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Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0802

 

Fire protection of buildings – Non-industrial buildings

Sécurité des bâtimens contre l,incendie – Objects non-déterminés pour production

Brandsicherheit der Bauten – Die nicht für Produktion bestimmte Bauobjekte

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0802 z prosince 2000.

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání se zněním ČSN 73 0802:2000 dochází k těmto změnám:
zpřesňuje se znění řady článků z důvodu jednoznačnější interpretace či srozumitelnější aplikace, aniž by se●

měnil technický záměr a obsah těchto článků;
zpřesňuje se hodnocení druhu požárně dělících a nosných konstrukcí v návaznosti na ČSN 73 0810, včetně●

značení DP1, DP2, DP3;
mění se hodnocení hořlavosti stavebních hmot a výrobků podle ČSN EN 13501-1 třídami reakce na oheň●

stavebních výrobků (A1 až F);
rozšiřuje se oblast užití hořlavých konstrukčních systémů (dřevěných staveb) s požární výškou z 9 m na 12 m.●

nově jsou stanoveny zásady pro navrhování vyhlídkových věží;●

podle ČSN 73 0810 se rozšiřují varianty požárních hasicích zařízení a stanovují se zásady návrhu těchto●

zařízení v projektovém řešení požární bezpečnosti objektů;
doplňují se články týkající se únikových cest zejména u výškových staveb, vnějších únikových cest apod.;●

zpřesňuje se hodnocení odstupů zrušením 20 % skupiny požárně otevřených ploch a nově jsou stanoveny●

odstupové vzdálenosti jednotlivých požárně otevřených ploch (např. oken);
zpřesňují se požadavky na kabelové rozvody v návaznosti na ČSN 73 0848;●

rozšiřuje se příloha H – zásady pro navrhování požárního odvětrání (odvod tepla a kouře), přičemž jde●

o normativní přílohu;
nově je zpracována příloha I – stanovující postup při specifickém posouzení vysoce rizikových podmínek●

požární bezpečnosti.

Souvisící normy

ČSN EN 81-58 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 58:



Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

ČSN 33 2130 Elektrotechnické předpisy – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN P CEN/TS 54-14 (34 2710) Elektrická požární signalizace – Část 14: Návody pro plánování,
projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržbu

ČSN EN 60332-1-1 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 1-
1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Zkušební systémy

ČSN EN 60332-1-2 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 1-
2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací – Postup pro 1 kW směsný
plamen

ČSN EN 60332-2-2 (34 7107) Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru – Část 2-
2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací – Postup
pro svítivý plamen

ČSN EN 50266-1 (34 7113) Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru – Zkouška
vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů – Část 1:
Systémy

ČSN EN 12416-2+A1 (38 9240) Stabilní hasicí zařízení – Prášková zařízení – Část 2: Navrhování,
konstrukce a údržba

ČSN EN 15004-1 (38 9250) Stabilní hasicí zařízení – Plynová hasicí zařízení – Část 1: Návrh, instalace
a údržba

ČSN P CEN/TS 14972 (38 9260) Stabilní hasicí zařízení – Mlhová zařízení – Navrhování a montáž

ČSN P CEN/TS 14816 (38 9270) Stabilní hasicí zařízení – Sprejová zařízení – Navrhování, instalace
a montáž

ČSN EN 12101-1 (38 9700) Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 1: Technické
podmínky pro kouřové zábrany

ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb – Navrhování elektrické požární signalizace

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na
výstavbu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb



Vypracování normy
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1 Předmět normy

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních objektů a pro
projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů) a prostorů, pokud změny staveb vyžadují
podle ČSN 73 0834 postup podle této normy.

Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části (popř. provozy) objektů, přičemž
změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení
bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek.

Pro projektování objektů, pro které platí samostatné technické normy nebo předpisy obsahující
požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické
normy nebo předpisy na ni odvolávají.

Odstupové vzdálenosti stanovené podle této normy se nevztahují na sklady plynů a výbušin.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


