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ELEKTROTECHNIKA PŘÍNÁŠÍ 

Hledisko negativní: 

Možnost vzniku požáru – příčiny uvedeny v závěru  

Nebezpečí pro zasahující hasiče – zásah el. 
proudem, toxické zplodiny 

Ohrožení unikajících osob – toxické zplodiny hoření 

 

Hledisko pozitivní: 

Funkčnost a ovládání požárně bezpečnostního 
zařízení 
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Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

Vyhl. MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 
staveb (upravuje vyhl. č. 268/2011Sb.)   

 

ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (1976) 

ČSN 730804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty     (1985) 

ČSN 730848+Z1 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody 
(únor 2013) 

ČSN 730810+Z1 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
(květen 2012) 

 

 

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY POŽÁRNÍ OCHRANY 

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 



 

 

 

 

    Jak by to s předpisy PO být nemělo 

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 
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Schopnost stavebních objektů bránit v případě požáru 

ztrátám na životech a zdraví osob, popřípadě zvířat a 

ztrátám na majetku. 

 

Prokazuje se již ve fázi projektového řešení splněním 

požadavků stavebně technických předpisů PBS a PO. 

 

 

 

Požární bezpečnost staveb - budov 

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 
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Prokazuje se splnění požadavků: 

- ochrana lidského zdraví a života ve vztahu k evakuaci 
objektu - únikové cesty, nesmí dojít k zřícení stavebních 
konstrukcí ani intoxikaci unikajících osob - lanovka Kaprun,  

- zamezení šíření již vzniklého požáru rozdělením objektu do 
požárních úseků (požární stěny, požární stropy, obvodové 
stěny, požární uzávěry – nejslabší článek), 

- zamezení šíření požáru na sousedící objekty vhodným 
urbanistických řešením respektujícím dostatečné odstupové 
vzdálenosti, 

- odpovídající protipožární zabezpečení objektu včetně 
možnosti řádného protipožárního zásahu – funkčnost - 
napájení a ovládání PBZ – dva nezávislé zdroje napájení.  

Požární bezpečnost stavebních objektů - budov 

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 
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Trvale volné komunikační prostory jsou buď  součásti 
požárních úseku, pak se jedná o nechráněné únikové 
cesty. 

Trvale volné komunikační prostory tvoří samostatné 
požární úseky a jsou  od ostatních částí objektu stavebně i 
požárně odděleny požárně dělícími konstrukcemi a 
požárními uzávěry otvorů - chráněné únikové cesty. 

Chráněné únikové cesty dělíme podle typu na  

Typu “A“, doba bezpečného pobytu osob činí  4 minuty. 

Typu “B“, doba bezpečného pobytu osob činí 15 minut. 

Typu “C“, doba bezpečného pobytu  osob činí 30 minut. 

Všechny musí zároveň splňovat  podmínku účinného 
přirozeného nebo umělého větrání 

ÚNIKOVÉ   CESTY 

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 
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Požární  úsek 

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 



Ing.Libor Bartoš 

  

 

 

 

 

 

POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ (PBZ) 

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

Ve smyslu § 4 odst. 3, vyhl. MV č.246/2001 Sb. se za vyhrazené 
druhy požárně bezpečnostních zařízení považují : 

 
a) Zařízení elektrické požární signalizace  (EPS), 
b) Zařízení dálkového přenosu na pulty KOPIS (SIAŘ GŘ HZS 

ČR 13/2004)  
c) Zařízení pro detekci hořlavých plynů a par-indikuje 

nebezpečnou hranici 50%DMV, 
d) Stabilní a polostabilní hasicí zařízení (SHZ) – Sprinklery 
e) Automatické protivýbuchové zařízení (sprinklery-N2,CO2, 

firestop, firejack) 
f) Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOTK), kouřové klapky, 
g) Požární klapky- vzduchotechnika (nutno instalovat nad 

rozměr otvoru 400 cm2 ), 
 

Uvedená PBZ jsou ovládány elektrotechnickými prvky 



Ing.Libor Bartoš 

POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 

Mimo vyhlášku o PP se za požárně bezpečnostní 
zařízení považují 
 
Požární a evakuační výtahy(nad 22,5m generátor, UPS) 
 
Nouzové osvětlení v CHÚC“B“,“C“, povinně, CHÚC 
„A“odpovídající požadavkům čl. 9.15.2 ČSN 73 0802 tj.: 
 
CHÚC „A“ – 15 minut 
CHÚC „B“ – 30 minut  nebo 60 minut pro zásah HZS 
CHÚC „C“ – 45 minut  nebo 60 minut pro zásah HZS 
 
ČSN EN 1838 – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení 
(září 2000) – požadavek 60 minut!!! 
 

 

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 



Ing.Libor Bartoš 

                                 EPS 

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 



Ing.Libor Bartoš 

Zařízení pro odvod kouře a tepla 

        Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 



Ing.Libor Bartoš 

Požárně zabezpečený objekt  

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 



Ing.Libor Bartoš 

OBECNĚ POŽADAVKY NA EL. INSTALACI ČSN 73 0802, 04, 10 

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 

o v CHÚC je požadovány požární odolnost elektro 
zařízení typu rozvaděče, kabeláž  a dalšího  elektro 
zařízení, jejich požárním oddělení od prostor CHÚC,  

o druh, izolační materiál a samotné provedení 
elektroinstalace zajišťující funkčnost a ovládání PBZ 
objektu (SHZ, EPS, ZOTK a dalších) – kabely typu R  

o utěsnění otvorů v prostupu elektrické instalace přes 
požárně dělící konstrukce – čl. 6.2 ČSN 73 0810 

o nutnost dvou na sobě nezávislých zdrojů napájecích 
PBZ, tj. připojení na veřejnou síť NN, příp. VN smyčkou 
přes samostatný, označený rozvaděč.  

o U protipožárních zařízení i k provedení protipožárního 
zásahu, tj.  požární a evakuační výtahy nad 22,5m 
generátor, UPS. 



Ing.Libor Bartoš Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 

KONKRÉTNÍ  POŽADAVKY NA  ELEKTRICKÉ  
KABELY Z  HLEDISKA PŘEDPISŮ PBS 

Požadavky dle: 

 

o ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní 

objekty – květen 2009 (čl. 12.9.) 

 

o ČSN 730804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty- 

únor 2010, (čl. 13.10.1. dodávka el. energie) 

 

o ČSN 730848 Požární bezpečnost staveb – kabelové 

rozvody – část 5. rozvaděče 

 

o Vyhl. MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 

požární ochrany staveb, doplněná vyhl. č. 268/2011 

Sb.(příloha 2) 

 



Ing.Libor Bartoš 

POŽADAVKY NA  ELEKTRICKÉ ROZVADĚČE Z  HLEDISKA PŘEDPISŮ PBS 

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 

o Ve smyslu požadavků čl. 5.6.2 b) a části 6 ČSN 73 0848 a ČSN 73 

0802 musí nově osazená skříň rozvaděče R v rámci CHÚC  a 

ČHÚC tvořit samostatný požární úsek v II. SPB (30minut). 

o Pokud jsou R sestaveny z komponentu min. B a kabely mají  

parametry reakce na oheň alespoň B2ca jen I.SPB (15minut). 

o Požadováno je minimální parametr požární odolnosti EI 30DP1.  

o Pokud je skříň „zapuštěna“ do pevných stavebních konstrukcí např. 

zdí min. tl. 5cm, pak není požární odolnost skříně rozvaděče 

vyžadována.  

o V obou případech je požadována minimální požární odolnost 

dvířek skříně rozvaděče EI 15DP1.  

o Dle čl. 6.1.7 ČSN 73 0810 nad rozvod o napětí 200V a proudový 

jistič nad 25A V s dobou evakuace delší 3 minuty a u 2 SP, LZ 2  je 

požadována minimální požární odolnost dvířek skříně rozvaděče 

EI 15DP1Sm(very expesive). 

 



Ing.Libor Bartoš 

POŽADAVKY NA  ELEKTRICKÉ ROZVADĚČE Z  HLEDISKA PŘEDPISŮ PBS 

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 

o ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb – Společná 

ustanovení, čl. 6.1.7 

 

o ČSN 730848 Požární bezpečnost staveb – kabelové 

rozvody, čl. 5.6.1 čl. 5.6.2  a čl. 6.2 

 

o Čl. 6.2 ČSN 73 0848 povoluje u rekonstrukcí staveb a 

změnách rozvaděče (rozuměj budovy před rokem 

1976) ponechání „starého rozvaděče“ s povolenými 

úpravami, nutno prokazat, že rozvaděč zůstane 

funkční po požadovanou dobu  

 



Ing.Libor Bartoš 

POŽADAVKY NA  ELEKTRICKÉ ROZVADĚČE Z  HLEDISKA PŘEDPISŮ PBS 

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 

    ČSN 730848 Požární bezpečnost staveb – kabelové       

    rozvody, čl. 5.6.2 

o musí nově osazená skříň rozvaděče R zabezpečující 

napájení i funkčnost požárně bezpečnostních zařízení 

tvořit samostatný požární úsek v II. SPB 30minut) 

Minimální parametr požární odolnosti skříně EI 30DP1. 

Minimální parametr požární odolnosti dvířek EI 15DP1. 

 

o Čl. 6.2 ČSN 73 0848 povoluje u rekonstrukcí staveb a 

změnách rozvaděče (rozuměj budovy před rokem 

1976) ponechání „starého rozvaděče“ s povolenými 

úpravami, nutno prokazat, že rozvaděč zůstane 

funkční po požadovanou dobu  

 



Ing.Libor Bartoš 

   POŽADAVKY NA KABELY ČSN 73 0802   ČSN 73 0804 

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 

o mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez 
požárního rizika, včetně CHÚC pokud vodiče a kabely splňují 
třídu funkčnosti P 15-R a jsou třídy reakce na oheň B2ca,s1,d0 
– se sníženou hořlavostí, nebo 
 

o - mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky 
s požárním rizikem, pokud kabelové trasy splňují třídu 
funkčnosti požadovanou PBŘ stavby s ohledem na dobu 
funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení a jsou třídy 
reakce na oheň B2ca,s1,d0 – se sníženou hořlavostí, nebo, 

  
o Volně vedené CYKY - musí být kryté omítkou tl. min.10 mm, 

popř. v samostatných drážkách, truhlících či šachtách a 
kanálech, chráněné protipožárními nástřiky, popř. SDK 
deskami – třída reakce na oheň A1 nebo A2, rovněž tloušťky 
nejméně 10 mm s parametrem EI 30 D1 – odborná firma!!! 



Ing.Libor Bartoš 

                                                    DŮLEŽITÉ 

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 

Vodiče a kabely musí vyhovovat předchozím 

bodům a),b), c) spojitě od ovládacího zařízení 

(např. hlavní ústředny EPS) k vlastnímu 

protipožárnímu zařízení (např. k samočinnému 

hasícímu zařízení) a dalším zařízením s požárně 

bezpečnostními funkcemi. 



Ing.Libor Bartoš 

 Novelizovaný obsah přílohy č.2 vyhl. č.23/2008 Sb. 

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 



Ing.Libor Bartoš 

 Novelizovaný obsah přílohy č.2 vyhl. č.23/2008 Sb. 

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 



Ing.Libor Bartoš 

Novelizovaný obsah přílohy č.2 vyhl. č.23/2008 Sb. 

 
 

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 



Ing.Libor Bartoš 

Obsah přílohy č.2 vyhl. č.23/2008 Sb. 

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 

o Pokud se v požárním úseku nachází více prostorů, je 
nutno pro požární úsek splnit veškeré požadavky pro 
jednotlivé prostory. 
 

o Kabely a vodiče funkční při požáru (se stanovenou 
požární odolností P nebo PH)  musí splňovat podmínku 
R≥P nebo R ≥ PH). 
 

o 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 potrubními rozvody, stavebními konstrukcemi a 
dílci. 



Ing.Libor Bartoš 

Vysvětlení indexů uvedených v příloze č.2 

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 

o s1….. tvorba kouře při zkoušce nepřesáhne např. 

50 kubíků 

o d0….. nevzniknou během zkoušky žádné planoucí 

kapky/částice. 



Ing.Libor Bartoš 

 

                    Pro projektanty elektro 

 

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 

o Kabely označené v příloze č.2 jako II a III: 
BEZHALOGENOVÉ OHNIODOLNÉ kabely, oheň 
retardující.   

o bývají taky tyto kabely označovány jako:  
• Kabely LSOH 
• Kabely FRNC 

o Výrobci je označují písemným kódem s koncovým 
písmenkem R.  

o Výrobce K vyrábí např. kabel NOPOVIC -1- AXKE – R 
o Slouží k zajištění funkčnosti a ovládání PBZ 

 



Ing.Libor Bartoš 

                  Pro projektanty elektro 

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 

o Kabely označené příloze č.2 pod IV, tj. : „kabel funkční 
při požáru“ jsou BEZHALOGENOVÉ OHNIODOLNÉ 
kabely s funkční schopností při požáru  

o doba požární odolnosti  je dána PBŘ.  
o vydaný atest výrobce deklaruje funkční schopnost kabelu 

při požáru až po vykonání funkčních zkoušek  
o výrobci tento druh kabelů označují písemným kódem s 

koncovým písmenkem V.  
o Výrobce K vyrábí např. kabel NOPOVIC 1 – CHAH -V 

s funkční schopností při požáru. 



Ing.Libor Bartoš 

POKUD JE ELEKTROINSTALACE V  POŘÁDKU 

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 

 
 
 
 
       Pak jsou hasiči bez práce a starostí!!!! viz. 



Ing.Libor Bartoš Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 



Ing.Libor Bartoš Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 

POKUD NE, pak nastává – např. požár rozvodné 
skříně v obchodního domu Petrov Brno 



Ing.Libor Bartoš Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 



Ing.Libor Bartoš 

Příčiny vzniku požáru od elektrické energie 

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 

Elektrická energie v různých formách se podílí na vzniku 15 až 
20 procent požárů. Základní  možné příčiny vzniku požárů a 
výbuchů od elektrické energie  u elektrických zařízení jsou : 



Ing.Libor Bartoš 

 Příčiny vzniku požáru od elektrické energie 

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 

o vznik elektrického zkratu, 
o vzniku přechodového odporu,  
o přetížení elektrické sítě, 
o technické závady elektrického spotřebiče, 
o vznik jiskry nebo elektrického oblouku, 
o neodborné instalace elektrického zařízení, 
o usazení vrstvy hořlavého prachu na elektrickém 

zařízení, 
o nedostatečná izolace a krytí ve vztahu k vlivům 

prostředí.   
o iniciace od výboje statické elektřiny, 
o iniciace od  výbojů atmosférické elektřiny – blesky, 

kulové blesky. 



Ing.Libor Bartoš 

  Konkrétní požár panelového domu  

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 

Celkový pohled II na zcela zničený rozvaděč v místě 
vzniku požáru 

 



Ing.Libor Bartoš 

  Konkrétní požár panelového domu  

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 

Rozsah poškození elektroinstalace ve vyšším patře 
 



Ing.Libor Bartoš 

    Konkrétní požár panelového domu  

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 

       Rozsah poškození požárem v nejvyšším patře 
 



Ing.Libor Bartoš 

  Konkrétní požár panelového domu  

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 

 Zařízení domu poškozené požárem- celkový pohled  
 



Ing.Libor Bartoš 

  Konkrétní požár panelového domu  

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 

 Ochrana před toxickými zplodinami 
 

 



Ing.Libor Bartoš 

  A NEBO!!! – NOVÁ TAKTIKA HAŠENÍ 

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 

  
 



Ing.Libor Bartoš 

            POŽADAVKY HZS  PŘI KOLAUDACI 

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 

  
 

o doklady, doklady, doklady 

o nemusí se ani ofocené certifikáty!!! 

o chtějí hlavně protokoly o montážní s výchozí 

kontrolou provozuschopnosti PBZ!!!! 



Ing.Libor Bartoš 

POŽÁR OD ELEKTROINSTALACE - CASINO  BRNO  

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 

  
 

o Ze dne 8.1.2002 

o Škoda cca 55 000 000 Kč 

o Tři zemřelí, z toho dva příslušníci HZS ČR 

o Dva popálení 

o Uchráněné hodnoty 150 mil Kč. 



Ing.Libor Bartoš 



Ing.Libor Bartoš 



Ing.Libor Bartoš 

 



Ing.Libor Bartoš 

 



Ing.Libor Bartoš 



Ing.Libor Bartoš 



Ing.Libor Bartoš 



Ing.Libor Bartoš 

           

Ing. Zbyněk Petrovský © 2016 

 

  
      DĚKUJI  VÁM  ZA   POZORNOST  


