
Kabelové systémy zachování 
funkènosti pøi požáru

Úložné systémy pro zachování funkènosti kabelových zaøízení pøi 
požáru dle DIN 4102 – 12:1998-11, ZP 27/2008,STN 92 0205 (drátìné 
žlaby, plechové žlaby, kabelové žebøíky a pøíchytky kabelu)
Ve smyslu zkušební normy a dalších pøedpisù se pod zachováním funkènosti rozumí 
zachování elektrického napájení v pøípadì požáru. Tento požadavek se ale nevztahuje 
na veškeré elektrické napájení v budovì ale jen na elektrické okruhy dùležité pro 
bezpeènost, to znamená napø. elektrické napájení bezpeènostního osvìtlení, 
záchranných výtahù, požárních hlásièù, vìtracích a kouøových odtahových zaøízení a 
také èerpadel postøikovacích zaøízení. Jedná se tedy o  elektrické obvody tìch instalací, 
které v pøípadì požáru slouží k buï k evakuaci a záchranì lidí, nebo také k hašení. 
Zachování funkènosti se tedy nevyžaduje pro každou budovu. Pole platných pøedpisù 
se týká budov a zaøízení se zvýšeným bezpeènostním rizikem které se vyskytuje 
pøedevším v prostøedích s vìtším poètem lidí. Patøí sem všechny budovy spadající pod 
ÈSN 73 0831 Požární bezpeènost staveb – Shromažïovací prostory a dále objekty, 
které by mohly v pøípadì  požáru znamenat zvláš� vysoké ohrožení pro své okolí, což 
se týká jak osob, tak dalších materiálních hodnot.
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