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Sklady palivového dříví…



…a jiných hořlavin



Analýza rizika poškození požárem
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Analýza rizika poškození požárem – dotazník

Část A hodnotí požární nebezpečí vzhledem ke 
konstrukci stavby, jejímu umístění, vybavení a způsobu 
užívání. 

Část B pak boduje opatření k požární ochraně objektu –
nejde jen o technické prostředky, ale také o organizační 
opatření, správu budovy atp. 

Body získané v části B se pak odečtou od bodů získaných 
v části A. Výsledek pak určuje míru rizika požáru (vyšší 
hodnota udává vyšší míru rizika).



Požární ochrana mě nezajímá

Najmu si odborně 
způsobilou osobu, a 
ta všechno zajistí. 
Stavba je věcí 
investičního technika

Generální projektant 
se nemůže zabývat 
jednotlivými 
profesemi

Požární bezpečnost 
stavby je záležitostí 
projektanta





Metodika a databáze požární ochrany 
památkových objektů

Projekt podpořený v rámci programu 
Bezpečnostního výzkumu MV ČR

Přímo navazuje na práci Ing. Jiřího Zelingera, DrSc. 
a jeho metodu hodnocení požárního rizika.



Aktivity projektu

• Průzkum požárního rizika analýza stávající 
situace řešení požární ochrany na 90 
objektech, se kterými hospodaří Národní 
památkový ústav

• Porovnání stávajících instalovaných technologií 
a organizačních opatření požární ochrany 
památkových objektů v ČR i v zahraničí

• Posouzení vhodnosti instalované techniky na 
základě testů její funkčnosti a poznatků ze 
jejího využívání



Aktivity projektu

• Tvorba certifikované Metodiky požární ochrany 
památkových objektů

• Zpracování minimálního standardu 
zabezpečení památkových objektů

• Vytvoření Národní databáze památkových 
objektů a jejich požárního rizika



Metodika

Určena především pro 
vlastníky a správce 
nemovitých památek 
zpřístupněných 
veřejnosti.



Metodika: povinné stavební úpravy památek

Základem prevence jsou stavební opatření, 
upravená zákonem č. 183/2006 Sb., Stavební 
zákon, dále upřesněná zákonem č. 133/1985 Sb., 
O požární ochraně a vyhláškou č. 23/2008 Sb., O 
technických podmínkách požární ochrany staveb, 
v platném znění. 



Metodika: povinné stavební úpravy památek

Požárně bezpečnostní řešení

• klíčová jsou ustanovení §§ 26 a 27 vyhlášky o 
technických podmínkách požární ochrany 
staveb

• povinná EPS
• SHZ v jedinečných prostorech staveb nebo 

prostorech s jedinečnými sbírkami historických 
předmětů



Metodika: povinné stavební úpravy památek

• za jedinečné prostory a jedinečné sbírky lze 
považovat prostory vybavené movitými 
národními kulturními památkami nebo 
nejvýznamnější prostory památek zapsaných 
na seznamu Světového přírodního a kulturního 
dědictví UNESCO v případě, že jejich ochrana 
systémem SHZ nebude na újmu památkovým 
hodnotám, a dále speciálně vybrané prostory 
centrálních depozitářů, kde je kumulováno 
velké množství předmětů z mobiliárních fondů 
s výjimečnou hodnotou;



Metodika: povinné stavební úpravy památek

• za jedinečné dřevěné stavby lze považovat 
dřevěné stavby prohlášené za národní kulturní 
památku či dřevěné stavby zapsané na 
seznamu kulturního dědictví UNESCO v 
případě, že jejich ochrana systémem SHZ 
nebude na újmu památkovým hodnotám;



Metodika: povinné stavební úpravy památek

• za jedinečnou sbírku historických předmětů 

lze považovat sbírku muzejní povahy v majetku 
státu, kraje nebo obce zapsanou v centrální 
evidenci sbírek a umístěnou v prostorách, kde 
její ochrana systémem SHZ nebude na újmu 
památkovým hodnotám objektu, kde je sbírka 
uložena.



Metodika: strategie ochrany

Opatření pro 
úpravu konstrukcí

Organizační 
opatření

Elektronická 
zařízení pro 

detekci a 
zdolávání 

požáru



Metodika: příčiny a vývoj požáru

doutnání 
a žhnutí

•trvá několik minut až několik hodin

•nejprve charakteristický zápach, poté viditelný kouř

•možnost uhašení požáru bez výrazných ztrát

plamenné 
hoření

•otevřené a viditelné plameny

•nárůst teploty nad 1 000 °C v průběhu několika minut

•snižuje se viditelnost, plameny mohou zapálit cokoliv v místnosti

•ohroženo zdraví a životy lidí

celkové 
vzplanutí

•zároveň se zapálí vše hořlavé v místnosti

•v tuto chvíli je většina předmětů zničena

•přežití lidí je nepravděpodobné

ztráta 
budovy

•požár se nekontrolovaně šíří do dalších požárních úseků



Metodika: příčiny a vývoj požáru

technické závady; 39,60%

nedbalost; 30,09%

úmyslné zapálení; 18,98%

komíny; 4,11%

mimořádné příčiny; 2,78%

topidla; 1,80%
děti do 15 let; 1,66%

ostatní; 1,85%

Požáry v roce 2013 podle příčiny



Metodika: provozní opatření

1. Pořádek na pracovišti
2. Provádění údržbářských, restaurátorských a 

stavebních prací
3. Dodržování předpisů
4. Příprava jídel a nápojů
5. Používání přenosných topidel
6. Elektrické spotřebiče
7. Revize a kontroly komínů
8. Školení zaměstnanců
9. Návštěvní řád
10. Příprava mimořádných akcí
11. Spolupráce s hasiči
12. Trvalá ostraha



Metodika: zásady pro technická opatření

• minimalizace zásahů do budovy
• pokud možno vratné změny
• dostatečná účinnost a spolehlivost 

(přiměřenost)
• soulad s předpisy vč. norem
• citlivost a estetika



Metodika: technická prevence

1. Úprava konstrukce budovy – využívat starší 
nehodnotné přestavby, nepodceňovat 
odolnost historických konstrukcí

2. Elektrická instalace – proudové chrániče, 
výzvou jsou okruhy malého napětí (SELV)

3. Ochrana před bleskem a atmosférickým 
přepětím (souběhy vedení)

4. Dostupnost hasiva
5. Automatická detekce a hašení požáru
6. Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy a 

kamerové systémy



Metodika: hasiva

• hydranty
• požární nádrže
• hasicí přístroje
• přístup požární techniky



Metodika: EPS

• systémy
• ústředny
• hlásiče požáru



Metodika: SHZ

• sprinklerové systémy
• systémy na bázi vodní mlhy
• plynová SHZ
• inertizace hypoxickým vzduchem



Metodika: zabránění šíření požáru

• rozdělení budov na požární úseky (schodiště, 
enfilády, podkroví)

• požární stěny a příčky
• zvyšování požární odolnosti stavebních 

konstrukcí



Metodika: evakuace osob

• faktory ovlivňující evakuaci
• doba evakuace
• únikové cesty
• evakuační postupy



Metodika: evakuace předmětů kulturní povahy

• tvorba evakuačního plánu
• balení předmětů



Metodika: ekonomika

• investiční prostředky
• provozní prostředky
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Doporučený standard

1. Analýza rizika
2. Prevence
3. Včasná detekce
4. Příprava pro hašení
5. Opatření proti šíření
6. Příprava pro evakuaci osob a předmětů 

kulturní povahy 



Databáze požárního rizika



Databáze požárního rizika



Databáze požárního rizika



Děkuji za pozornost

Petr Svoboda
svoboda.petr@npu.cz


