
Ochrana a prevence před požárem 

ve vztahu k elektrickým instalacím  



Ochrana a prevence před požárem ve vztahu                 

k elektrickým instalacím 

Základní předpisy definující tuto problematiku 
(zejména) : 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb, nevýrobní 
objekty 

ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb, výrobní objekty 

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb, společná 
ustanovení 

ČSN 73 0848 – Požární bezpečnost staveb, kabelové 
rozvody 

ČSN 73 0831 – Požární bezpečnost staveb, shromažďovací 
prostory 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 
ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. 

 



Ochrana a prevence před požárem ve vztahu                 

k elektrickým instalacím 

Základní předpisy definující tuto problematiku 
(zejména) : 

 

ČSN 73 0875 – Požární bezpečnost staveb, stanovení 
podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v 
rámci požárně bezpečnostního řešení (kapitola 4.11, vazba 
na ČSN 73 0848) 

ČSN 34 2710 – Elektrická požární signalizace, projektování, 
montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba 
(kapitola 5, vazba na požadavky ČSN 73 0875) 

ČSN 730834 – Požární bezpečnost staveb – změny staveb 

ČSN 730835 – Požární bezpečnost staveb, budovy 
zdravotnických zařízení a sociální péče 



Ochrana a prevence před požárem ve vztahu                 k 

elektrickým instalacím 

Priority z pohledu požární bezpečnosti : 

 

1) Zajistit funkčnost požárně bezpečnostních zařízení v 

případě požáru 

 

2) Použít kabeláž, která eliminuje v případě požáru 

výskyt složek, které mají negativní vliv na lidské 

zdraví (toxické zplodiny) 

 

 



Ochrana a prevence před požárem ve vztahu                 

k elektrickým instalacím 



Reakce kabelů na oheň 

Klasifikační kritéria podle rozhodnutí Komise 2000/147/ES 

ve znění rozhodnutí Komise 2006/751/ES  

Aca , B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca a Fca 

B2ca s1 d0 

B2 
třída reakce na oheň 

Index podle „Cable“ 

(kabel)  

Index podle „Smoke“ (dým) 

tvorba kouře 

s1, s2, s3  
s1 < s2 

s3 – žádné požadavky na tvorbu kouře 

nehodnotí se u třídy Aca, Eca, Fca 

Index podle „Droplets“ (kapky) 

d0,d1, d2 
d0 – žádné planoucí kapky/částice 

d1-kapky/ částice zhasnou do 10 vteřin 

d2-žádné požadavky na planoucí kapky 

nehodnotí se u třídy Aca, Eca, Fca 

 



Funkčnost kabelových tras 

• Požární odolnost silových kabelů se zkouší v ČR 

podle zkušebního předpisu ZP 27 PAVUS za 

podmínek stanovených v ČSN EN 1363-1 Zkoušení 

požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky 

• Požární odolnost se dělí do tříd PH15, PH30, PH60, 

PH90, PH120 - platí pro kovové vodiče S  2,5 mm2; 

U  1 000 V a optické kabely nouzových obvodů 

do průměru 20 mm 

• Požární odolnost se dělí do tříd P15, P30, P60, P90, 

P120 - platí pro kovové vodiče S > 2,5 mm2; U ≥ 1 000 

V a optické kabely o průměru nad 20 mm  



 
Teplotní křivky-kritéria P a PH  

Teplotní normová křivka ISO 834 

kritérium P  

Teplotní křivka dle ČSN EN 50200 

Kritérium PH 



Krátké shrnutí požadavků na volně 

vedené kabelové trasy z hlediska PO  

• Reakce na oheň  

A ca – F ca 

 

• Funkčnost 

PH 15, 30, 60, 90, 120 

P15, 30, 60, 90, 120 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhláška č. 23/2008 Sb., ve znění 

vyhlášky č. 268/2011 Sb. 

• § 9 odst. 1) Technická zařízení - Elektrické zařízení, 

jehož chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat 

a majetku, musí být navrženo tak, aby byla při požáru 

zajištěna dodávka elektrické energie za podmínek 

stanovených českými technickými normami (dle citace 

vyhlášky se jedná zejména o ČSN 73 0802 a ČSN 73 

0804). Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a 

kabelů zajišťujících funkčnost elektrických zařízení, 

jejichž chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, 

zvířat a majetku, jsou uvedeny v příloze č.2 



Vyhláška č. 23/2008 Sb., ve znění 

vyhlášky č. 268/2011 Sb. 



Vyhláška č. 23/2008 Sb., ve znění 

vyhlášky č. 268/2011 Sb. 

 

• V příloze č. 3 se doplňuje bod 9, který zní:  

• Měnič napětí s odpojovačem se v instalaci fotovoltaické 

výrobny elektřiny umisťuje tak, aby stejnosměrná část 

rozvodu, která zůstává pod stálým napětím, byla co 

nejkratší. Střešní nebo fasádní instalace fotovoltaických 

panelů nesmí svým provedením znemožňovat odvětrání 

objektu či prostoru, omezit provoz, opravy a údržbu 

spalinových cest, ani bránit přístupu jednotek požární 

ochrany při zásahu  



Požadavky na dodávku el. energie 

• ČSN 730802 PBS 

Nevýrobní objekty 

• čl. 12.9. Dodávka el. 

energie 

• ČSN 730804 PBS 

Výrobní objekty 

• čl. 13.10. Dodávka el. 

energie 



Příklady požárně bezpečnostních zařízení 

Požadavky na dodávku el. energie 



Požadavky na dodávku el. energie  

• Požárně bezpečnostní zařízení musí mít zajištěnu dodávku 

elektrické energie alespoň  ze dvou na sobě nezávislých 

napájecích zdrojů 

• Přepnutí samočinné 

• Druhý zdroj – generátor, aku. baterie, nebo připojení na NN popř. 

VN smyčkou (projektem prokázat, že napájení větvemi je až na 

úroveň uzlů 110/22 kV, je oddělené a systémově nezávislé) - 

vyjímečně 

• Elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení 

objektu se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo 

hlavního rozvaděče a to tak, aby zůstala funkční po celou 

požadovanou dobu i při odpojení ostatních elektrických zařízení v 

objektu. 

 



Požadavky na dodávku el. energie  

Připojení na NN  nebo VN smyčkou nelze: 

• u CHÚC typu „C“ 

• u zásahových cest 

• u požárních nebo evakuačních výtahů pokud h>22,5m 

• v objektech h > 45 m, kromě rekonstrukcí budov OB2 

• ve shromažďovacích objektech >2SP/VP1 a prostorách VP2, VP3 

• ve zdravotnických objektech LZ2 

• V PÚ výrobního objektu, kde je > 300 osob, pokud nejde o 1. NP 

• Kde by tento zdroj el. energie mohl při výpadku navodit rizikový stav 

technologického zařízení 

• v objektech, ve kterých to příslušné ČSN vylučují. 

 

 



Požadavky na dodávku el. energie  

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení k 

protipožárnímu zabezpečení stavebních objektů mohou 

být volně vedeny prostory a požárními úseky bez 

požárního rizika (včetně CHÚC), vodiče a kabely musí 

splnit třídu funkčnosti P15-R a jsou třídy reakce na oheň 

B2ca s1 d0, nebo mohou být volně vedeny prostory a 

požárními úseky s požárním rizikem, pokud kabelové trasy 

splňují třídu funkčnosti požadovanou PBŘ s ohledem na 

požadovanou dobu funkčnosti konkrétního zařízení a jsou 

třídy reakce na oheň B2ca s1 d0, nebo musí být uloženy či 

chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti. 

Ochrana musí vykazovat požární odolnost EI 30 D1, pokud 

se nestanoví jinak. 
 



Požadavky na dodávku el. energie  

• Stejně se posuzují i volně vedené vodiče, 

kabely a části rozvodů, které neslouží k 

protipožárnímu zabezpečení objektu, 

jsou-li v CHÚC. 



ČSN 73 0848 Kabelové rozvody 



ČSN 73 0848 Kabelové rozvody 

• Norma platí pro projektování kabelových tras z hlediska 

požární bezpečnosti, zpřesňuje a rozvádí základní 

požadavky vyplývající z ČSN 730802 a ČSN 730804, jak 

bylo uvedeno výše.   

• Norma neplatí pro projektování instalací elektrických 

zařízení výroben elektřiny a tepla, přenosové soustavy a 

distribuční soustavy s licencí podle zvláštního předpisu 

(zákon č. 458/2000 Sb.), kolektory a technické chodby 

pro sdružené trasy městských podzemních komunikací, 

pro instalaci venkovních kabelových tras železničních 

tratí. 

 



ČSN 73 0848 Kabelové rozvody 

• Zajištění dodávky elektrické energie – pro PBZ 

alespoň ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, 

po požadovanou dobu, přepnutí samočinně 

• Kabelové trasy s funkční integritou – Začíná u 

hlavního rozvaděče PBZ a končí u jednotlivých 

spotřebičů – PBZ. Kabely a vodiče funkční při požáru a 

se stanovenou požární odolností P nebo PH se ukládají 

na úložné, závěsné nebo opěrné konstrukce s třídou 

funkčnosti požární odolnosti (R), která zajišťuje stabilitu 

kabelového rozvodu nebo vodiče nejméně po dobu třídy 

jejich požární odolnosti (R≥P nebo R ≥ PH).  

 



ČSN 73 0848 Kabelové rozvody 

• Kabely a vodiče funkční při požáru se instalují tak, aby 

alespoň po dobu požadovaného zachování funkce 

nebyly při požáru narušeny okolními prvky nebo 

systémy, například jinými instalačními a potrubními 

rozvody, stavebními konstrukcemi a dílci. 

 



ČSN 73 0848 Kabelové rozvody 

• Pozor na tab. 1 ČSN 730848 – neodpovídá příloze 2 

vyh. 268/2011 Sb. 

 

• Vypínání elektrické energie při požárech a MU – 

Kabelové trasy musí být navrženy tak, aby bylo zajištěno 

bezpečné vypnutí (vypojení) elektrické energie v objektu 

a tím zajištěn účinný a bezpečný zásah jednotek IZS.  

 

 



ČSN 73 0848 Kabelové rozvody 

 CENTRAL  STOP – 

 zachována dodávka el. 

energie pro PBZ, ostatní 

el. zařízení jsou centrálně 

vypnuta 

 TOTAL STOP -  

 vypnutí všech el. 

zařízení včetně PBZ 



ČSN 73 0848 Kabelové rozvody 

• Kabelové trasy pro CENTRAL a TOTAL 

STOP musí splňovat požadavky pro 

kabelové trasy s funkční integritou. 

 

• Tlačítka bývají navržena, resp. umístěna, 

u vstupu do objektu a musí být řádně 

označena. 



ČSN 73 0848 Kabelové rozvody 

Samostatné požární úseky musí tvořit: 
• Stavebně ohraničené kabelové rozvody tj. kabelové 

kanály, šachty, mosty, prostory musí tvořit samostatné 

požární úseky, kromě případů, kdy kabelový rozvod je 

z hlediska požární bezpečnosti považován za součást 

technologie 

• El. rozvodny, ve kterých jsou umístěny rozvaděče pro 

požárně bezpečnostní zařízení 

• Agregáty pro výrobu el. energie a rozvodny sloužící pro 

napájení požárně bezpečnostních zařízení 

 



ČSN 73 0848 Kabelové rozvody 

Samostatné požární úseky musí tvořit: 
• Elektrické rozvaděče sloužící pro napájení požárně 

bezpečnostních zařízení 

• El. rozvaděče s napětím větším jak 200V a 25 A, které 

se nacházejí v CHÚC, 

• Rozvodny el. energie podle ČSN 730802 a 730804. 

• Zdvojené podlahy podle ČSN 730810 

 



ČSN 730848 – ke změnám 

staveb 
• Čl. 6.1 Rozvody kabelů a vodičů 

a) Nově instalované nebo rozšiřované 

rozvody kabelů a vodičů, které nesouží 

pro požárně bezpečnostní zařízení 

b) Nově instalované nebo rozšiřované 

rozvody kabelů a vodičů, které souží pro 

požárně bezpečnostní zařízení 

 



ČSN 730848 – změny staveb 

• Čl. 6.2 – opravy a rekonstrukce 

elektrických rozváděčů 

• Požadavky na elektrorozvaděče pro 

protipožární zařízení objektů: 

a) Pro objekty projektované dle ČSN 730802 

a ČSN 730804 a dalších 

b) Pro objekty neprojektované podle 

současně platných ČSN 



ČSN 730834 – PBS změny 

staveb 
• Řeší rekonstrukce stávajících objektů  

• Opravy a rekonstrukce elektroinstalace ve 

stávajících objektech je vždy nutné 

posoudit z hlediska požární bezpečnosti a 

jsou to stavební úpravy s možným vlivem 

na požární bezpečnost staveb – např. 

požadavky ČSN 730831, ČSN 730835, 

ČSN 730833 apod.  

• Nutnost zpracování PBŘ 



ČSN 73 0831 Shromažďovací prostory 



ČSN 73 0831 Shromažďovací prostory 

Odchylky od ČSN 73 0802 a ČSN 730848 

• v prostorách  a požárních úsecích, kterými pokračují 

nechráněné únikové cesty navazující na shromažďovací 

prostory, mohou být vodiče a kabely (které nezajišťují 

funkci nebo ovládání zařízení sloužících 

k protipožárnímu zajištění objektu) volně vedeny, pokud 

jejich hmotnost nepřesahuje 0,1 kg/m3 obestavěného 

prostoru nebo místnosti (vyjádřeno v přepočtu na 

normovou výhřevnost dřeva). Izolace kabelů nemá 

obsahovat materiály obsahující vázaný chlór, 

 



ČSN 73 0831 Shromažďovací prostory 

Odchylky od ČSN 73 0802 a ČSN 730848 

• u kabelů podle 12.9.2 b) ČSN 730802 (B2ca s1 d0), 

které jsou volně vedeny prostory s požárním rizikem, se 

musí posoudit, zda konstrukce na kterých jsou uloženy 

neztratí v požadované době  (zajištění funkčnosti kabelu) 

únosnost a stabilitu, 

• v uzavřených truhlících či šachtách a kanálech, podle 

12.9.2 c) ČSN 730802 (pož. oddělené), určených pouze 

pro elektrické vodiče a kabely lze vést jednu záložní 

trasu sloužící protipožárnímu zabezpečení objektu 

 

 



ČSN 73 0831 Shromažďovací prostory 

Odchylky od ČSN 73 0802 a ČSN 730848 

• v elektro rozvodnách, kde jsou společně s ostatními 

rozvaděči umístěny i rozvodné skříně pro elektrická 

zařízení  sloužící protipožárnímu zabezpečení 

shromažďovacích prostorů, musí být tyto rozvodné 

skříně zajištěny podle čl. 6.2 ČSN 730848. Jedná se o 

zajištění funkce těchto skříní a zabránění šíření požáru 

mezi rozvaděči (rozvaděče musí tvořit samostatné 

požární úseky vč. ucpávek rozvodů). 

 



Závady v projektové dokumentaci a při 

realizaci stavby  

• „CS“ a „TS“ – záměna pojmů a funkce;  

• umístění rozvaděče požární ochrany na nevhodném místě nebo v 

nevhodném provedení;  

• „CS“ a „TS“ navržen vyjímáním nožových pojistek v HDS;  

• vypnutím „CS“ dojde k odpojení PBZ od základního zdroje el. 

energie a tato jsou napájena jen z náhradních zdrojů;  

• spotřebiče, které je nutno napájet z náhradních zdrojů v případě 

výpadku sítě (tzv. nouzové napájení), jsou napájeny z jedné sekce 

jako PBZ a nedojde k jejich odpojení v případě požáru po vypnutí 

„CS“ ;  

• kabelové trasy pro vypínací prvky „CS“ a „TS“ nejsou 

navrženy/provedeny jako trasy s funkční integritou;  

 



Použité materiály 

Citované právní, normové a zkušební předpisy  

 

Prezentace, přednášky:  

• Bezděk, Radim: Požární bezpečnost z hlediska 

elektroinstalací v občanské a průmyslové zástavbě 

• Pavlík, Tomáš: Ochrana a prevence před požárem ve 

vztahu k elektrickým instalacím  

• Kavka, Richard: Požární bezpečnost elektroinstalací 

• Heinzová, Zuzana: Požární bezpečnost staveb – 

elektroinstalace a elektrická zařízení 

 



Děkuji za pozornost 

Děkuji za pozornost 


