
Technická zařízení za požáru

6. přednáška



Požadavky na elektrické instalace z hlediska ochrany před požárem

1. Elektrická instalace a elektrické zařízení se nesmějí stát příčinou vzniku 
požáru

2. Elektrická zařízení a elektrická vedení se nesmějí stát prostředkem k 
rozšiřování požáru

3. Elektrická zařízení nesmějí při požáru vytvářet toxické plyny ani jiné 
zplodinyzplodiny

4. Určitá elektrická zařízení musejí zajišťovat funkci záchranných 
prostředků během požáru (nouzové osvětlení, evakuační výtahy, 
požární odvětrání, požární čerpadla apod.) 



Požární kodex

Soubor českých technických norem ČSN 73 08xx Požární bezpečnost staveb

Normy:

• projektové: požadavky na dispoziční, materiálové a konstrukční řešení staveb
• zkušební: metodiky zkušebních postupů, metodiky požárních zkoušek
• hodnotové: definují požárně technické parametry• hodnotové: definují požárně technické parametry
• předmětové: doplňují a rozšiřují o další specifické požadavky

Kmenové normy

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - výrobní objekty



bezpečnostního osvětlení

záchranných výtahů

Zajištění funkčnosti elektrické instalace při požáru

Zachování funkčnosti elektrického zařízení
Časově omezené zachování elektrického napájení v případě požáru. 
Vztahuje se na elektrické okruhy důležité pro bezpečnost. Elektrická 
instalace slouží buď k evakuaci a záchraně osob nebo k hasebnímu 
zásahu.

Elektrické 
napájení

záchranných výtahů

požárních hlásičů

zařízení pro odtah kouřových plynů

čerpadel stabilních hasicích zařízení

nouzových vzduchotechnických zařízení



Zachování funkčnosti se týká těchto budov a zařízení

� Shromaždiště

� obchodní domy a výstaviště

� výškové domy

� hotely, restaurace

� uzavřené garáže

� pracoviště

� nepevné stavby (stany)� nepevné stavby (stany)

� nemocnice

� zařízení metra

� chemický průmysl

� elektrárny



kde  
je teplota v prostoru požáru ve °C,
je teplota zkušebního vzorku na počátku zkoušky ve   °C (teplota okolí)
je čas v minutách

K zahřívání prostoru ve zkušení peci se využívá tzv. normové teplotní 
křivky, označované zkratkou ETK

Křivku popisuje matematický vztah:
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Normovou teplotní křivkou je napodobován přeskok požáru (flash-over)

Čas (min)  Nárůst teploty [ ]CT °∆  Celková teplota [ ]CT °  
při teplot ě okolí +20 °C 

0 0 20 
5 556 576 
10 658 678 
15 719 739 
20 761 781 
30 822 842 
60 925 945 
90 986 1006 

120 1029 1049 
180 1090 1110 
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Zkušební zařízení pro zkoušky zachování funkčnosti



Tvrdé PVC

DT deska

Dýhovaná překližka

Polypropylen

Celulózový papír

Porovnání vývinu kouře z 10 kg materiálu

Měkká pěna z PE, PU nebo PVC

Pěnová pryž

Topný olej

0 5 10 15 20 25



Požadavek na zachování funkčnosti elektrického kabelového zařízení

Základní 
způsoby uložení 

kabelů

Speciální kabelové kanály a šachty

Kabelová zařízení s integrovaným zachováním funkčnosti

Protipožární nástřiky a obklady

Přípojnicové rozvody v systémech s IZF

Zachování funkčnosti v případě požáru může zajistit vždy pouze celý systém !

Komplexní kabelové 
zařízení

kabely

úložné systémy

upevňovací prvky

další protipožární opatření



Zachování funkčnosti podle DIN 4102 část 12

Zachování funkčnosti se vztahuje k celému kabelovému systému, který 
může zahrnovat různá technická řešení

Zásady zkoušek pro všechny čtyři technické způsoby zachování 
funkčnosti elektrických kabelových zařízení musejí vždy odpovídat praxi.

Zkoušky jsou prováděny na kompletním kabelovém zařízení tvořeného Zkoušky jsou prováděny na kompletním kabelovém zařízení tvořeného 
jak kabely, tak i veškerými instalačními díly, které mají vliv na chování 
celého systému v případě požáru.

Simuluje se mechanické chování instalačních dílů při maximálním 
osazení kabely

Zkoušky trvají 30, 60 nebo 90 minut. Označení úspěšně absolvované 
zkoušky pak je E30, E60 nebo E90



Značení mezních stavů požární odolnosti

Symbol Mezní stav požární odolnosti 
R Únosnost a stabilita 
E celistvost 
I Izolační schopnost, měření mezní teploty na neohřívaném povrchu 

W Izolační schopnost, mezní hustota tepelného toku na neohřívaném povrchu 
S Odolnost proti proniknutí kouře 
M Odolnost proti mechanickým vlivům 
C Opatřeno samouzavíracím zařízením 
P Plynulost dodávky energie 

PH Plynulost přenosu signálu 
G Odolnost proti sazím G Odolnost proti sazím 
K Účinnost protipožární ochrany 

 

Z tabulky je odvozeno značení různých konstrukcí:

Např.:

Požární odolnost kabelových kanálů tvořících samostatný požární úsek 
a zajišťujících stabilitu objektů – REI, pro ostatní konstrukce - EI



ČSN EN 13501-1:2007 ČSN 73 0862 (starší) 
Třída reakce na oheň Stupeň hořlavosti stavebních hmot 
popis označení popis 

nehořlavé stavební hmoty A1 
nehořlavé stavební hmoty s obsahem 

organických látek do 5% 
A2 

A nehořlavé 

nízký index rozvoje 
požáru a uvolňování 

tepla 
B B nesnadno hořlavé 

odolávají 

Převod mezi třídami reakce na oheň a stupni hořlavosti stavebních hmot

větší index rozvoje 
požáru a uvolňování 
tepla než u třídy B 

C C1 těžce hořlavé 

odolávají 
definovanému 

plameni po dobu 
30 s 

větší index rozvoje 
požáru a uvolňování 
tepla než u třídy C 

D C2 středně hořlavé 

odolávají definovanému plameni po 
dobu 15 s 

E 

nejsou stanovena žádná kriteria F 
C3 lehce hořlavé 

 

Převod platí pouze jednostranně od třídy reakce na oheň ke stupni 
hořlavosti



Třídění stavebních konstrukcí dle požární odolnosti a hořlavosti

Kritériem je, jak přispívají k intenzitě požáru 

Konstrukce mohou být:

druhu D1

Nezvyšují intenzitu požáru, ale obsahují i hořlavé hmoty. Na 

Nezvyšují intenzitu požáru a obsahují pouze nehořlavé 
hmoty. Hořlavé hmoty jsou požárně uzavřeny nehořlavými 
hmotami. Na hořlavých hmotách nezávisí stabilita a 
únosnost konstrukce

druhu D2

druhu D3

Nezvyšují intenzitu požáru, ale obsahují i hořlavé hmoty. Na 
hořlavých hmotách závisí stabilita a únosnost konstrukce

Hořlavé hmoty jsou požárně uzavřeny nehořlavými hmotami

Zvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu 
požáru a nesplňují zcela požadavky kladené na D1 a D2



Třídění stavebních konstrukcí Materiály 
D1 A1, A2, B, max. 5% organických látek 

Nezvyšují intenzitu požáru 
D2 A1, A2, B, max. 5% organických látek 

Nezvyšují intenzitu požáru 

Hodnocení druhu konstrukcí z hlediska třídy reakce na oheň

Nezvyšují intenzitu požáru 
Stabilita a únosnost může záviset na B až F 

D3 Nesplňují požadavky na D1 a D2 
 



Vliv okolních instalací

Nepřípustná kombinace potrubí a systémů

Nepřípustný negativní vliv okolních součástek na instalaci

Na kabelová zařízení nesmí v případě požáru spadnout žádné jiné 
součástky

1 - kabely

2 – jiné instalace

Nesmí dojít k vyřazení kabelů z provozu, např. pádem potrubí



Nepřípustné zavěšení běžné trasy nad trasou
se zachováním funkčnosti

1 – závěsný systém

2 – kabely bez požární odolnosti

3 – kabely s požární odolností

Nebude-li výložník zajištěn na volném konci závitovou tyčí, může se v 
případě požáru zlomit nebo ohnout a tlačit přímo na kabely spadající do 
systému se zachováním funkčnosti při požáru



Nepřípustné zavěšení běžné trasy pod trasou
se zachováním funkčnosti

1 – závěsný systém

2 – kabely bez požární odolnosti

3 – kabely s požární odolností

Norma DIN 4102 část 12 definuje tzv. normové konstrukce

Zajišťují přenositelnost výsledků zkoušek mezi kabely a instalačními 
systémy různých výrobců

Mohlo by dojít k překročení přípustné zátěže požárně testovaných 
kotevních prvků závěsu



Požadavky na zachování funkčnosti

Vlastní rozvodná síť oddělená od ostatních elektrických obvodů

Oddělení kabelových tras

Kabelová zařízení – bez negativních požárních vlastností

• odolnost proti šíření požáru

• minimalizace vývinu dýmu

• minimalizace korozivních zplodin hoření

Čtyři základní způsoby uložení kabelů

• speciální kabelové kanály a šachty

• kabelová zařízení s integrovaným zachováním funkčnosti

• protipožární nástřiky a obklady

• přípojnicové rozvody v kanálech s integrovaným zachováním funkčnosti



Konstrukce kabelů pro systémy se zachováním funkčnosti

Staré 
provedení

Využívá se tepelná odolnost slídy, skelných vláken a hedvábí. 
Obvyklé uspořádání používá ovinutí nebo opředení. Plastová 
izolace při požáru shoří. Opředení drží zbytky kabelu 
pohromadě

Novější 
provedení

Keramizující plasty. Keramizovaný popel fixuje 
jednotlivé žíly a zabraňuje kontaktu. Nevydrží však 

provedení
jednotlivé žíly a zabraňuje kontaktu. Nevydrží však 
mechanické namáhání

Vhodnější jsou nástřiky keramickou vrstvou, na ní je 
vrstva bezhalogenové plastové izolace - vyšší požární 
odolnost

Minerální 
izolace

Bezešvý měděný plášť, lisovaná minerální izolace, masivní 
měděné vodiče – vylučuje riziko šíření požáru



Protipožární nátěry a nástřiky kabelů

Nátěry a nástřiky

Nevýhody:

• časově omezená životnost

• nasákavost ochranné vrstvy

• nutnost relativně tlusté ochranné vrstvy

• krátká doba zajištění funkčnosti (cca 15 až 20 minut)

Nátěry a nástřiky

zpěňující

(intumescentní)

zábranové Brání přístupu plamene k povrchu chráněného předmětu, 
tvoří překážku šíření plamene po jeho povrchu

Chrání předmět pomocí nehořlavé pěny vzniklé napěněním 
nátěrové vrstvy v důsledku zvýšení okolní teploty



Kabely pro systémy se zachováním funkčnosti (function maintenance)

Bezhalogenový kabel- izolace, výplň a plášť jsou vyrobeny v bezhalogenových 
materiálů (neobsahují chlor, brom, fluor)

Samozhášivý kabel – plášť po ukončení působení plamene sám zhasne

Oheň retardující kabel – zvýšená odolnost proti působení plamene

Kabel s izolační integritou - zvýšená odolnost proti působení plamene (záleží 
na zkoušce)na zkoušce)

Kabel se zachováním funkčnosti – úspěšně zkoušený jako součást 
elektrického systému s integrovaným zachováním funkčnosti při požáru

Samozhášivost – schopnost omezit šíření požáru. Při testu musí případné 
plameny po oddálení hořáku samy zhasnout.



Měděný vodič Bandáž Izolace Bandáž Izolace

Standardní konstrukce kabelu pro zachování funkčnosti



123456

Konstrukce kabelu pro zachování funkčnosti:

1 Cu jádro
2 Přídavná izolace (skloslídová páska)
3 Izolace, žíly jsou stočené do duše kabelu
4 Obal (bezhalogenová páska)
5 Obal (výplňová guma)
6 Plášť (polymer oranžový)



NHXH E30

NHXH E90

NHXCH E90

NHXCH E30

JE-H(St)H…BD E90

JE-H(St)H…BD E30

Provedení kabelů pro zachování funkčnosti

JE-H(St)H…BD E90

JE-H(St)H…BD E90

JE-H(St)H…BD E90

JE-H(St)HRH…BD E90



 Kabel Napětí Funkční 
schopnost 

Jádro Izolace Protipožární 
zábrana 

1 NHXH E30 1kV 30 min. Cu vodiče Bezhalogenový 
polymer 

Speciální oplet 

2 NHXH E 90 1kV 90 min. Cu vodiče Bezhalogenový 
polymer 

Speciální oplet 

3 NHXCH E30 1kV 30 min. Cu vodiče Bezhalogenový Speciální oplet 

Příklady provedení kabelů pro zachování funkčnosti

3 NHXCH E30 1kV 30 min. Cu vodiče Bezhalogenový 
polymer 

Speciální oplet 

4 NHXCH E 90 1kV 90 min. Cu vodiče Bezhalogenový 
polymer 

Speciální oplet 

5 JE-H(St)H BD E 30 230 V 30 min Cu vodiče 
(páry) 

Bezhalogenový 
polymer, stínění 

Speciální oplet 

6 JE-H(St)H BD E 90 230 V 90 min. Cu vodiče 
(páry) 

Bezhalogenový 
polymer, stínění 

Speciální oplet 

7 JE-H(St)HRH BD E 90 230 V 90 min. Cu vodiče 
(páry) 

Bezhalogenový 
polymer, stínění 

Vnitřní plášť 
Speciální oplet 



Měděný vodič Měděný plášťMinerální izolace

Minerálně izolované vedení pro zachování funkčnosti



Protipožární zábrana ovinutím žil páskouProtipožární zábrana ovinutím žil páskou

Protipožární zábrana ovinutím keramickým nástřikem žil



Ocelové kabelové nosné systémy se zachováním funkčnosti

Normové způsoby instalace  (standardní systémy)

• instalace kabelů na kabelových žebřících

• instalace kabelů v kabelových žlabech

• jednotlivé instalace kabelů pod stropem

Poslední systém se dělí často na:

• jednotlivé instalace pomocí příchytek a opěrných van

• jednotlivé instalace pouze s pomocí jednotlivých příchytek

Provedení normové konstrukce – definovány tyto parametry

Vzdálenost opěr, příchytek, maximální zátěž vodorovné trasy,výška bočnice 
žlabu nebo žebříku, šířka žlabu nebo žebříku, tloušťka materiálu žlabu nebo 
žebříku, počet zavěšovaných kabelových tras, počet a průměr kabelů 
zavěšovaných pomocí příchytek



Vodorovné uložení kabelů na kabelový žebřík

Parametry kabelového žebříku:

• Šířka maximálně 400 mm

• Minimální výška bočnice 60 mm

• Tloušťka plechu minimálně 1,5 mm

• Maximální vzdálenost příček kabelového žebříku 150 nebo 300 mm

• Maximální hmotnost kabelů – 20 kg/m• Maximální hmotnost kabelů – 20 kg/m

Úložná konstrukce typu kabelový žebřík



Nástěnná montáž kabelového žebříku



Systém kabelových žlabů



Systém kabelových žebříků



Systémy stoupacích žebříků



Systém s jednotlivými příchytkami



BSK fire protection duct I90/E30, internal height 1 05 mm

Protipožární kanál



Instalace pro únikové cesty



Protipožární kanály



Nosné kabelové konstrukce



Vodorovné uložení kabelů v kabelovém žlabu

Parametry kabelového žlabu:

• Maximální přípustná šířka 300 mm

• Minimální výška bočnice 60 mm

• Tloušťka plechu minimálně 1,5 mm

• Maximální přípustná hmotnost kabelů je 10 kg/m

• Vzdálenost závěsných konstrukcí 1,2 m



Závěsná konstrukce kabelového žlabu dle DIN 4102



Upevnění kabelů třmenovými příchytkami



Průchozí stoupací trasa s kabelovými přepážkami



Přídavné podepření průchozích stoupacích tras



Kabelové kanály se zaručenou požární odolností

Tvoří pouzdra z nehořlavých protipožárních hmot. Mohou se lišit 
funkčním principem, použitými materiály nebo přípustným 
způsobem požárního namáhání.

Mohou plnit dvě funkce:

• Ochranu okolního prostředí před požárem v kanále uložených kabelů, 
které mohou produkovat jak teplo, tak i velice nebezpečné zplodiny

• Ochranu kabelů uložených uvnitř kanálu před požárem ve vnějším • Ochranu kabelů uložených uvnitř kanálu před požárem ve vnějším 
prostředí

Současná provedení sdružují obě tyto funkce, avšak s odlišnou kategorií 
časové odolnosti

Způsob požárního namáhání ovlivňují závěsné konstrukce, které se 
mohou nacházet vně i uvnitř



Ochrana před požárem uvnitř uložených kabelů

Chrání se okolí před hořícími kabely. Lze uložit i běžné kabely s izolací PVC

Ochrana okolí se týká nejen tepla, ale i zplodin hoření. 

Jedná se např. o zajištění funkčnosti únikové cesty.

Pokud je závěsný systém vně kanálu, nemusí splňovat požadavky 
odpovídající kategorie zachování funkčnosti

Požární odolnost se udává v minutách

Ochrana kabelů při požáru vně kanálu

Lze instalovat kabely s běžnou izolací, např. z PVC

Uzavřený kanál se montuje za zadní stěnu nebo pomocí závěsného 
systému

Pokud je závěsný systém vně kanálu, musí splňovat požadavky 
odpovídající kategorie zachování funkčnosti



Kabelový kanál při působení ohně z vnější stranyKabelový kanál při působení ohně z vnější strany

Kabelový kanál při působení ohně z vnitřní strany



Obvyklé kombinace kabelových kanálů a závěsných systémů



Provedení protipožárních kabelových kanálů

Prefabrikované kabelové kanály z deskových materiálů

Prefabrikované kabelové kanály z více materiálů

• Požárně odolný deskový materiál (nehořlavé stavební hmoty)

• Stěny kanálu tvoří jedna nebo více desek

• Pouzdro z ocelového plechu

Kabelové kanály vytvářené při montáži

• Pouzdro z ocelového plechu

• Uvnitř bloky minerální vaty nebo desky z minerálních látek

• Vyráběné z přířezů velkoplošných deskových materiálů

• Předností je vysoká variabilita

• Nedostatkem jsou vyšší nároky na projekční a montážní práce



Kabelový kanál pro namáhání požárem zvnějšku



Kabelový kanál pro namáhání požárem zevnitř



Boční vývody z kabelových kanálů



Provedení vrstveného protipožárního kanálu



Montážní sestava kanálu s požárním těsněním



Uložení kabelů v protipožárním kanále



Přípojnicové rozvody
jsou v současnosti velmi oblíbené mezi projektanty, 
montážními firmami a především investory jako moderní a 
bezpečný způsob elektrické instalace. Důvod je jednoznačný 
– variabilita rozvodu elektrické energie. Pro tuto vlastnost 
jsou stále častěji používány jak v průmyslových, tak 
komerčních objektech. Zde lze využít jejich další výhody, jako 

Přípojnicové rozvody

komerčních objektech. Zde lze využít jejich další výhody, jako 
jsou jednoduchý návrh instalace, rychlá a snadná montáž, 
přehledné uspořádání, bezpečné připojení spotřebičů i 
snadná údržba. Přípojnicové rozvody se vzhledem ke své 
variabilitě používají především pro distribuci elektrické 
energie v průmyslových závodech, lze je však využít i při 
osvětlení rozsáhlejších prostor, kde slouží také k zavěšení 
svítidel. 



Továrně vyrobený rozvaděč ve formě soustavy vodičů 
rozmístěných a upevněných pomocí izolačních materiálů na 
visutých nosných konstrukcích, korytech, nebo podobných 
krytech. Tento výraz se používá pro zařízení nn. 

Přípojnicový rozvod



Přípojnicový systém



Chování přípojnicových systémů při požáru

Vysoké teploty při požáru způsobují nežádoucí chování:

• ztráta mechanické pevnosti samonosné konstrukce

• měď ztrácí své mechanické vlastnosti (teplota tání 1083°C)

• místní fixace měděných vodičů prohlubuje deformace• místní fixace měděných vodičů prohlubuje deformace

• kontakty konektorových spojů  ztrácejí pružnost

• plastové izolační prvky ztrácejí mechanickou pevnost

• vznik přechodových odporů, resp. zkratů

• narušení bezpečnosti únikových cest



Změna směru kabelového vedení ve stoupací šachtě



Spojení přípojnic se svorkami transformátoru



Spojení silnoproudé a slaboproudé přípojnice



Přípojnicové rozvody v tovární hale



Přípojnicové rozvody se zachováním funkčnosti

Realizace přípojnicového rozvodu s požárně odolnou samonosnou 
konstrukcí je značně problematická

Testované sestavy přípojnicových rozvodů musí vyhovět náročným 
zkouškám

Pokud přípojnicový systém nevyhoví předepsaným zkouškám, řeší se:

• substitucí pomocí kabelového rozvodu

• ukrytí do obalu z požárně odolných stavebních hmot (tím se však degradují    
přednosti přípojnicového systému)

Závěsné systémy – třeba provést kontrolní výpočet na zatížení



Ocelové odbočné krabice a rozvodky s požární odolností

Plastové odbočné krabice a rozvodky s požární odolností

Vyrobeny z ocelového plechu

Odolnost do 1000°C

Svorky a svorkovnice výhradně z keramických materiálů

Obvyklý stupeň krytí je IP54

Nevýhody: možnost koroze, vodivost pláště, nutnost s pojení s PE

Plasty se speciálním plnivem, za vysoké teploty keramizují, 
bezhalogenové plasty

Používají se keramické svorky nebo svorkovnice, fixované do stavebních 
konstrukcí pomocí lišt

Vysoká odolnost proti vlhkosti a korozi

Obvyklý stupeň krytí je IP65

Požárně odolné schránky na odbočné krabice



Rozváděče

Předpokládané požární namáhání:

• Ochrana okolního prostředí před požárem výstroje uvnitř skříně rozváděče 
(produkce tepla  a nepříjemných  zplodin)

• Ochrana vnitřního prostoru rozváděče před požárem ve vnějším prostředí

Ideální řešení: umístit rozváděč do samostatného požárně bezpečného 
prostoru odděleného od únikových cest

V ostatních případech: umístit rozváděč do samostatného požárního úseku

Je požadována kategorie požární odolnosti EI (kritérium teploty, bránit 
šíření tepla)

Odlišná povaha chráněných prvků u rozváděčů: tepelné spouště jističů
snižují podstatně svůj vypínací proud při nárůstu okolní teploty o 40°C.
Při teplotách okolo 90°C pak řada z nich nezapíná vůbec.
Těsné uzavření rozváděče do obkladu z požárně odolných hmot je 
nevhodné



Ochrana rozváděčů sloužících k protipožárnímu zabezpečení stavebních objektů

Umísťují se do samostatných oddělených prostorů bez požárního rizika, ve 
kterých není třeba provádět žádná protipožární opatření

Rozváděče s požární odolností

Základní problémy:

• Cena upraveného rozváděče - náklady na obkladové materiály

• Utěsnění proti prostupu kouře – nárůst vnitřní teploty rozváděčové  skříně, • Utěsnění proti prostupu kouře – nárůst vnitřní teploty rozváděčové  skříně, 
překročení rozsahu přípustných pracovních teplot přístrojů


