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Abstrakt
Zhodnotenie úrovne zabezpečenia tunelov z hľadiska ochrany pred požiarmi je
veľmi dôležitý krok, ktorý nám môže presne definovať v čom spočívajú ich nedostatky
a ako ich znížiť prípadne úplne eliminovať. Aby sme dospeli ku relevantnému výsledku,
musíme najprv vytvoriť metodiku, ktorá bude spĺňať všetky požiadavky na ňu kladené. To
znamená vybrať a následne aplikovať také metódy analýzy rizík, ktoré najlepšie vystihujú
skúmanú problematiku.
Kľúčové slová
Cestný tunel; riziko; analýza rizík.
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Abstrakt
Příspěvek popisuje legislativní a další podklady pro projektovou přípravu nových
železničních tunelů a zkušenosti z provozování tunelů na nejzatíženějších tranzitních
koridorech ČR.
Klíčová slova
Železniční tunely; financování; evropské fondy; TSI; požární bezpečnost; provozování
tunelů.
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Abstrakt
Poškození staveb přehnanými požadavky požární prevence jsou často nad rámec
samotné vyhlášky o požární prevenci. Přehnaná hustota informačních tabulí vede k jejich
nevnímání a časté hasicí přístroje k nebezpečným barierám v únikových cestách. Autor se
snaží zdokumentovat konkrétní případy, kdy vedou nejen k nekulturní degradaci prostředí,
ale přímo likvidují původní funkci stavby (památky, muzea). Obalování konstrukcí
(zvláště dřevěných) protipožárními hmotami pak vede k jejich rychlejší degradaci …
Klíčová slova
Požární prevence; Požární bižuterie; poškození požární prevencí; ruční hasicí přístroj;
informační tabule; informační štítek; dřevěné konstrukce.
Použitá literatura
[1] A) zákon České národní rady č. 133/1985 Sb. O požární ochraně, ve znění
zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona
č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 350/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákonného
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některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu. B) Vyhláška č. 246/2001 Sb.
Ministerstva vnitra České republiky ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární
prevenci) Změna: 221/2014 Sb. Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) podle
§ 101 písm. a) stanoví k provedení § 6b, § 11 odst. 8, § 15 odst. 2, § 16 odst. 4,
§ 17 odst. 5 a § 31a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona
č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona
č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb.
[2] „Oheň jako součást života památek“, In Sborník přednášek „Požár na památkách Příčiny, následky, prevence“, STOP, NM Praha, 12. května 2005, s. 4-8.
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[3] „Dřevo jako tradiční stavební materiál z pohledu architekta“. In Sanace dřevěných
konstrukcí staveb, sborník přednášek odborného semináře Společnosti pro
technologie ochrany památek, Národní Muzeum Praha, 15. května 2008, s. 4-16.
[4] „Paměť
opuštěných
míst/brownfields
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Předmluva
doc.
Ing.
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Akad.
arch.
Ivan
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PhD.
In Projekt - slovenská architektonická revue 2/2012, s. 54-59, SAS Bratislava,
EV2828/08 ISSN 1335-2180.
[5] Webové odkazy: http://www.sospofm.cz/storage/1418320906_sb_ucebni_texty_11.
pdf, http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=246~2F2001&rpp=15
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[6] Foto - archiv autora.
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požárního inženýrství
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Abstrakt
Požární inženýrství je disciplínou, která umožňuje podrobnější posouzení rizik,
konkrétnější a často vyváženější návrh bezpečnostních opatření. Ačkoli je oblast využití
požárního inženýrství značné široká, nejvýznamnější uplatnění získává v současnosti ve
stavebnictví. Přes určitou náročnost při využití požárně inženýrských metod, může vést
jejich aplikace k významným úsporám. Článek představuje nejen filosofii a zásady využití
požárního inženýrství obsažených v nově certifikované metodice, ale také se podrobněji
věnuje interakci požárního inženýrství a možného ekonomického přínosu při navrhování
staveb.
Použitá literatura
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66 s., ISBN 978-80-86466-25-5.
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2015.

Konstrukční řešení odlehčení výbuchů muničních
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Abstrakt
Po výbuchu muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku se dostala do popředí otázka
také otázka konstrukčního řešení muničních skladů. Ve svém příspěvku se budu zabývat
zejména odlehčovacími prvky konstrukcí, které v případě výbuchu ustoupí výbuchové
energii a ve svém důsledku mírní škody a následné sekundární výbuchy skladované
munice a výbušnin.
Klíčová slova
Nebezpečí, riziko, výbuch, munice, sklad.
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s účinností od 1. 1. 2007, s poslední značnou aktualizací k 29. 3. 2013.
[12] Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
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[13] Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
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