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Výškové budovy svým architektonickým ztvár-

něním a technickým řešením představují jeden 

z  vrcholů stavitelského umění. Představují 

však také vysoká a specifická rizika v  případě 

mimořádné události, jakou může být požár. 

Zejména vysoký počet osob v budově, nároč-

ná vertikální evakuace nebo složité podmínky 

pro požární zásah vyžadují nejvyšší možnou 

pozornost nejen ve fázi projektování, ale i  rea-

lizace a užívání stavby. Následující článek 

se zaměřuje na principy požární bezpečnosti 

výškových staveb s ohledem na národní poža-

davky v ČR. ❚ High-rise buildings with their 

architectural design and technical solutions 

represent one of the top of construction skills. 

However, high-rise buildings also represent high 

and specific risks in the event of an emergency 

such as fire. The high number of people in 

the building, difficult vertical evacuations or 

complicated fire-fighting conditions require the 

highest possible attention in design, realization 

and use of the building. The following article 

focuses on the principles of fire safety of high-

rise buildings, especially with regard to national 

requirements in the Czech Republic.

POŽÁRNÍ  OCHRANA V  ČR

Propracovaný požární kodex a kvalit-

ně prováděný výkon státního požární-

ho dozoru ze strany Hasičského zá-

chranného sboru ČR (HZS ČR) staví 

při celosvětovém srovnání systém po-

žární ochrany v ČR na vysokou úroveň. 

Požární kodex systematicky vytváře-

ný od 70. let minulého století předsta-

vuje provázaný systém zákonů, pod-

zákonných předpisů (vyhlášek, naříze-

ní vlády), českých technických norem 

(projektových, hodnotových, zkušeb-

ních, klasifikačních) a  evropských ná-

vrhových norem (Eurokódů). Např. zá-

kon č. 133/1985 Sb. o požární ochra-

ně, který byť postupně novelizován, ilu-

struje dlouhodobě stabilní a kvalitně 

propracovaný bezpečnostní koncept. 

Vyhláška č.  23/2008 Sb. (v aktuálním 

znění) mj. zezávazňuje veškeré projek-

tové požární normy řady ČSN 73 08xx 

(např. budovy pro bydlení a ubytování, 

shromažďovací prostory, zdravotnic-

ká zařízení a zařízení pro sociální péči, 

sklady, zemědělství apod.), což rovněž 

poukazuje na prioritu požární bezpeč-

nosti staveb. 

Od roku 1991 jsou ze strany HZS ČR 

systematicky zveřejňovány statistické 

ročenky pro oblast požární ochrany. 

Jako příklad lze uvést počet 124 osob 

usmrcených v ČR při požárech pouze 

za minulý rok (obr. 1), z nichž na přímé 

následky požáru (intoxikace zplodin 

hoření, popáleniny) zemřelo 84 osob, 

což představuje nárůst o 62 % proti ro-

ku 2015 [1]. 

Pojem výšková budova není v  termi-

nologii požární legislativy používán ani 

definován, naopak požární výška bu-

dovy je kritérium často a v  různých 

souvislostech omezující (výška od čis-

té podlahy prvního nadzemního podla-

ží (NP) k podlaze posledního nadzem-

ního, příp. podzemního podlaží (PP)). 

Při hodnocení požární bezpečnosti pro 

NP vyšších staveb jsou jako milníky 

používány požární výšky 22,5, 45 ne-

bo 60 m. V případě PP jsou tyto výš-

ky řádově nižší (4,5 a 8 m), a to zejmé-

na s ohledem na náročnost evakuace 

a požárního zásahu. Za obecně „výš-

kovou“ lze označit budovu s  požární 

výškou nad 22,5 m, u které již běžně 

není možné vést požární zásah z vněj-

ší strany objektu. 

POŽÁRNÍ  ÚSEKY

Základní filozofií pro omezení šíření 

účinku požáru (oheň, kouř, toxické zplo-

diny hoření) je důsledné členění stavby 

do požárních úseků (PÚ) s předpokla-

dem maximální snahy o lokalizaci po-

žáru pouze v  jednom PÚ. Metodiku 

členění do PÚ definují zejména kme-

nové požární normy pro nevýrobní [2] 

a  výrobní objekty [3] s  upřesněním 

v   navazujících projektových normách. 

Rozšíření požáru do více PÚ obvyk-

le znamená chybné řešení a v  přípa-

dě výškových staveb může předsta-

vovat fatální následky. PÚ jsou ohrani-

čeny požárně dělicími konstrukce-

mi (požární stěny a stropy) s otvíravými 

částmi řešenými jako tzv. požární uzá-

věry. Požárně citlivou a pouze částeč-

ně ohraničující částí pro PÚ jsou obvo-

dové stěny. Otvorové výplně v obvodo-

vých stěnách (okna, balkonové dveře 

apod.) obvykle bez požadavku na po-

žární odolnost představují jedno z nej-

zranitelnějších otevřených míst stavby. 

Bezpečnosti fasádních systémů z hle-

diska velkorozměrového zkoušení re-

akce na oheň a následného šíření po-

žáru je v  ČR i celosvětově v  součas-

né době věnována mimořádně vysoká 

pozornost. 

V PÚ je dle konkrétních podmínek 

stanovováno požární riziko (výpočto-

vé požární zatížení) a následně s ohle-

dem na výšku objektu a charakter kon-

strukčního systému budovy i  stupeň 

požární bezpečnosti (SPB), tedy I. až 

VII. SPB, který je následně hlavním ná-

strojem pro stanovení požadované po-

žární odolnosti pro nosné a požárně 

dělicí konstrukce. 

V  případě výškových staveb mů-

že být účinek požáru umocněn ko-

mínovým efektem, který se kromě 

již zmíněných fasád může výraz-

ně projevit také uvnitř budovy např. 

v prostorách šachtového charakte-

ru (instalační šachty, výtahové šach-

ty, schodiště apod.). Účinek požáru 

v  šachtě vyvolává kromě rizika rych-

lého šíření ohně také vysoké tlako-

vé rozdíly po výšce a riziko silné infilt-

race zplodin hoření v místě netěsnos-

tí. Instalační šachty představují vyso-

ké riziko šíření požáru také s ohledem 

na často vysokou koncentraci hořla-

vých látek (potrubí, izolace, kabely) na 

malé půdorysné ploše. Např. instalač-

ní šachty ve výškových budovách musí 

být po výšce vodorovně přepaženy po 

22,5 m. Změnu tlakových poměrů a ri-

ziko infiltrace zplodin hoření ve výško-

vých budovách mohou též způsobo-

vat další vlivy jako pohyb výtahů, vět-

rací a klimatizační systémy, účinek vě-

tru apod.

STAVEBNÍ  VÝROBKY,  STAVEBNÍ 

KONSTRUKCE 

Podstatné je rozlišení chování staveb-

ních výrobků z  hlediska hořlavosti 

(reakce na oheň) a chování staveb-

ních konstrukcí z  hlediska požár-

ní odolnosti. V  počáteční fázi požá-
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ru je klíčové, jakým způsobem staveb-

ní výrobky reagují na oheň, resp. jakým 

způsobem mohou přispět k růstu a ší-

ření požáru. Stavebním výrobkem pro 

hodnocení reakce na oheň rozumějme 

zejména povrchové úpravy konstruk-

cí jako např. obklady stěn, nášlapné 

vrstvy podlah, obklady stropů či pod-

hledů, fasádní systémy, střešní pláš-

tě apod. Hlavní celoevropskou klasi-

fikací hořlavosti je sedm tříd reakce 

na oheň, kde první dvě třídy (A1, A2) 

představují výrobky nehořlavé, nepři-

spívající k růstu požáru a násle dujících 

pět tříd (B, C, D, E a F) představují vý-

robky s postupně vyšší hořlavostí a pří-

spěvkem k rozvoji požáru. Třídy reakce 

na oheň mohou dále doplňovat údaje 

k  vývoji kouře (s1, s2, s3) nebo vývoji 

plamenně hořících kapek (d0, d1, d2). 

Lze se tak setkat např. s požadavkem 

na výrobky B – s1, d0 na vnitřní povr-

chovou úpravu ve vnitřním shromažďo-

vacím prostoru osob, s požadavkem 

A1, A2 pro nekontaktní provětrávané 

fasády apod. Pro povrchové úpravy 

s  hořlavými výrobky jsou také defino-

vány národní požadavky na index ší-

ření plamene po povrchu stěn, stro-

pů nebo fasád (např. is = 0 mm/min ja-

kožto požadavek pro vnější povrch za-

teplovacího systému). Pro případ plně 

rozvinutého požáru začíná postupně 

hrát klíčovou roli také požární odol-

nost stavebních konstrukcí (nosných 

a požárně dělicích). Požární odolnost 

je vyjádřena dobou v minutách (15, 30, 

45, 60, 90, 120 a 180 min) od začátku 

plně rozvinutého (normového) požáru 

po dosažení jednoho ze sledovaných 

mezních stavů (nejčastěji R, E, I, W; 

obr. 2). 

Kombinace mezních stavů (REI, EI, 

EW apod.) je definována dle charak-

teru konstrukce [4]. Např. požární stě-

ny, požární stropy nebo fasádní požár-

ní pásy na hranici PÚ musí vykazovat 

kombinaci mezní stavů REI (event. EI 

pokud se nejedná o konstrukce nos-

né). Požární uzávěry a  výjimečně po-

žární stěny (zejména prosklené z důvo-

du finanční úspory) neústící do chráně-

ných únikových cest mohou vykazovat 

i mezní stavy EW, pokud se prokáže, 

že nedojde k ohrožení osob nebo roz-

šíření požáru sálavým teplem prostu-

pujícím skrz konstrukci. Dobu požární 

odolnosti konkrétní konstrukce definu-

jí v hodnoceném PÚ obvykle kmenové 

normy (ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804) 

dle výše zmíněného SPB. U výškových 

staveb od 9 NP je požadována požár-

ní odolnost nejméně 60 min, od 13 NP 

nejméně 90 min a od 20 NP nejmé-

ně 120 min. 

Chybně řešené instalační prostupy 

a  konstrukční spáry v  požárně děli-

cí konstrukci mohou představovat rizi-

ko vzniku lokálního narušení celistvos-

ti (mezní stav E) a izolační schopnosti 

(mezní stav I), tzv. požární most. V ro-

ce 2016 došlo při revizi ČSN 73 0810 [4] 

k  výraznému zpřísnění požadavků na 

těsnění instalačních potrubních pro-

stupů a kabelů, kdy je ve většině pří-

padů vyžadována systémová požár-

ní ucpávka. Očekává se také revize 

ČSN 73 0872 (z roku 1996) a obdobné 

zpřísnění současných požadavků na 

prostupy vzduchotechnických potrubí, 

zejména na požární klapky.

ÚNIKOVÉ CESTY

Vý škové budovy mohou dle svého vyu-

žití představovat vysokou míru obsaze-

ní osobami, pro které musí být násled-

ně zohledněny nechráněné a chrá-

něné únikové cesty (NÚC, CHÚC) co 

do počtu, typu, kapacity a technické-

ho vybavení. Např. pro budovy admini-

strativního charakteru lze očekávat ob-

sazenost v řádu tisíců osob a také od-

povídající počet parkovacích stání v PP. 

U obytných budov a zejména pak bu-

dov pro ubytování lze očekávat po-

čet osob sice nižší, avšak výrazně vět-

ší bezpečnostní riziko spočívá v  čet-

nosti obměny osob, neznalosti pro-

středí, únavě, spánku apod. Pro po-

souzení ÚC je vždy uvažována plná 

obsazenost objektu osobami, kte-

rá bývá ještě dále navýšena o 10 až 

50 % (dle ČSN 73 0818) pro případ mi-

mořádného obsazení (kulturní akce, vý-

prodej zboží apod.). 

Při návrhu ÚC je uplatňována zása-

da dvou a více směrů úniku a pouze 

výjimečného použití jednoho smě-

ru úniku z  části objektu nebo objek-

tu jako celku závisející zejména na po-

čtu osob, výšce budovy či zda se jed-

ná o evakuaci z NP nebo PP. Např. by-

tové domy s požární výškou do 45 m 

mohou mít jeden směr úniku za před-

pokladu nejvýše pěti bytů na podlaží 

a  schodiště řešeného jako CHÚC ty-

pu C s požární předsíní a přetlakovým 

požárním větráním. Ve výškových stav-

bách právě s ohledem na vysoký po-

čet osob a omezenou kapacitu úniko-

vých pruhů není výjimkou návrh dvou 

a častěji i více CHÚC včetně evakuač-

ních či požárních výtahů. 

CHÚC musí vytvářet nejbezpečněj-

ší prostor pro osoby v  objektu, kte-

rý je přímo vyústěn na volné prostran-

ství. Bezpečnost pro CHÚC předsta-

vuje zejména samostatný PÚ s  „ne-

hořlavými“ povrchy a konstrukcemi 

typu DP1, minimalizace požárního za-

tížení, požární uzávěry se samozaví-

T É M A  ❚  T O P I C

Obr. 1 Usmrcené osoby v přímé nebo 

nepřímé souvislosti s požáry (zdroj: [1]) ❚ 

Fig. 1 Killed persons directly or indirectly 

related to fires (source: [1])

Obr. 2 Schematické znázornění mezních 

stavů požární odolnosti: a) R = únosnost 

a stabilita nosných prvků (včetně vybočení, 

průhybu apod.), b) E = celistvost neohřívaného 

povrchu (trhliny, plamenné hoření), 

c) I = izolační schopnost neohřívaného povrchu 

(nárůst teploty), d) W = radiace z neohřívaného 

povrchu (nárůst hustoty tepelného toku) (zdroj: 

FSv ČVUT v Praze) ❚ Fig. 2 Schematic 

representation of limit states of fire resistance: 

a) R = load bearing capacity and stability of 

construction elements (including deflection, 

etc.), b) E = integrity of the unexposed surface 

(cracks, flame burning), c) I = insulating ability 

of an unexposed surface (temperature rise), 

d) W = radiation from an unexposed surface 

(increase in heat flux density) (source: Faculty 

of Civil Engineering CTU in Prague)

Tab. 1  Požadovaný typ CHÚC dle požární výšky objektu h [m], počtu a umístění v NP nebo PP 

(zjednodušená tabulka dle ČSN 73 0802) ❚ Tab. 1 Required type of protective escape way 

according to the fire height of the object h [m], number and location in above- or underground 

floors (simplified table according to ČSN 73 0802)

Počet CHÚC
Nadzemní podlaží Podzemní podlaží

h ≤ 22,5 22,5 < h ≤ 45 h > 45 h ≤ 4,5 4,5 < h ≤ 8 h > 8

jedna A B C A B C

druhá a další A A B A A B

2a 2b 2c 2d
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rači často v  kouřotěsném provedení, 

nouzové únikové osvětlení (minimál-

ně na dobu 60 min) a zejména požár-

ní větrání (přirozené, nucené, případ-

ně kombinované a přetlakové). CHÚC 

typu A, B a C (obr. 3) se volí jednak dle 

požární výšky objetu a počtu CHÚC 

(tab. 1), ale také dle  přípustné kapacity 

(tj. vyhovujících šířek v  nejužších mís-

tech s  největším počtem osob). Při-

rozené větrání je uplatnitelné zejména 

u  nižších objektů s CHÚC A, příp. B. 

Smyslem přirozeného větrání (okny na 

každém podlaží nebo větracím otvo-

rem v  nejnižším a nejvyšším místě) 

a  nuceného větrání je zejména zředit 

případné zplodiny hoření proniknuvší 

do CHÚC čerstvým vzduchem. Smy-

slem přetlakového větrání je vytvořit 

mírný přetlak vzduchu zamezující prů-

nik zplodin hoření do CHÚC i při do-

časně pootevřených dveřích. Přetla-

kové požární větrání je nezbytné vždy 

u CHÚC C a možné u CHÚC B, kde 

následně nemusí být zřízena požární 

předsíň. 

Přetlakové požární větrání je nedíl-

nou součástí CHÚC výškových sta-

veb. Jedná se o  nejbezpečnější způ-

sob větrání, který je však také technic-

ky nejnáročnější, nejnákladnější a nej-

citlivější na chybné řešení. CHÚC B 

s přetlakovým větráním (tj. bez předsí-

ně) se objevují i v nižších stavbách stá-

le častěji. Přetlakové větrání má stan-

dardně zdroj přetlaku (ventilátor) a za-

řízení pro uvolnění přetlaku (střešní ne-

bo stěnové regulační klapky). Často je 

však opomíjen další důležitý kompo-

nent, a to uvolnění příp. přetlaku zplo-

din hoření v  prostoru navazujícím na 

CHÚC. Bez uvolnění přetlaku zplodin 

zejména v prostoru s  relativně malým 

objemem vzduchu může dojít k nežá-

doucí infiltraci zplodin přes pootevřené 

dveře do CHÚC (např. při pohybu osob 

během evakuace nebo požárním zása-

hu). Okna na CHÚC musí být bez mož-

nosti otevření (s výjimkou údržby), pro-

tože i pouhé pootevření okna znamená 

rychlou ztrátu přetlaku. Před uvedením 

stavby do provozu jsou pro přetlako-

vé požární větrání (tj. požárně bezpeč-

nostní zařízení) prováděny koordinač-

ní funkční zkoušky za přítomnosti HZS 

ČR a  ze strany HZS ČR je pro tento 

účel zpracován metodický zkušební 

postup [5]. 

Pro výškové stavby zejména s  výš-

kou vyšší než 45 m jsou důležité rovněž 

evakuační výtahy určené zejména 

k  dopravě osob s  omezenou schop-

ností pohybu či osob neschopných sa-

mostatného pohybu. Evakuační výta-

T É M A  ❚  T O P I C

Obr. 3 Schematické členění CHÚC dle 

dispozičního řešení a požárního větrání 

(poznámka: S, resp. C znamená provedení 

požárních uzávěrů v kouřotěsném, resp. 

samouzavíracím provedení): a) typ A, b) typ B, 

c) typ C (zdroj: FSv ČVUT v Praze) ❚ 

Fig. 3 Schema of protective escape way 

according to the layout and fire ventilation 

(note: S or C means the execution of fire 

doors in a smoke-tight or self-closing version): 

a) A type, b) B type, c) C type (source: Faculty 

of Civil Engineering CTU in Prague) 

Obr. 4 Schematické znázornění hlavních 

vyhrazených PBZ: a) EPS, b) SHZ (vodní 

sprinklerové), c) ZOKT (s přirozeným přívodem 

i odvodem) (zdroj: FSv ČVUT v Praze) ❚ 

Fig. 4 Schema of the main reserved fire 

safety equipment: a) fire alarm, b) water 

sprinkler system, c) smoke and heat ventilation 

(source: Faculty of Civil Engineering CTU in 

Prague)

4a 4b 4c

3a 3b 3c
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hy jsou obvykle přístupné z  předsíně 

CHÚC typu C nebo B a mají celou řa-

du technických požadavků od velikos-

ti a provedení výtahové klece přes na-

pojení na záložní zdroj elektrické ener-

gie (po dobu alespoň 45 min) po do-

bu jmenovitou jízdy výtahu z nejvyšší-

ho podlaží (2,5 min). 

POŽÁRNÍ  ZÁSAH 

V první fázi požárního zásahu jsou klí-

čové přístupové komunikace pro ha-

sičskou techniku zejména s  ohledem 

na snadnou průjezdnost, možnost otá-

čení nebo únosnost. Ve druhé fázi se 

jedná o  možnost odstavení požár-

ních vozidel na vyhrazených nástup-

ních plochách v blízkosti budovy. Ná-

sleduje fáze vlastního vedení požární-

ho zásahu po vnějších nebo vnitř-

ních zásahových cestách s  využitím 

technických prostředků (např. požární 

vodovod). Požární zásah u výškových 

staveb vedený z  vnější strany objektu 

(hašení, vyprošťování osob okny apod.) 

je výrazně limitován dostupností výš-

kové techniky. Proto se u objektů vyš-

ších než 22,5 m uvažuje zásah vnitř-

ními zásahovými cestami vedený přes 

CHÚC B a C, příp. přes navazující pro-

story bez požárního rizika (např. chod-

by). U výškových staveb s výškou vyš-

ší než 45 m musí být uvnitř zásahové 

cesty zřízen požární výtah s možností 

vyřazení z běžného nebo evakuačního 

režimu pro dopravu zasahujících hasičů 

a vybavení do vyšších podlaží. 

Z vnitřní zásahové cesty musí být rov-

něž přístupné základní ovládací prv-

ky TZB v budově jako vypínání elek-

trické energie (CENTRAL a TOTAL 

STOP), hlavní uzávěr plynu a  vody, 

strojovny hasicích zařízení, poplacho-

vé signalizační zařízení apod. Doprava 

hasební vody u výškových staveb mu-

sí být zajištěna i při výpadku elektrické 

energie. Řešením bývají posilovací čer-

padla napojená na záložní zdroje elek-

trické energie. Pro budovy s  výškou 

vyšší než 60 m je rovněž požadována 

požární nádrž o definovaném objemu 

vody v posledním NP nebo na střeše 

s napojením na požární vodovod. Vy-

užít pro tyto účely lze např. i soukro-

mý bazén.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ 

ZAŘÍZENÍ

Zatímco předchozí odstavce pojed-

návaly o podstatě pasivní požární 

ochrany (dělení do PÚ, požární odol-

nost konstrukcí, řešení ÚC, odstupové 

vzdálenosti), pak z  hlediska projekto-

vého řešení dle kmenových požárních 

norem představují požárně bezpeč-

nostní zařízení (PBZ) systém aktivní 

požární ochrany aktivovaný po vzni-

ku požáru. Úloha pro PBZ je zřejmá, 

a to co nejrychleji vznikající požár de-

tekovat a signalizovat, uvést pod kon-

trolu nebo zcela uhasit a  odvést kouř 

a teplo mimo objekt. K  těmto úče-

lům slouží nejčastěji elektrická požár-

ní signalizace (EPS), stabilní hasicí za-

řízení (SHZ) a zařízení pro odvod kou-

ře a  tepla (ZOKT) (obr.  4). Návrh PBZ 

pro konkrétní stavbu bývá voleno na 

základě požadavku legislativy, investo-

ra nebo motivací ze strany pojišťovny. 

PBZ se v rámci projektu stavby pozi-

tivně projeví např. v nižší míře požární-

ho rizika, následném nižším požadavku 

na požární odolnost stavebních kon-

strukcí, prodloužení mezních rozmě-

rů PÚ a mezních délek NÚC. V přípa-

dě instalace SHZ lze s výhodou upus-

tit od stanovení požárně nebezpečné-

ho prostoru budovy nebo řešení po-

žárních pásů na fasádě objektu, což 

bývá s  výhodou využito např. u pro-

sklených fasádních systémů výškových 

budov. 

Výčet PBZ z pohledu vyhlášky o po-

žární prevenci [6] je výrazně širší 

a např. i požární dveře, podhled s po-

žární odolností, ucpávka nebo fo-

toluminiscenční tabulka pro označe-

ní směru úniku jsou PBZ s  definova-

ným požadavkem na odbornou mon-

táž a režim v průběhu živnosti (kontro-

ly, opravy). Z široké skupiny PBZ mají 

zvláštní postavení tzv. vyhrazená PBZ 

(např. výše zmíněné EPS, SHZ, ZOKT, 

evakuační a požární výtahy, požár-

ní VZT klapky ad.), jejichž projektová-

ní, montáž, údržba a kontrola jsou po 

stránce odbornosti natolik citlivou zá-

ležitosti, že je mohou provádět pouze 

odborně způsobilé osoby proškolené 

výrobcem ve smyslu výše zmíněné vy-

hlášky o požární prevenci. Při uvádění 

stavby do provozu se provádí funkční 

zkoušky většiny aktivních PBZ, v pří-

padě instalace dvou a více zařízení pak 

koordinační funkční zkoušky, jejichž 

úkolem je eliminovat možné negativní 

vzájemné ovlivňování PBZ. 

Správné dokladování funkčnosti a pro-

vozuschopnosti instalovaných PBZ je 

pro zahájení užívání stavby důležitým 

krokem. Za tímto účelem byla ve spo-

lupráci Profesní komory požární ochra-

ny a HZS ČR vytvořena vzorová meto-

dika, tzv. Jednotné doklady ke stav-

bě z  hlediska požární ochrany [7]. 

Cílem vzorových dokladů je zjednodu-
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šit a sjednotit náročnou problematiku 

pro splnění podmínek požární bezpeč-

nosti staveb, a to jak ze strany doda-

vatelů PBZ, tak ze strany orgánů stát-

ního dozoru. 

POUČENÍ  Z   POŽÁRU VÝŠKOVÉ 

STAVBY GRENFELL TOWER

14.  června 2016 došlo k  tragickému 

požáru výškového bytového domu 

Grenfell Tower v  Londýně. Cílem této 

dílčí kapitoly není detailní analýza mož-

ných příčin požáru, ale zdůraznění výše 

popsaných souvislostí. 

Stručně lze připomenout následují-

cí veřejně dostupná fakta: 24pod-

lažní bytový dům o výšce cca 64 m, 

127 malometrážních bytů (pět bytů 

na typickém podlaží, obr. 5a), výstav-

ba v  roce 1974, železobetonový kom-

binovaný konstrukční systém (obvodo-

vé sloupy, vnitřní a parapetní obvodo-

vé stěny), rekonstrukce objektu v roce 

2015 až 2016 včetně zateplovacího fa-

sádního systému [8]. 

Jako vysoce požárně rizikové lze 

uvést následující (obr. 5b): fasádní sys-

té m instalovaný na stávající obvodové 

stěny na silikátové bázi, hořlavý tepelný 

izolant z  PIR (polyisokyanurátová pě-

na) tloušťky 150 mm, průběžná větra-

ná vzduchová mezera tloušťky 50 mm 

(v místě fasádních sloupů po celé výš-

ce stavby), hořlavý kompozitní fasád-

ní obklad tloušťky cca 3 mm (hliníkový 

plášť, polymerní polyetylénové jádro), 

předsazená montáž otvorových výpl-

ní, zatažení izolantu po obvodě otvoro-

vé výplně z exteriéru do interiéru, jed-

na vnitřní úniková cesta, přímá návaz-

nost bytových jednotek na výtahovou 

a schodišťovou šachtu. 

Možný průběh a důsledky požáru: 

noční požár, delší reakční doba spících 

osob ke zpozorování požáru, vyhod-

nocení situace a zahájení evakuace, 

iniciace požáru přibližně v  00:54  h ve 

4.  NP pravděpodobně od elektrospo-

třebiče (chladnička), plné rozvinutí po-

žáru v bytě, přestup požáru přes otvo-

rovou výplň na fasádu, hoření ve větra-

né vzduchové dutině podpořené silným 

komínovým efektem s  oboustranným 

hořlavým povrchem (tepelný izolant, fa-

sádní obklad), extrémně rychlé šíření 

požáru po celé výšce budovy uvnitř fa-

sádního systému a všemi směry od oh-

niska požáru, průnik požáru zpět z ex-

teriéru do interiéru většiny bytů po ob-

vodě otvorových výplní skrz tepelný 

izolant (tj. i v případě zavřeného okna), 

enormní přetlak zplodin hoření infiltrují-

cích se z mnoha hořících bytů součas-

ně do společné chodby a následně do 

výtahové a schodišťové šachty, úniko-

vá cesta bez předsíně, nereálná mož-

nost správného fungování požárního 

větrání únikové cesty, extrémně nároč-

ný požární zásah hasičů, padající části 

hořící fasády ohrožující hasiče, výškově 

omezený dostřik vody z terénu s mini-

málním průnikem hasební vody do ho-

řící větrané dutiny, absolutní nasaze-

ní a  profesionalita londýnských hasi-

čů v  rámci záchrany přeživších osob 

a  zdolávání požáru, stále probíhající 

policejní vyšetřování, 79 obětí požáru.

ZÁVĚR

Výjimečné chování požáru budovy 

Grenfell Tower svými fatální následky 

na lidských životech paradoxně popře-

lo bezpečnostní filozofii lokalizace po-

žáru v  rámci jednoho PÚ. Mimořádné 

situace podobného charakteru obvyk-

le mají nikoliv jednu, ale sérii různě zá-

važných příčin a  selhání. Tento tragic-

ký požár však přinesl také nové pozná-

ní, ze kterého si společnost musí vzít 

poučení z chybného technického, dis-

pozičního a požárního řešení objektu 

s  důrazem na maximální možnou od-

povědnost lidí ve fázi projektování, rea-

lizace a provozu staveb. 

Závěrem lze konstatovat, že přís-

né požární požadavky pro provětráva-

né fasády v ČSN 73 0810 neumožňu-

jí v ČR návrh fasádního systému v pro-

vedení jako na Grenfell Tower [9].
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Obr. 5 a) Půdorys typického podlaží Grenfell 

Tower, b) detail (svislý řez) fasádního systému 

v místě nadpraží a parapetu (červené šipky 

značí zmíněné požárně problematické 

souvislosti) (zdroj: [8]) 

❚ Fig. 5 a) Horizontal plan of the typical 

Grenfell Tower floor, b) detail (vertical cross-

section) of the facade system at the site of 

the sill and overhead (red arrows indicate the 

aforementioned fire-related problems) 

(source: [8])
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