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 zpráva # 50/2009 -  nákupní centra 

 
Moderní nákupní centra jsou dnes komplexní areály zahrnující kromě obchodních 

prostor i další rozličné aktivity včetně odpočinkových a relaxačních nebo ubytovacích.  
Každým rokem je celosvětově zaznamenáno na 4000 

požárů v obchodech a v nákupních centrech, žádný z nich však 
nepřerostl ve významnější požární událost. Důvody proč tomu tak 
je, můžeme nalézt již v přípravě projektu. Stavby nákupních center 
jsou navrhovány s důrazem na jejich rozličné použití vyžadující 
odlišné požadavky a faktory ovlivňující požární bezpečnost. Tomu 
je přizpůsobena i konstrukce budov, široké nákupní promenády 
sloužící jako únikové cesty, odvětrání apod. Zároveň je ve většině 
případů právě požární bezpečnosti věnována velká pozornost, 
představitelé managementu center se řídí firemními směrnicemi a 
nařízeními a z toho důvodu jsou i systémy detekce požáru (EPS), 
hašení (SHZ) a evakuace (PAVA), pravidelně kontrolovány a 
přezkušovány.  

Lze konstatovat, že nákupní centra jsou, co se týče požární bezpečnosti, jedněmi 
z nejlépe udržovaných budov. Vyplývá to z nedávno publikované studie zpracované britským  
„Communities and Local Government“, z které je dále patrné, že profesionalita týkající se 
požární disciplíny je u vlastníků a managementu větších nákupních center lepší, než u 
menších obchodních domů. Pouze jednou z mála přehlížených oblastí, z hlediska požárního 
nebezpečí, je kontrola a testování požárních dveří. 
 

Velkou zásluhu na dobré úrovni požární bezpečnosti nákupních center ve Velké 
Británii má především směrnice „Fire Safety Order“ (FSO), která vstoupila v platnost 1. října 
2006 a nahradila směrnici „Fire Precautions Regulations“, platnou od roku 1971. Tím byly také 
zrušeny i tzv. požární vysvědčení budov.  

Pro splnění nové legislativy je nutné provádět tzv. odhad požárního rizika, a to 
nejméně jednou za rok, nebo kdykoliv po změně faktorů toto riziko ovlivňujících. Bezpečnostní 
opatření jsou tedy aktualizována s ohledem na změny nebo zjištěné nedostatky. 

Uživatel nebo správce objektu je povinen jmenovat odborně způsobilou osobu a 
pověřit jí prováděním bezpečnostního odhadu rizik a udržování budovy dle požárně 
bezpečnostního plánu. Tato osoba je plně zodpovědná za požární bezpečnost.  

Jasné určení odpovědnosti plynoucí z požadavků FSO nutí management center být 
více profesionální a aktivně usilovat o zachování vysoké úrovně bezpečnosti. 

Úspěchy přináší i motivace a zapojení řadových zaměstnanců, kteří by si měli všímat 
vadného vybavení a upozorňovat na případné nedostatky, jako jsou chybějící tabulky na 
únikových cestách, označení únikových východů apod.  

 
Pomoc p ři návrhu 

obchodního centra  m ůže 
kou řová simulace. 


