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Anotace: 

Předložená bakalářská práce se zabývá rozsahem a obsahem požárně bezpečnostního řešení 

dle legislativních požadavků ČR. V první části jsou uvedena ustanovení stavebního zákona a 

zákona o požární ochraně a jejich prováděcích předpisů týkající se navrhování a povolování 

staveb ve spojitosti s požadavkem na požárně bezpečnostní řešení stavby a na výkon státního 

požárního dozoru v rámci posuzování projektové dokumentace staveb. V další části jsou tyto 

dva zákony se svými prováděcími předpisy dávány do souvislostí a porovnávány dle jejich 

požadavků na obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení. V poslední části je na základě 

tohoto porovnání vymezen rozsah požárně bezpečnostního řešení pro jednotlivé stupně 

projektové dokumentace stavby, což může nalézt uplatnění při procesu projektování staveb 

v rámci požární bezpečnosti. 

Klíčová slova: požárně bezpečnostní řešení, projektová dokumentace, uzemní řízení, stavební 

řízení, dokumentace provedení stavby, závazné stanovisko 

Summary: 

This bachelor thesis deals with range and content of fire safety solution by legislative 

requirements of Czech Republic. In the first part are provisions of building law and fire safety 

law and their implementing regulations dealing with projecting and allowing of buildings with 

a connection of requirements at fire safety solution of building and at dispensation of state fire 

surveillance under the terms of consideration projecting documentation of buildings. In the 

next part are these two laws with their executive requirements grant to connections and 

comparing by their requirements at content and range of fire safety solution. In the last part is 

on the basis of this comparing define range of fire safety solution for component phase of 

projecting documentation of building, that can find fulfilment at process of projecting of 

buildings under the terms of fire safety. 

Keywords: fire safety solution, projecting documentation, territorial management, 

construction   management, documentation of execution buildings, binding opinion 
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Úvod 

Tato bakalářské práce se věnuje obsahu a rozsahu požárně bezpečnostního řešení stavby 

v jednotlivých stupních projektové dokumentace. Požárně bezpečnostní řešení (dále jen 

„PBŘ“) je dokument s textovou a obvykle také s grafickou částí, který je součástí projektové 

dokumentace (dále je „PD“) stavby a zpracovává ho projektant v oboru požární bezpečnosti 

staveb (dále je „PBS“). PBŘ vyhodnocuje schopnosti objektu či stavby bránit v případě 

požáru ztrátám na životě a zdraví osob či zvířat a ztrátám na majetku. Tyto schopnosti objektu 

nebo stavby musí splňovat požadavky dané vyhláškou Ministerstva vnitra České republiky 

(dále jen „ČR“) o technických podmínkách požární ochrany staveb [1] a požadavky dané 

českými technickými normami (dále jen „ČSN“), jejichž označení a názvy jsou ve vyhlášce 

[1] uvedeny. 

Povinnost zpracovávat PBŘ, které je součástí PD stavby vyplývá ze zákona ČR o požární 

ochraně [2] a ze stavebního zákona ČR [3]. Vlastní obsah a rozsah PBŘ v jednotlivých 

stupních projektové dokumentace stanoví vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o 

dokumentaci staveb [4] a vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního dozoru (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) [5]. 

Zákon ČR o požární ochraně  [2] řeší mimo jiné také povinnosti ministerstev a jiných státních 

orgánu na úseku požární ochrany. Mezi státní orgány plnící tyto povinnosti patří Hasičský 

záchranný sbor (dále jen „HZS“) kraje, který vykonává státní požární dozor a je dotčeným 

orgánem státní správy na úseku požární ochrany. V §31 zákona o požární ochraně [2] je mimo 

jiné uvedeno, že HZS kraje vykonává státní požární dozor posuzováním dokumentace stavby 

nebo zařízení uvedených ve stavebním zákoně [3]. Posuzováním dokumentace stavby je 

myšleno také právě posuzování PBŘ a následné vydání závazného stanoviska dotčeného 

orgánu na úseku požární ochrany. Toto závazné stanovisko se dokládá stavebnímu úřadu 

spolu se žádostí o povolení stavby. Nutnost doložení stanoviska dotčeného orgánu stanoví 

stavební zákon [3]. 

Postup při zpracování a posuzovaní PBŘ v praxi lze zjednodušeně popsat takto: 

Projektant z oboru PBS vypracuje na základě prostudování PD stavby PBŘ. Pokud je v rámci 

povolení stavby vyžadováno závazné stanovisko HZS kraje, projektant předloží PBŘ včetně 

PD stavby HZS kraje k posouzení. Zaměstnanec HZS kraje prostuduje PBŘ a PD stavby a 

vydá závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany. PBŘ je součástí PD 
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stavby a závazné stanovisko slouží stavebnímu úřadu jako jeden z podkladů pro povolení či 

nepovolení stavby. 

V této bakalářské práci jsou popsány, porovnány a komentovány požadavky na obsah a 

rozsah PBŘ podle vyhlášky o dokumentaci staveb [4] a požadavky na obsah a rozsah PBŘ 

podle vyhlášky o požární prevenci [5] a je posouzen a na základě zkušeností a připomínek 

zaměstnanců HZS kraje posuzujících PBŘ a na základě mých zkušeností jako zpracovatele 

PBŘ vyhodnocen rozsah PBŘ v jednotlivých stupních PD a to včetně komentářů a 

připomínek k některým jednotlivým bodům PBŘ. 
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Rešerše  

Cílem této rešerše bylo provést průzkum legislativních požadavků a předpisů zabývajících se 

rozsahem a obsahem PBŘ, seznámení se s připomínkami zaměstnanců HZS kraje, které 

v praxi při plnění svých pracovních povinností schvalují PBŘ a vydávají závazná stanoviska 

HZS kraje jako dotčeného orgánu. Při tomto průzkumu bylo prioritou nalézt vzájemné 

souvislosti, popř. nesouvislosti mezi jednotlivými legislativními požadavky a předpisy 

dotýkajících se zpracování a posuzovaní PBŘ a rozbor některých částí PBŘ v závislosti na 

stupni PD. 

Pro účely této rešerše bylo prostudováno několik legislativních předpisů ČR, kodex ČSN řady 

73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb a některé související ČSN zabývající se 

projektováním a prováděním staveb. Výběr těchto studijních materiálů byl proveden dle 

seznamu doporučené odborné literatury ve specifikaci zadání bakalářské práce v informačním 

systému pro evidenci studia a výuku Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. 

Z prostudovaných legislativních předpisů ČR byly ve finále vybrány dva zákony se svými 

prováděcími vyhláškami. Jedná se o stavební zákon [3] s prováděcí vyhláškou [4] a o zákon o 

požární ochraně [2] s prováděcí vyhláškou [5] a vyhláškou o technických podmínkách požární 

ochrany staveb  [1]. Dále byly osobně po delší dobu shromažďovány připomínky pracovníků 

HZS kraje k jednotlivým bodům obsahu PBŘ. 

Stavební zákon [3] se zabývá náležitostmi územního plánování, náležitostmi povolování 

staveb a podmínkami pro projektování a provádění staveb. Prováděcí vyhláška [4] stavebního 

zákona [3] stanovuje rozsah a obsah dokumentace staveb v jednotlivých projektových 

stupních. Zákon o požární ochraně [2] vytváří podmínky pro ochranu života a zdraví lidí a 

majetku před požáry a pro poskytování pomoci při mimořádných událostech a řeší postavení a 

působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany. Vyhláška o požární 

prevenci [5] stanoví podmínky požární bezpečnosti a podmínky výkonu státního požárního 

dozoru. Vyhláška [1] o technických podmínkách požární ochrany staveb stanoví technické 

podmínky požární ochrany pro navrhování, provádění a užívání stavby. ČSN řady 73 08xx 

v oboru PBS jsou zaměřeny a platí pro projektování požární bezpečnosti nových a měněných 

staveb a stanovují nejmenší možnou míru protipožárního zabezpečení objektu či stavby - tj. 

bránění objektu či stavby  v případě požáru ztrátám na životě a zdraví osob či zvířat a ztrátám 

na majetku. 
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Po prostudování zákonů [2] [3] a vyhlášek [1] [4] [5] byly vytypovány jednotlivé součásti a 

body těchto předpisů zabývající se požární bezpečností a především zabývající se PBŘ co se 

týče jeho obsahu a rozsahu. Tyto součásti jednotlivých legislativních předpisů byly dále 

dávány do souvislostí jednak mezi sebou a také do souvislosti s kodexem ČSN řady 73 08xx a 

s nashromážděnými  poznatky  od pracovníků HZS kraje. V rámci těchto souvislostí byly 

nalezeny drobné rozdíly mezi požadavky jednotlivých předpisů na obsah a rozsah PBŘ, které 

vyvolávají otázky týkající se rozdílného přístupu zákonů k požárně bezpečnostnímu řešení 

stavby. 
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1 Stavební zákon ČR 

Jelikož požárně bezpečnostní řešení bývá součástí projektové dokumentace stavby a umístění 

a provedení stavby vyžaduje dle legislativy ČR povolení stavebního úřadu, je nutno se 

nejprve seznámit s několika ustanoveními stavebního zákona ČR [3], který stanoví podmínky 

pro projektování a provádění staveb. 

Stavbou je dle tohoto zákona myšleno stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní 

technologií. Stavbou je také výrobek plnící funkci stavby. Stavba může být trvalá nebo 

dočasná s omezenou dobu svého trvání. Samozřejmě, že ustanovení stavebního zákona [3] se 

podle okolností vztahují také na část stavby či na změnu dokončené stavby nebo na změnu 

stavby před jejím dokončením. Výkon státní správy podle zákona [3] a jeho prováděcích 

vyhlášek [4] a [6] vykonávají stavební úřady, které postupují ve vzájemné součinnosti 

s dotčenými orgány chránicími veřejné zájmy podle zvláštních předpisů. Výkon státní správy 

obnáší mimo jiné také povolování staveb. Dotčené orgány vydávají závazná stanoviska a 

stanoviska, která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Mezi závazná 

stanoviska dotčených orgánů patří také stanoviska HZS. V rámci povolování stavby uvádí 

stavební zákon [3] několik stupňů rozhodnutí, řízení a povolení. Patří mezi ně také: 

 Územní rozhodnutí projednávané v rámci územního řízení 

 Ohlášení stavebnímu úřadu 

 Povolení projednávané v rámci stavebního řízení 

Územní rozhodnutí lze za jistých podmínek nahradit územním souhlasem nebo veřejnoprávní 

smlouvou. Územní souhlas je jednodušší verze územního rozhodnutí. Veřejnoprávní smlouva 

uzavřená mezi stavebním úřadem a žadatelem nahrazuje správní rozhodnutí, ale nesmí jí být 

dotčena práva a oprávněné zájmy dotčených osob a orgánů. Územní rozhodnutí se nevydává, 

pokud jej nahrazuje regulační plán. Regulační plán stanoví podrobné podmínky v řešené ploše 

včetně umístění a prostorového uspořádání staveb. Stavební úřad může za jistých podmínek 

vést společné územní a stavební řízení nebo může spojit územní souhlas a ohlášení. Pokud je 

možné nahradit územní rozhodnutí veřejnoprávní smlouvou a současně je možno nahradit 

stavební povolení veřejnoprávní smlouvou, může stavební úřad uzavřít s žadatelem 

veřejnoprávní smlouvu, která nahrazuje současně územní rozhodnutí a stavební povolení. 
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1.1  Územní rozhodnutí 

Územním rozhodnutím se dle stavebního zákona  [3] rozumí rozhodnutí o umístění stavby 

nebo zařízení a několik dalších rozhodnutí jako o změně využití území, o změně vlivu užívání 

stavby na území, o dělení a scelování pozemku a o ochranném pásmu. Rozhodnutí o umístění 

stavby dle odst. 1 §79 stavebního zákona [3] vymezuje stavební pozemek, umisťuje 

navrhovanou stavbu, stanoví druh a účel stavby a podmínky pro: 

- umístění stavby 

- zpracování PD 

- vydání stavebního povolení 

- ohlášení stavby 

- napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

V odst. 2 §79 stavebního zákona [3] jsou vyjmenovány stavby a zařízení, které rozhodnutí o 

umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují. Jedná se o drobné stavby a zařízení jako 

informační a reklamní zařízení, stožáry pro vlajky, signální věže pro zeměměřické účely atd. 

V odst. 2 §79 stavebního zákona [3] je celkem 19 takových bodů označených a) až s) se 

stavbami které nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas 

V odst. 3 §79 stavebního zákona [3] je uvedeno, že ustanovení odst. 2 se nevztahuje na 

kulturní památky a v případě několika z 19-ti bodů odst. 2 se nevztahuje na nemovitosti, které 

nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném 

pásmu kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny. 

V odst. 6 §79 stavebního zákona [3] je stanoveno, že rozhodnutí o umístění stavby ani územní 

souhlas nevyžadují stavební úpravy a udržovací práce. 

Stavební úřad schvaluje územním rozhodnutím navržený záměr a stanoví podmínky pro 

přípravu a realizaci stavby, zejména pak projektovou přípravu stavby. Územní rozhodnutí se 

schvaluje v rámci územního řízení, popř. zjednodušeného územního řízení, ve kterém 

stavební úřad dle §90 stavebního zákona [3] posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu: 

- s vydanou územně plánovací dokumentací 

- s cíli a úkoly územního plánování 

- s požadavky stavebního zákona [3] 

- s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

- s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 
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Mezi zvláštní předpisy patří dle poznámky stavebního zákona [3] také zákon o požární 

ochraně [2]. Dle odst. 2 §86 stavebního zákona [3] žadatel k žádosti o vydání územního 

rozhodnutí dokládá mimo jiné také závazná stanoviska dotčených orgánů a dokumentaci pro 

vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, 

výkresovou dokumentaci a dokladovou část. Dle odst. 7 §86 stavebního zákona [3] stanoví 

obsah dokumentace prováděcí předpis, jímž je vyhláška [4]. V odst. 1 §92 stavebního zákona 

[3] je stanoveno, že vyžaduje-li to posouzení veřejných zájmů při provádění stavby, při 

kontrolních prohlídkách stavby nebo při vydávání kolaudačního souhlasu, může stavební úřad 

uložit v rámci územního rozhodnutí zpracování prováděcí dokumentace stavby. Zjednodušené 

územní řízení dle odst. 2 §95 stavebního zákona [3] nelze spojit se stavebním řízením. 

Územní souhlas je možno brát jako jednodušší proces schvalování, protože ho stavební úřad 

vydává, jestliže se jedná o záměr stavby v zastavěném území či v zastavitelné ploše, kde se 

poměry v území podstatně nemění a nejsou vyžadovány nové nároky na veřejnou dopravní a 

technickou infrastrukturu. Územní souhlas postačí rovněž v případech staveb, které dle §103 

stavebního zákona [3] nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, u 

ohlašovaných staveb, u změn staveb a dalších případech uvedených v odst. 2 §96 stavebního 

zákona [3].  Žádost o územní souhlas obsahuje mimo jiné také souhlasná závazná stanoviska 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a jednoduchý technický popis záměru 

s příslušnými výkresy. 

V případě veřejnoprávní smlouvy uzavírá žadatel a stavební úřad smlouvu, která kromě 

identifikačních údajů smluvních stran obsahuje ty samé náležitosti jako územní rozhodnutí 

včetně stanovisek dotčených orgánů.  

Společné stavební a územní řízení může stavební úřad vést, jsou-li v území kde má být stavba 

nebo zařízení umístěno jednoznačné podmínky a je-li pro toto území vydán územní nebo 

regulační plán. V případě společného územního a stavebního řízení musí společná 

dokumentace splňovat požadavky na dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a 

požadavky na PD pro vydání stavebního povolení. Stavební úřad může také spojit vydání 

územního souhlasu se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru. V případě 

některých jednoduchých staveb může stavební úřad v uzemním rozhodnutí stanovit, že 

k jejich provedení nebude vyžadovat ohlášení. 
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1.2  Povolení a ohlášení 

V odst. 1 §103 stavebního zákona [3] jsou uvedeny stavební záměry, které nevyžadují 

stavební povolení ani ohlášení stavby. Je to seznam, který obnáší body a) až e). V bodu a) je 

uvedeno, že se jedná o stavby uvedené v odst. 2 §79 stavebního zákona [3], které již byly 

zmíněny v kapitole 1.1 této práce. V bodech b) a c) to jsou udržovací práce nebo stavební 

úpravy, které však nesmí negativně ovlivnit požární bezpečnost staveb, vzhled stavby, nesmí 

být zasahováno do nosných konstrukcí, nesmí se jednat o udržovací práce nebo stavební 

úpravy kulturní památky a několik dalších podmínek. V bodu e) je vyjmenováno dalších 19 

bodů s parametry staveb, které povolení ani ohlášení nevyžadují. V případě změny staveb je 

dle odst. 2 §103 stavebního zákona [3] vyžadováno stavební povolení nebo ohlášení v případě 

překročení parametrů staveb uvedených v odst. 1 §103 stavebního zákona [3]. 

V odst. 1 §104 stavebního zákona [3] jsou uvedeny v jedenácti bodech a) až k) parametry 

staveb, které vyžadují ohlášení staveb. Jedná se také o stavby pro bydlení a pro rodinnou 

rekreaci do 150m2 celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3m a 

nejvýše se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. U změny staveb je dle odst. 2 §104 

stavebního zákona [3] vyžadováno ohlášení v případě překročení parametrů staveb uvedených 

v odst. 1 §104 stavebního zákona [3]. K žádosti o ohlášení stavebník dokládá mimo jiné také 

souhlasná závazná stanoviska, pokud jsou vyžadována zvláštními předpisy. Mezi tyto zvláštní 

předpisy patří také zákon o požární ochraně [2]. Dále stavebník dokládá také PD jejíž rozsah 

stanoví prováděcí právní předpis [4]. 

Stavební povolení vyžadují všechny stavby, nestanoví-li stavební zákon [3] nebo zvláštní 

předpis jinak. Stavební povolení vyžadují také změny staveb uvedených v §104 stavebního 

zákona [3], jejichž provedení by mělo za následek překročení parametrů jedenácti bodů a) až 

k) §104. K žádosti o stavební povolení stavebník mimo jiné dokládá PD jejíž rozsah stanoví 

prováděcí právní předpis [4] a závazná stanoviska vyžadované zvláštními předpisy mezi které 

patří také zákon o požární ochraně [2]. Stavební povolení lze nahradit veřejnoprávní 

smlouvou, ke které stavebník dokládá PD a další podklady v rozsahu jako k žádosti o stavební 

povolení. Obsah a rozsah PD k veřejnoprávní smlouvě nahrazující stavební povolení stanoví 

prováděcí předpis [4]. Před zahájením stavby nebo v průběhu stavby lze povolit změnu stavby 

před jejím dokončením. Stavební úřad provádí v některých případech kontrolní prohlídku 

rozestavěné stavby dle podmínek stanovených ve stavebním povolení. Tato prohlídka probíhá 

dle odst. 3 §133 stavebního zákona [3] na podkladě ověřené projektové dokumentace nebo 
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dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby. Rozsah a obsah 

dokumentace pro provádění stavby stanoví prováděcí právní předpis [4]. 

2 Vyhláška o dokumentaci staveb 

V předešlých odstavcích popisujících územní rozhodnutí, ohlášení a povolení stavby, byl u 

všech stupňů zmíněn prováděcí předpis [4] stavebního zákona [3]. Jedná se o vyhlášku o 

dokumentaci staveb, která mimo jiné stanoví rozsah a obsah: 

- dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 

- dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 

- PD pro ohlášení stavby 

- PD pro vydání stavebního povolení 

- dokumentaci pro provádění stavby 

Do obsahu a rozsahu PD v jednotlivých stupních jsou také zpracovány požadavky na požární 

bezpečnost staveb nebo zařízení. 

2.1  Rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 

Obsah a rozsah této dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení popisuje 

příloha 1 vyhlášky [4]. Dokumentace obsahuje části: 

A - Průvodní zpráva 

B - Souhrnná technická zpráva 

C - Situační výkresy 

D - Výkresová dokumentace 

E - Dokladová část 

Část B obsahuje mimo jiné také bod B.2.8 - Požárně bezpečnostní řešení, které má obsahovat 

posouzení technických podmínek požární ochrany: 

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných 

prostorů, 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 

včetně stanovení požadavků pro provedení stavby, 



 10  

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně 

možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany. 

V části C je mimo jiné uveden bod C.3 - koordinační situační výkres, jehož součástí mají být 

dle bodu o) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 

přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody. 

Část E má mimo jiné obsahovat dle bodu E.1 závazná stanoviska dotčených orgánů, mezi 

které patří také HZS kraje, který dle zákona o požární ochraně [2] vykonává státní požární 

dozor. 

2.2  Stavební povolení a ohlášení stavby 

Obsah a rozsah dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení, pro 

ohlášení stavby nebo pro stavební povolení popisují přílohy 4 a 5 vyhlášky [4]. V případě 

dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení je to příloha 

4 a v případě dokumentace pro ohlášení stavby či vydání stavebního povolení je to příloha 5. 

Dokumentace obsahuje části: 

A - Průvodní zpráva 

B - Souhrnná technická zpráva 

C - Situační výkresy 

D -  Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

E - Dokladová část 

Obě přílohy popisují požadavky požární bezpečnosti shodně: 

Část B obsahuje mimo jiné také bod B.2.8 - Požárně bezpečnostní řešení, které má obsahovat: 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 

na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 
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g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 

cesty), 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení), 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

V části C je mimo jiné uveden bod C.3 - koordinační situační výkres, jehož součástí mají být 

dle bodu p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 

přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody. 

V části D je mimo jiné také odstavec D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení, který má 

obsahovat: 

a) Technickou zprávu: 

- výpis použitých podkladů, 

- popis a umístění stavby a jejich objektů, 

- rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

- posouzení velikosti požárních úseků, 

- výpočet požárního rizika, 

- stanovení stupně požární bezpečnosti, 

- zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti včetně 

požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti, 

- zhodnocení stavebních výrobků z hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v 

podmínkách požáru, rychlosti šíření plamene po povrchu, 

- zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity, 

provedení a vybavení, 

- stanovení odstupových vzdáleností, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a jejich 

zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, 

- vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu k okolní 

zástavbě a sousedním pozemkům, 

- zhodnocení provedení požárního zásahu včetně vymezení zásahových cest, 

zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku, 
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- způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasebními prostředky včetně 

rozmístění vnějších a vnitřních odběrných míst, 

- stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších 

věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky, 

- zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby, 

- posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

včetně podmínek a návrhu způsobu jejich umístění, jejich instalace do stavby a 

stanovení požadavků pro provedení stavby, 

- rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

b) Výkresovou část: 

- situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1 000, 

- půdorysy jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v souladu 

s požadavky jiného právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární 

ochrany. 

Část E má mimo jiné obsahovat dle bodu E.1 závazná stanoviska dotčených orgánů, mezi 

které patří také HZS kraje, který dle zákona o požární ochraně [2] vykonává státní požární 

dozor. 

2.3  Dokumentace pro provádění stavby 

Obsah této dokumentace určuje příloha 6 vyhlášky [4]. Dokumentace obsahuje části: 

A - Průvodní zpráva 

B - Souhrnná technická zpráva 

C - Situační výkresy 

D -  Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

E - Dokladová část 

Příloha 6 určuje také společné zásady prováděcí dokumentace, ve kterých je uvedeno, že: 

- PD se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro 

technologická zařízení. 

- Při zpracovávání se vychází ze schválené PD pro ohlášení stavby nebo pro vydání 

stavebního povolení a u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení 
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ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního 

souhlasu. 

- PD se zpracovává v podrobnostech, které umožňují vypracovat soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 

- PD obsahuje také technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních 

prací. 

- Výkresy detailů zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce a 

prvky, na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutno při provádění stavby 

respektovat. 

- Součástí PD nejsou dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická 

dokumentace, výkresy prefabrikátů, dokumentace výrobků dodaných na stavbu a 

montážní dokumentace, které jsou součástí dodavatelské dokumentace. 

V části C je mimo jiné uveden bod C.3 - koordinační situační výkres, jehož součástí mají být 

dle bodu p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 

přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody. 

V části D je mimo jiné také odstavec D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení, jehož obsahem má 

být revize a doplnění včetně vyznačení změn v PBŘ: 

- Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení. 

- U staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení revize. 

- Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. 

Prováděcí dokumentace se zpracovává pro jednotlivá zařízení a člení se např. dle jednotlivých 

profesí. Obsah a rozsah může však být v konkrétních případech přizpůsoben charakteru a 

technické složitosti dané stavby nebo zařízení v rámci některých z profesí. 

3  Zákon ČR o požární ochraně 

Účelem zákona o požární ochraně [2] je mimo jiné dle §1 jeho ustanovení také vytvořit 

podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a také stanovit 

povinnosti správních úřadů a orgánů státní správy na úseku požární ochrany. Správními úřady 

na úseku požární ochrany jsou dle §23 zákona o požární ochraně [2] Ministerstvo vnitra a 

HZS kraje. 
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3.1  Úkoly Ministerstva vnitra a HZS krajů na úseku PO 

Ministerstvo vnitra na úseku požární ochrany mimo jiné řídí prostřednictvím generálního 

ředitelství HZS výkon státní správy, vykonává státní požární dozor, je dotčeným orgánem 

státní správy a kontroluje plnění úkolů, které zákon [2] ukládá HZS krajů. Generální 

ředitelství HZS je součástí Ministerstva vnitra. 

Ministerstvo vnitra stanoví prováděcím právním předpisem [1] technické podmínky požární 

ochrany pro navrhování, výstavbu nebo užívání staveb za účelem: 

- omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

- omezení šíření požáru na sousední stavby 

- evakuace osob a zvířat v případě ohrožení stavby požárem nebo při požáru 

- umožnění účinného a bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

Pro podrobnější vymezení výše uvedených podmínek lze dle odst. 3 §24 zákona o požární 

ochraně [2] využít hodnot a postupů stanovených ČSN nebo jiným technickým dokumentem 

upravujícím podmínky požární ochrany staveb. 

HZS kraje mimo jiné vykonává státní dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku 

požární ochrany. 

3.2  Státní požární dozor 

Dle odst. 1 §31 zákona o požární ochraně [2] se státní požární dozor vykonává mimo jiné 

posuzováním: 

a) Podkladů k územnímu souhlasu a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 

vztahujících se ke stavbám nebo zařízením v níže uvedených bodech b), c) a d). 

b) Dokumentace stavby nebo zařízení uvedených v §103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 9 

stavebního zákona [3]. (§103 stavebního zákona [3] popisuje stavby nevyžadující stavební 

povolení ani ohlášení) 

c) Projektové dokumentace stavby, která vyžaduje ohlášení podle §104 odst. 1 písm. b), c), 

d), g), j) a k) stavebního zákona [3] mimo staveb uvedených v §31 odst. 3 zákona o 

požární ochraně [2]. 
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d) Projektové dokumentace stavby, která vyžaduje stavební povolení, kromě staveb 

uvedených v §31 odst. 3 zákona o požární ochraně [2], pokud byly převedeny z režimu 

ohlášení do režimu stavebního povolení. 

e) Dokumentace ke změně užívání stavby. 

f) Dokumentace staveb uvedených v předcházejících bodech b), c) a d), pokud se jedná o 

dokumentaci k povolení změny stavby před jejím dokončením, k nařízení nezbytných 

úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k povolení výjimky. 

Posuzovaní se provádí v rozsahu PBŘ podle vyhlášky o požární prevenci [5] nebo v rozsahu 

obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby a to 

pouze u staveb, u kterých je vykonáván státní požární dozor. Výsledkem posuzovaní 

podkladů a dokumentace podle výše uvedených bodů a) až f) je závazné stanovisko nebo 

stanovisko vyžadované stavebním zákonem [3]. 

Státní požární dozor v případě posuzovaní výše uvedených bodů a) až f) se dle odst. 3 §31 

požárního zákona [2] nevykonává u: 

g) Staveb nebo zařízení nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle §103 

stavebního zákona [3] s výjimkou staveb nebo zařízení uvedených v §103 odst. 1 písm.e) 

bodech 4 až 9 stavebního zákona [3]. 

h) Staveb vyžadujících ohlášení podle §104 odst. 1 písm. a), d) až i) stavebního zákona [3] 

s výjimkou staveb zařízení staveniště podle §104 odst. 1 písm. g) stavebního zákona [3] 

majících charakter budov pro bydlení a ubytování nebo administrativních budov určených 

souborně pro více než 50 osob a s výjimkou staveb podle §104 odst. 1 písm. d) stavebního 

zákona [3] pokud budou sloužit pro výrobu, skladování a manipulaci s hořlavými 

kapalinami a hořlavými nebo hoření podporujícími plyny. 

i) Udržovacích prací, stavebních úprav, nezbytných úprav, zabezpečovacích prací a výjimek 

u staveb ve výše uvedených bodech g) a h). 

Dle §31a požárního zákona [2] stanoví vyhláška o požární prevenci [5]: 

- způsob výkonu státního požárního dozoru 

- obsah a rozsah požárně technických expertiz 

- obsah a rozsah požárně bezpečnostních řešení 



 16  

V §85 zákona o požární ochraně [2] jsou uvedeny stavby a zařízení na které se působnost 

Ministerstva vnitra a HZS kraje při výkonu státního požárního dozoru nevztahuje. Jsou to 

např. útvary a zařízení Policie České republiky, vězeňské služby, báňská díla, námořní lodě a 

civilní letadla, drážní vozidla a říční plavidla, objekty Ministerstva zahraničních věcí na 

území ČR, vojenské objekty a útvary a další. 

V §99 zákona o požární ochraně [2] je uvedeno, že autorizovaný inženýr nebo technik 

v oboru požární bezpečnost staveb je při realizaci technických podmínek požární ochrany 

staveb stanovených vyhláškou [1] oprávněn použít postup odlišný od postupu, který stanoví 

ČSN nebo jiný technický dokument upravující podmínky požární ochrany, ale při dosažení 

alespoň stejného výsledku, kterého by dosáhla podle vyhlášky [1]. 

4  Vyhláška o požární prevenci 

Vyhláška o požární prevenci [5] stanovuje podmínky bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru. Výkon státního požárního dozoru obnáší mimo jiné (jak už bylo výše 

uvedeno) vydávání závazných stanovisek HZS krajů na podkladě posouzení PBŘ stavby. Dle 

vyhlášky o požární prevenci [5] se požární bezpečností rozumí souhrn organizačních, územně 

technických, stavebních a technických opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu 

s následným požárem, k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a zamezení 

jeho šíření. 

4.1  Rozsah a obsah PBŘ dle vyhlášky o požární prevenci 

Dle odst. 1 §41 vyhlášky o požární prevenci [5] se při zpracovávání PBŘ vychází z 

požadavků vyhlášky [1], normativních požadavků a z podmínek vydaného územního 

rozhodnutí. Příslušné podklady z hlediska požární bezpečnosti obsahují: 

a) Návrh koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a 

způsobu využití stavby. Přitom se vychází z výšky stavby, stavebních konstrukcí, 

umístění stavby z hlediska předpokládaných odstupových, popřípadě bezpečnostních 

vzdáleností, údajů o navržené technologii a používaných, zpracovávaných nebo 

skladovaných látkách. 

b) Řešení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, 

zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiné hasební látky. 
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c) Předpokládaný rozsah vybavení objektu vyhrazenými požárně bezpečnostními 

zařízeními, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti. 

d) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, popřípadě vyjádření potřeby 

zřízení jednotky požární ochrany podniku nebo požární hlídky. 

e) Grafické vyznačení umístění stavby s vymezením předpokládaných odstupových, 

popřípadě bezpečnostních vzdáleností, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro 

požární techniku, připojení k sítím technického vybavení apod. 

Dle odst. 2 §41 vyhlášky o požární prevenci [5] je PBŘ nedílnou součástí dokumentace pro 

vydání stavebního povolení a obsahuje: 

a) Seznam použitých podkladů pro zpracování. 

b) Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, 

popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k 

okolní zástavbě. 

c) Rozdělení stavby do požárních úseků. 

d) Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární 

bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků. 

e) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich 

požární odolnosti. 

f) Zhodnocení navržených stavebních hmot. 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a 

stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení. 

h) Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně 

nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních 

vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům. 

i) Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a 

vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků 

u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku. 

j) Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění 

bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení 

příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku. 
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k) Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších 

věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky. 

l) Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná 

potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární 

bezpečnosti. 

m) Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí. 

n) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 

následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby 

který obsahuje: 

1. Způsob a důvod vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními 

zařízeními, určení jejich druhů, popřípadě vzájemných vazeb. 

2. Vymezení chráněných prostor. 

3. Určení technických a funkčních požadavků na provedení vyhrazených požárně 

bezpečnostních zařízení, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich 

provozuschopnosti. 

4. Stanovení druhů a způsobu rozmístění jednotlivých komponentů, umístění 

řídicích, ovládacích, informačních, signalizačních a jisticích prvků, trasa, způsob 

ochrany elektrických, sdělovacích a dalších vedení, zajištění náhradních zdrojů 

apod. 

5. Výpočtovou část. 

6. Stanovení požadavků na obsah podrobnější dokumentace. 

o) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně 

vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární 

ochrany a požárně bezpečnostní zařízení. 

Dle odst. 3 §41 vyhlášky o požární prevenci [5] tvoří nedílnou součást PBŘ vyžaduje-li to 

rozsah stavby nebo v případě požadavku orgánu státního požárního dozoru výkresy požární 

bezpečnosti zpracované podle normativních požadavků. Výkresy požární bezpečnosti stavby 

obsahují: 

a) Grafické označení požárních úseků včetně uvedení stupně požární bezpečnosti. 

b) Požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů. 
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c) Vyznačení únikových cest, směrů úniku a východů do volného prostoru, celkový 

počet unikajících osob a počty osob unikajících jednotlivými směry. 

d) Schéma vybavení požárně bezpečnostními zařízeními. 

e) Zdroje požární vody (vnější a vnitřní odběrní místa). 

f) Umístění hlavních uzávěrů vody, plynu, popřípadě dalších rozvodů, umístění hlavních 

vypínačů elektrické energie. 

g) Způsob rozmístění a druhy hasicích přístrojů, bezpečnostních značek a tabulek. 

h) Vyznačení požárně nebezpečného prostoru stavby a sousedních objektů, přístupových 

komunikací, nástupních ploch pro požární techniku a zásahových cest. 

Dle odst. 4 §41 vyhlášky o požární prevenci [5] může být rozsah zpracování a obsah PBŘ 

v jednotlivých případech, v závislosti na rozsahu a velikosti stavby, přiměřeně omezen nebo 

rozšířen. Vždy však musí být dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti 

navrhované stavby. V odůvodněných případech může být součástí požárně bezpečnostního 

řešení expertní zpráva nebo expertní posudek. 

5  Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Tato vyhláška [1] stanoví technické podmínky požární ochrany pro navrhování, provádění a 

užívání stavby a její ustanovení musí být dodržována i při vypracovávání PBŘ. V §2 odst. 1 

této vyhlášky jsou vypsány technické podmínky požární ochrany, které musí být splněny při 

navrhování a umístění stavby. Jsou to podmínky na: 

a) Odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor. 

b) Zdroje požární vody a jiného hasiva. 

c) Vybavení stavby vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením. 

d) Přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku. 

e) Zabezpečení stavby či území jednotkami požární ochrany. 

f) Stavební konstrukce a technologická zařízení 

g) Evakuaci osob a zvířat 

Výše uvedené technické podmínky jsou stanoveny v ČSN, které jsou uvedeny v příloze č.1 

vyhlášky [1]. 
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§3 až §14 vyhlášky [1] se věnují některým jednotlivým bodům požární bezpečnosti staveb 

s odkazy na přílohu č.1 vyhlášky [1], kde jsou vypsány jednotlivé ČSN, se kterými musí být 

níže uvedené body v souladu. Jsou to: 

- Požární úseky a požární riziko 

- Stupeň požární bezpečnosti 

- Požární odolnost stavební konstrukce a požárního uzávěru 

- Reakce na oheň 

- Střešní plášť 

- Konstrukce komínu a kouřovodu 

- Technická zařízení 

- Evakuace osob 

- Požárně nebezpečný prostor a odstupová vzdálenost 

- Zařízení pro hašení požárů a záchranné práce 

- Vybavení stavby hasícími přístroji 

- Vybavení stavby požárně bezpečnostním zařízením 

§15 až §28 vyhlášky [1] se blíže věnují a zaměřují se na technické podmínky pro jednotlivé 

druhy staveb (rodinný dům, bytový dům, ubytovací zařízení, výrobní objekt atd.), které musí 

být opět v souladu s ČSN uvedenými v příloze č.1 vyhlášky [1]. 

Vyhláška [1] má celkem 8 příloh: 

- Příloha č.1 vyjmenovává ČSN jejichž ustanoveními je nutno se při navrhování a 

užívání stavby řídit. 

- Příloha č.2 se věnuje druhům a vlastnostem volně vedených vodičů a kabelů 

elektrických rozvodů. 

- Příloha č.3 podrobněji vymezuje technické podmínky požární ochrany zařízení pro 

hašení požárů a záchranné práce. 

- Příloha č.4 stanovuje určení počtu přenosných hasících přístrojů. 

- Příloha č.5 se věnuje autonomní detekci a signalizaci. 

- Příloha č.6 určuje požadavky požární ochrany při užívání staveb nebo jejich částí 

vztahující se k chráněné únikové cestě, k úpravě interiéru, přístupu k nástěnným 

hydrantům a hasícím přístrojům. 

- Příloha č.7 pojednává o požadavcích požární ochrany pro užívání staveb nebo jejich 

částí s výskytem hořlavých kapalin. 

- Příloha č.8 stanovuje bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot. 
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6  Porovnání rozsahu PBŘ dle legislativních předpisů 

Při porovnání rozsahu a obsahu PBŘ dle vyhlášky o dokumentaci staveb [4] pospaných v čl. 

1.3.1 až 1.3.3 této práce s rozsahem a obsahem PBŘ dle vyhlášky o požární prevenci [5] 

popsaných v čl. 2.3.1 této práce, docházíme k několika poznatkům: 

 Obsah a rozsah PBŘ dle vyhlášky o dokumentaci staveb [4] je rozdělen do tří úrovní:  

- První úroveň je určena pro rozhodnutí o umístění stavby či územní souhlas.  Její obsah 

i rozsah je nejmenší. 

- Druhá úroveň s podstatně větším rozsahem i obsahem je určena pro vydání společného 

územního rozhodnutí a stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro vydání 

stavebního povolení. V této úrovni PBŘ jsou obsaženy i body PBŘ z první úrovně. 

- Třetí úroveň se týká dokumentace pro provedení stavby, která svým rozsahem 

navazuje na předcházející první a druhou úroveň a jejím obsahem je revize a doplnění 

předcházející PD. 

 Z členění do tří výše uvedených úrovní vyplývá, že PBŘ vypracované dle vyhlášky o 

dokumentaci staveb [4] ve stupni PD k ohlášení či povolení stavby, vyhovuje svým 

rozsahem a obsahem také stupni PD pro rozhodnutí o umístění stavby či územní souhlas - 

tj. dokumentaci posuzované v rámci územního řízení. 

 PBŘ ve stupni prováděcí dokumentace je dle vyhlášky o stavební dokumentaci [4] revizí a 

doplněním předešlých stupňů PD a nevypracovává se vždy. Vypracovává se pouze u 

staveb, kde dle §92 stavebního zákona [3] si zhotovení prováděcí dokumentace vyžádá 

stavební úřad v rámci územního rozhodnutí. 

 Vyhláška o požární prevenci [5] přímo obsah PBŘ ve stupni PD pro územní řízení 

neuvádí, ale v odst.1 §41 této vyhlášky jsou vypsány požadavky ze kterých se vychází při 

zpracovávání PBŘ vychází. Kromě ustanovení vyhlášky [1] o technických podmínkách 

požární ochrany stavby jsou to také požadavky popsané body a) až e) odst. 1 §41 vyhlášky 

o požární prevenci [5], které jsou již vypsány v čl.4.1 této práce. 

 Obsah a rozsah PBŘ pro PD ve stupni stavební povolení dle vyhlášky o požární prevenci 

[5] je v porovnání se třemi úrovněmi PBŘ dle vyhlášky o dokumentaci staveb [4] větší a 

podrobnější a dle odst. 2 §41 vyhlášky o požární prevenci [5] je toto PBŘ nedílnou 

součástí dokumentace pro vydání stavebního povolení. Z toho vyplývá, že PBŘ 

vypracované dle vyhlášky o požární prevenci [5] ve stupni PD pro stavební povolení 

může být použito ve všech stupních PD a vyhovuje také požadavkům vyhlášky o 
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dokumentaci staveb [4]. Navíc dle odst. 4 §41 vyhlášky o požární prevenci [5] může být 

rozsah zpracování a obsah PBŘ v jednotlivých případech, v závislosti na rozsahu a 

velikosti stavby, přiměřeně omezen nebo rozšířen, což umožňuje PBŘ přizpůsobit 

dokumentaci pro rozhodnutí o umístění stavby, pro územní souhlas nebo pro provedení 

stavby. 

 Vyhláška o dokumentaci staveb [4] určuje PBŘ jako části B.2.8 a D.1.3 celkové PD 

dokumentace stavby. Část B je souhrnná technická zpráva a část D.1 je dokumentace 

stavebního nebo technologického objektu. Všechny body částí B.2.8 a D.1.3 se však dají 

nalézt v PBŘ, které svým obsahem a rozsahem odpovídá vyhlášce o požární prevenci [5]. 

Z výše uvedených poznatků lze vyhodnotit PBŘ vypracované dle vyhlášky o požární prevenci 

[5] pro všechny stupně PD jako rozsáhlejší a obsáhlejší než PBŘ zpracované dle vyhlášky [4] 

o dokumentaci staveb. PBŘ vypracované dle vyhlášky o požární prevenci [5] je svými body 

konkrétnější a propracovanější a také je dle odst. 2 §41 vyhlášky o požární prevenci [5] 

nedílnou součástí dokumentace pro vydání stavebního povolení, kterou HZS kraje jako 

dotčený státní orgán na úseku požární ochrany posuzuje. Stavby které HZS kraje posuzuje 

jsou uvedeny §31 zákona o požární ochraně [2] a rovněž jsou vypsány v čl.3.2 této práce. 

Porovnání vyhlášek [4] o dokumentaci staveb a [5] o požární prevenci vede k otázce, proč 

existují dva předpisy určující obsah a rozsah PBŘ, když dle výše uvedeného vyhodnocení 

porovnání těchto předpisů lze v podstatě pro každý stupeň povolení stavby využít PBŘ 

vypracované dle vyhlášky o požární prevenci [5]? Navíc z prostudovaných legislativních 

předpisů vyplývá, že PBŘ vyhotovené dle vyhlášky o dokumentaci staveb [4] nelze použít 

jako podklad pro vydání závazného stanoviska HZS kraje, protože ten dle zákona o požární 

ochraně [2] vykonává státní požární dozor posuzováním dokumentace, jejíž nedílnou součástí 

je PBŘ zpracované podle vyhlášky o požární prevenci [5]. 

Dle data vzniku vyhlášky o požární prevenci [5] (29.6.2001) a data vzniku poslední změny 

vyhlášky o dokumentaci stavby [4] (2013) a dle porovnání obou těchto předpisů je zřejmé, že 

obsah a rozsah PBŘ pospaný ve vyhlášce o požární prevenci [5], byl v upravených a 

zjednodušených podobách zakomponován do vyhlášky o dokumentaci staveb [4] pro stupně 

povolování staveb v rámci územního řízení a stavebního řízení či ohlášení stavby. Znovu se 

naskýtá otázka proč k tomu došlo, když stačilo u staveb které podléhají státnímu požárnímu 

dozoru použít ve vyhlášce o dokumentaci staveb [4] odkaz na rozsah a obsah PBŘ dle 

vyhlášky o požární prevenci [5]? 
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Možnou odpovědí je, že zpracovatelé vyhlášky o stavební dokumentaci [4] chtěli, ať 

zpracovatel PD stavební části vypíše požadavky požární bezpečnosti stavby z PBŘ 

zpracovaného dle vyhlášky o požární prevenci [5] autorizovaným projektantem v oboru 

požární bezpečnosti staveb do části souhrnné technické zprávy B.2.8 a do části dokumentace 

stavebního objektu D1.3. Důvodem tohoto výpisu je zřejmě to, aby při realizaci stavby 

nedocházelo k opomenutí požární bezpečnosti. V praxi však při pročtení souhrnné technické 

zprávy nebo dokumentace stavebního objektu je u bodů B.2.8 nebo D1.3 uvedena ve většině 

případů věta „viz. Samostatná příloha - Požárně bezpečnostní řešení“ nebo podobný odkaz na 

PBŘ zpracované dle vyhlášky o požární prevenci [5]. Projektanti jednotlivých profesí staveb 

totiž musí pro uspokojivý konečný výsledek v podobě výsledné PD spolupracovat a to 

znamená, že požadavky PBŘ se projevují nejen v textové části PD, ale jsou zapracovány i 

v části výkresové, která je mimochodem také povinnou součástí PD pro ohlášení stavby či 

povolení stavby. 

U staveb nevyžadujících státní požární dozor ve smyslu posuzovaní dokumentace pro 

umístění nebo povolení stavby HZS kraje mají požadavky na požární bezpečnost staveb 

vyhlášky o dokumentaci staveb [4] jistě své opodstatnění. Místo zjednodušeného výpisu 

požadavků vyhlášky o požární prevenci [5] do vyhlášky o dokumentaci staveb [4], ale opět 

stačil odkaz na rozsah a obsah PBŘ dle vyhlášky o požární prevenci [5], protože dle odst. 4 

§41 vyhlášky o požární prevenci [5] může být rozsah zpracování a obsah PBŘ v jednotlivých 

případech, v závislosti na rozsahu a velikosti stavby, přiměřeně omezen nebo rozšířen. 

7  Vymezení rozsahu PBŘ v jednotlivých stupních PD 

V této části práce je vymezen rozsah PBŘ v jednotlivých stupních PD včetně komentářů k 

některým bodům PBŘ na základě prostudovaných legislativních předpisů a ČSN, na základě 

konzultací a připomínek zaměstnanců HZS kraje vydávajících závazná stanoviska HZS kraje 

jako dotčeného orgánu a na základě mých zkušeností jako zpracovatele PBŘ. Jednotlivými 

stupni PD jsou: 

 Územní rozhodnutí projednávané v rámci územního řízení. 

 Povolení projednávané v rámci stavebního řízení na jehož úrovni je z hlediska 

požární bezpečnosti také ohlášení stavby stavebnímu úřadu. 

 Dokumentace pro provedení stavby. 



 24  

Při vymezování rozsahu PBŘ je čerpán obsah (osnova) PBŘ z vyhlášky o požární prevenci 

[5], protože jak již bylo uvedeno, pouze PBŘ vypracované dle této vyhlášky může sloužit 

jako podklad pro vydání dotčeného stanoviska HZS kraje jako dotčeného orgánu na úseku 

státního požárního dozoru a jednotlivé části a body takto vypracovaného PBŘ zároveň zcela 

splňují požadavky na obsah PBŘ dle vyhlášky o dokumentaci staveb [4]. 

7.1  PBŘ ve stupni územního řízení a stavebního řízení (ohlášení stavby) 

Přestože konkrétní obsah PBŘ v podobě jednotlivých bodů (osnovy) udává vyhláška o 

požární prevenci [5] pouze pro vydání stavebního povolení, lze tento obsah či osnovu 

přiměřeně aplikovat také při PD schvalované v rámci územního řízení. V rámci územního 

řízení se projednává území rozhodnutí či územní souhlas, což je v podstatě umístění 

navrhované stavby v rámci stavebního pozemku, stanovení druhu a účelu stavby včetně 

napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a stanovení podmínek pro další stupně PD, 

pokud tyto budou po územním řízení následovat. Proto je PBŘ pro stupeň územní řízení 

osnovou stejné jako pro stavební řízení, ale rozsah jednotlivých bodů této osnovy PBŘ je 

přiměřeně omezen. 

Jednotlivé níže uvedené body PBŘ jsou doplňovány připomínkami shromažďovanými z 

konzultací se zaměstnanci HZS kraje vydávajících závazná stanoviska a z mých zkušeností 

jako zpracovatele PBŘ. Připomínky zaměstnanců HZS kraje poukazují na nejčastější chyby a 

nedostatky PBŘ, kterých se jejich zpracovatelé dopouštějí, ale také se dotýkají rozsahu a 

obsahu PBŘ. Názvy jednotlivých částí PBŘ jsou oproti osnovy z vyhlášky o požární prevenci 

[5] změněny či zkráceny, ale při zachování obsahu těchto bodů a je zde vypuštěn bod 

„Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí“, který 

bývá řešen v bodu „Zhodnocení požární odolnosti stavebních konstrukcí“. 

7.1.1  Seznam použitých podkladů pro zpracování 

Zde se uvádí jednotlivé předpisy a ČSN podle kterých je PBŘ vypracováváno ať už se jedná 

územní nebo stavební řízení. V seznamu nesmí chybět vyhláška o technických podmínkách 

požární ochrany staveb [1]. V seznamu ČSN je nutno uvádět také účinnost normy, která se 

zpravidla uvádí za číslo ČSN oddělená lomítkem. Např.: 

o ČSN 73 0802/Květen 2009 - PBS - Nevýrobní objekty 
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o ČSN 73 0810/Duben 2009+Z1/Květen 2012+Z2/Únor 2013+Z3/Červen 2013 - PBS - 

Společná ustanovení 

V seznamu ČSN musí být uvedeny všechny použité normy, nejen ty z kodexu řady ČSN 73 

08xx. Jedná se např. o často používané: 

o ČSN 06 1008/Prosinec 1997 - Požární bezpečnost tepelných zařízení 

o ČSN 07 8304/Březen 2008 - Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla 

o ČSN 65 0201/Srpen 2003+Z1/Únor 2006 - Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, 

skladování a manipulaci 

o ČSN 73 4230/Leden 2014 - krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm 

7.1.2 Popis stavby 

V dané části PBŘ je stavba popsána z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu 

užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k 

okolní zástavbě: 

1) Situování řešené stavby či objektu na stavebním pozemku vzhledem k sousedním 

objektům včetně tvaru stavby, počtu nadzemních i podzemních podlaží, výšky objektu h a 

rozměru zastavěné či celkové zastavěné plochy stavby či objektu. Tento bod je svým 

rozsahem pro územní i stavební řízení shodný. 

Výše uvedený pojem zastavěná plocha stavby a celková zastavěná plocha stavby má u 

staveb objektů pro bydlení a rodinnou rekreaci  vliv na to, zda bude stavba posuzována 

v systému ohlášení stavby nebo bude vyžadovat stavební povolení a tím také, zda spadá 

pod výkon státní správy na úseku PO, tedy jestli PD této stavby posuzuje HZS kraje. Dle 

stavebního zákona [3] je rozhodující celková zastavěná plocha 150m2. Stavba pro bydlení 

nebo rodinnou rekreaci s celkovou zastavěnou plochou do 150m2 vyžaduje ohlášení 

stavby. Stavba s větší plochou spadá do režimu stavebního povolení. 

Termín zastavěná plocha stavby je vysvětlen v odst. 7 §2 stavebního zákona [3]. Při 

určení zastavěné plochy je zapotřebí přihlížet k tomu, zda stavba má obvodové 

konstrukce, popř. je poloodkrytá (bez některých obvodových stěn), nebo je bez svislých 

obvodových konstrukcí a také zda jsou v obvodových zdech arkýře nebo lodžie. U objektů 

s obvodovými konstrukcemi je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem 

vnějšího líce obvodových konstrukcí všech podlaží (nadzemních i podzemních) do 
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vodorovné roviny, přičemž se započítávají také plochy vikýřů a arkýřů. O objektů 

poloodkrytých, tj. u objektů které mají obvodové konstrukce na více než polovině svého 

obvodu je zastavěná plocha vymezena průmětem čar, které spojují vnější líc svislých 

konstrukcí (např. sloupů) do vodorovné roviny. U zastřešených staveb bez obvodových 

konstrukcí (tzn. obvodové konstrukce jsou na méně než polovině obvodu) nebo částí 

staveb bez obvodových konstrukcí, které jsou zastřešeny, je zastavěná plocha vymezena 

pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny. Celková zastavěná plocha 

je pak součtem jednotlivých zastavěných ploch - např. celková zastavěná plocha 

rodinného domu = zastavěná plocha rodinného domu + zastavěná plocha přistavěné 

zastřešené terasy + zastavěná plocha zastřešeného přístřešku pro automobil apod. 

2) Dispoziční řešení včetně účelu jednotlivých místností v objektu, popisu případného 

provozu či technologie v objektu a včetně popisu a množství případných skladovaných 

hořlavých látek. U dispozičního řešení by neměl chybět také určení způsobu vytápění 

objektu a to ve stupni PBŘ pro územní i stavební řízení. 

U PBŘ pro stupeň územního řízení se jedná o předpokládané dispoziční řešení, které ještě 

není tolik určité jako v PBŘ pro stavební povolení, ale účel objektu už by měl být zřejmý.  

Při popisu dispozičního řešení stavby v PBŘ pro stavební řízení je nutné u některých 

místností uvádět upřesňující informace o jejich účelu. Jedná se např. o různé sklady nebo 

o šatny. U skladů musí být popsán skladovaný sortiment a u šaten určeno, zda se jedná o 

šatnu s plechovými nebo s dřevěnými skříňkami či jde o šatnu bez skříněk. Toto upřesnění 

má vliv na stanovení nahodilého požárního zatížení místnosti a tím také může mít vliv na 

výpočtové požární zatížení a zařazení požárního úseku (dále jen „PÚ“) do skupiny požární 

bezpečnosti (dále jen „SPB“). 

3) Konstrukční řešení včetně určení konstrukčního systému (nehořlavý, smíšený, hořlavý 

systém). Jedná se o popis jednotlivých konstrukcí objektu. 

Popis v PBŘ pro uzemní řízení nemusí být podrobný jako pro stavební řízení. Nemusí 

např. obsahovat údaje o vnitřních příčkách, vnitřních povrchových úpravách, o materiálu 

oken a dveří, ale rozhodně už musí být stanoven druh a materiál nosných konstrukcí 

včetně případného vnějšího zateplení objektu, které mají vliv na stanovování 

konstrukčního systému objektu. U některých specifických objektů je vyhláškou [1] a ČSN 

zakázáno používat při zateplování objektů izolace z plastových materiálů, což by mělo 

určitě být zmíněno už v PBŘ ve stupni pro územní řízení. 
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7.1.3  Rozdělení stavby do požárních úseků 

V této části jsou objekt nebo objekty rozčleněny na jednotlivé PÚ. Prostory které musí tvořit 

samostatný PÚ jsou určeny ve vyhlášce [1] a v kodexu ČSN 73 08xx. PÚ jsou v PBŘ logicky 

označeny a popsány. V rámci popisu je u některých specifických PÚ nutno uvést podrobnější 

informace - např. u garáží maximální možné množství skladování hořlavých kapalin či 

pneumatik, v případě dílen nebo výrobních prostorů maximální možné množství hořlavých 

kapalin včetně způsobu jejich skladování apod. Při členění objektu do PÚ může vzniknout 

požadavek na instalaci požárně bezpečnostních zařízení (dále jen PBZ), který je dále 

v ostatních bodech PBŘ zohledňován. 

V PBŘ pro územní řízení je členění do PÚ pouze předpokládané, ale vždy musí být uvedeno, 

i když v PD pro stavební povolení může ještě dojít k drobným dispozičním změnám, ale při 

zachování účelu objektu. 

7.1.4  Stanovení požárního a ekonomického rizika a SPB 

U každého PÚ je vypočteno nebo stanoveno požární riziko a v případě výrobních objektů také 

ekonomické riziko. Na základě požárního a v případě výrobních objektů ekonomického rizika 

v závislosti na výšce h nebo počtu podlaží a v závislosti na konstrukčním systému jsou 

jednotlivé PÚ zařazeny do SPB. Výpočty mohou být samostatnou přílohou PBŘ a v tomto 

článku se uvedou pouze výsledky v podobě výpočtového požárního zatížení pv (kg.m-2) 

v případě nevýrobních objektů, ekvivalentní doby trvání požáru eτ (min) v případě výrobních 

objektů a SPB. Z výpočtů musí také vyplývat, zda není překročena mezní velikost PÚ, nebo 

zda není překročen povolený počet užitných podlaží. 

U PBŘ ve stupni pro územní řízení se stanovení požárního rizika výpočtem zpravidla provádí 

také, včetně stanovení předpokládaného SPB jednotlivých PÚ. Pouze v případech 

jednodušších staveb s PÚ u kterých převažuje jeden účel místnosti, lze pv (kg.m-2) nebo 

eτ (min) předpokládat bez podrobnějšího výpočtu. V tomto případě musí však být vždy 

požární riziko dostatečně nadhodnoceno pro větší bezpečnost v případě požáru objektu, 

protože pv (kg.m-2) nebo eτ (min) sehrává v PBŘ dále roli při stanovení odstupových 

vzdáleností, které zabraňují přenesení případného požáru řešeného objektu na objekty 

sousední a jedním z hlavních bodů řešených v rámci územního řízení je právě umístění stavby 

či zařízení na stavebním pozemku. 
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7.1.5  Zhodnocení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Ve vyhlášce [1] a v ČSN jsou uvedeny minimální dovolené požární odolnosti jednotlivých 

konstrukcí vyjádřené v minutách, které musí konstrukce jednotlivých PÚ a tím celá stavba 

splňovat. Minimální dovolené doby požární odolnosti jsou v ČSN určeny v závislosti na SPB 

jednotlivých PÚ a na funkci konstrukce - tzn. zda se jedná o nosnou nenosnou konstrukci, zda 

musí mít konstrukce tepelně izolační vlastnosti atd. V této části PBŘ je nutno vyhodnotit 

skutečné doby požární odolnosti konstrukcí a druhy jednotlivých konstrukcí jednotlivých PÚ 

a porovnat je s minimální dovolenou dobou požární odolnosti uvedenou pro jednotlivé 

konstrukce ve vyhlášce [1] a v ČSN. Jedná se o tyto konstrukce: 

Požární stěny a stropy, požární uzávěry otvorů, obvodové stěny, nosné konstrukce střech, 

nosné konstrukce uvnitř PÚ zajišťující stabilitu objektu, nosné konstrukce vně objektu, nosné 

konstrukce uvnitř PÚ nezajišťující stabilitu objektu, nenosné konstrukce uvnitř požárního 

úseku, konstrukce schodišť uvnitř PÚ které nejsou součástí chráněných únikových cest, 

výtahové a instalační šachty a střešní pláště. 

Při stanovování skutečných požárních odolností jednotlivých konstrukcí se vychází 

z tabulkových hodnot různých publikací, z PD statiky objektu nebo z počítačových programů, 

které počítají požární odolnost dle Eurokódů. V PBŘ musí být uvedeno odkud se při 

stanovování požárních odolností jednotlivých konstrukcí vychází a případné výpočty 

požárních odolností musí být k PBŘ doloženy. Například při použití publikace s tabulkami 

hodnot požárních odolností konstrukcí, musí být tato publikace uvedena. Pokud se při 

stanovování požární odolnosti vychází z PD statiky objektu, ve které je požární odolnost 

posuzované konstrukce spočtena statikem, je nutno tuto PD statiky doložit k PBŘ. V případě 

stanovení požární odolnosti konstrukce výpočtem dle Eurokódů počítačovým programem je 

nutno tyto výpočty vytisknout a rovněž k PBŘ přiložit. 

Součástí vyhodnocení požární odolnosti je také výpis požárních uzávěrů. V tomto výpisu je 

nutno kromě požární odolnosti a druhu uzávěrů uvádět konkrétní počet jednotlivých uzávěrů a 

také doplňkové funkce jako kouřotěsnost, mechanickou odolnost a nutnost opatření uzávěru 

samozavíracím zařízením. 

Další součástí tohoto bodu PBŘ je výpis vyhodnocovaných konstrukcí s požární odolností, 

které mohou provádět pouze oprávněné osoby či firmy a u kterých je nutno při kolaudaci 

doložit prohlášení o shodě, atesty a certifikáty o požární odolnosti a o správném provedení 
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těchto konstrukcí. Jsou to např. protipožární podhledy a obklady, požární uzávěry, sendvičové 

konstrukce v požárně dělících a nosných funkcích apod. 

U PBŘ pro územní řízení není nutné provádět podrobnější vyhodnocení mezních stavů 

požární odolnosti konstrukcí, protože v dalším stupni projektu může dojít ke snížení SBP 

některého z PÚ v objektu a navíc nemusí být v tomto stupni PD ještě známy všechny druhy 

konstrukcí, ale pouze konstrukce nosné. V PBŘ pro územní řízení musí ale být uvedeny 

předpokládané požární odolnosti nosných konstrukcí objektu a požárně dělících konstrukcí 

mezi PÚ v závislosti na předpokládaném SPB jednotlivých PÚ v objektu. 

7.1.6  Zhodnocení stavebních hmot 

U některých konstrukcí objektu předepisuje vyhláška [1] a ČSN další požadavky jako třídu 

reakce na oheň, index šíření plamene, odkapávání a odpadávání v podmínkách požáru apod. 

V této části je nutno tyto požadavky vyhodnotit a vypsat seznam konstrukcí u kterých mají 

být tyto požadavky splněny. Splnění některých těchto požadavků je nutno doložit prohlášením 

o shodě, atesty a certifikáty u kolaudace stavby. Kterých konstrukcí se tento požadavek týká, 

je rovněž nutno v PBŘ stanovit. 

V PBŘ ve stupni pro územní řízení není nutno tyto další požadavky vypisovat mimo některé 

specifické prostory a objekty jako shromažďovací prostory, zdravotnická zařízení, ubytovací 

prostory apod. Jedná se o objekty na které jsou z hlediska požární bezpečnosti kladeny 

přísnější požadavky a tím také samozřejmě větší požadavky na ekonomickou stránku stavby a 

proto je nutno, na tuto skutečnost upozornit již ve stupni PD pro územní řízení. 

7.1.7  Zhodnocení evakuace osob a únikových cest 

V případě požáru je prvořadým požadavkem bezpečná evakuace osob. V této části PBŘ musí 

být podrobně vyhodnoceny únikové cesty z objektu. Jsou stanoveny počty unikajících osob, 

počty a druhy požadovaných únikových cest (chráněné, nechráněné) a následně jsou 

vyhodnocovány parametry jednotlivých únikových cest, které musí být dle vyhlášky [1] a 

ČSN splněny. Jedná se o možnost použití jediné únikové cesty, maximální možnou délku 

únikové cesty, stanovení minimální šířky únikové cesty, stanovení skutečné doby evakuace a 

porovnání s maximální možnou dobou evakuace atd. Postupy a podmínky evakuace jsou 

podrobně stanoveny ve vyhlášce [1] a v kodexu ČSN 73 08xx včetně dalších požadavků na 

provedení únikových cest jako odvětrání, požadavky na dveře na únikových cestách, označení 
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únikových cest atd. Součástí řešení únikových cest z objektu musí být také popis vybavení 

únikových cest které obnáší značení únikových cest, nouzové osvětlení, elektrické osvětlení, 

vybavení dveří na únikové cesta apod. V případě zemědělských objektů se stájemi musí být 

vyhodnocena i evakuace zvířat. 

V PBŘ pro stupeň územního řízení musí zhodnocení evakuace osob obsahovat alespoň 

předpokládaný počet osob v objektu, předpokládaný počet a druh únikových cest včetně 

stanovení případných zásahových cest. Dále by měly být stanoveny předpokládané mezní 

délky únikových cest, které nesmí být v dalším stupni projektování překročeny a 

předpokládané minimální šířky únikových cest, které musí být v dalším stupni PD dodrženy. 

7.1.8  Odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor 

Dle postupů popsaných ve vyhlášce [1] a v ČSN jsou vyhodnoceny požárně otevřené plochy 

v obvodových a střešních konstrukcích objektu, od kterých jsou v závislosti na pv (kg.m-2) 

nebo eτ (min) stanoveny odstupové vzdálenosti. Odstupová vzdálenost je kolmá vzdálenost od 

požárně otevřené plochy k hranici požárně nebezpečného prostoru, ve kterém vzniká 

nebezpečí přenesení požáru sáláním z požárně otevřené plochy nebo padajícími částmi hořící 

konstrukce objektu. Požárně nebezpečný prostor je prostor mezi obvodovým (střešním) 

pláštěm objektu a kolmou rovinou od těchto plášťů vedenou v odstupové vzdálenosti. 

Závěrem vyhodnocení je sdělení, zda požárně nebezpečný prostor přesahuje či nepřesahuje 

stavební pozemek a zda, zasahuje nebo nezasahuje do okolních objektů, protože v požárně 

nebezpečném prostoru posuzovaného objektu mohou být umístěny jen takové jiné objekty, 

jejichž obvodové konstrukce a střešní plášť v požárně nebezpečném prostoru jsou druhu DP1 

(nehořlavé) a jsou bez požárně otevřených ploch. Z tohoto důvodu je nutné požárně 

nebezpečný prostor vyhodnocovat také od okolních objektů nebo okolních volných skladů 

směrem k posuzovanému objektu. 

Postup a rozsah stanovování odstupových vzdáleností a požárně nebezpečného prostoru 

v PBŘ pro stupeň územního řízení je shodný s postupem a rozsahem v PBŘ pro stupeň 

stavební řízení, ale může zde operováno s předpokládanými hodnotami  pv (kg.m-2) nebo 

eτ (min), jejichž hodnoty však musí být dostatečně nadhodnoceny.  
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7.1.9  Zabezpečení stavby požární vodou 

Dle postupů uvedených ve vyhlášce [1] a ČSN v závislosti na druhu provozu či účelů 

místností v PÚ, na ploše PÚ a na požárním riziku je v řešeném objektu stanoven druh a počet 

vnitřních odběrních míst požární vody - tj. hadicových systému D19 nebo D25 s výtoky 

s tvarově stálou na bubnu se zajištěným přívodem vody středem a s třípolohovou proudnicí se 

stanoveným minimálním požadovaným průtokem vody při určeném minimálním přetlaku 

v nejnepříznivějším místě. V PBŘ musí být uveden seznam těchto výtoků s popisem jejich 

umístění. 

Dle požadavků vyhlášky [1] a ČSN v závislosti na druhu řešeného objektu je v PBŘ určeno 

konkrétní vnější odběrní místo požární vody - tj. podzemní nebo nadzemní hydranty na 

vodovodním potrubí, nádrž nebo vodní tok s možností odběru vody požární technikou. Vnější 

odběrní místa požární vody musí splňovat parametry požadované vyhláškou [1] a ČSN. 

Splnění těchto parametrů jako jsou dimenze potrubí nebo obsah nádrže, nejmenší možný 

dovolený odběr vody v (l.s-1), vzdálenosti odběrních míst od řešeného objektu či mezi sebou, 

objem nádrží, příjezd požární techniky k odběrním místům a značení odběrních míst atd., 

musí být v PBŘ popsáno. 

V případech kdy nelze jako hasební látku použít vodu musí být zajištěno odpovídající 

množství jiné hasební látky, což rovněž musí být v PBŘ rozepsáno. 

V PBŘ ve stupni územního řízení v případě vnitřních odběrních míst požární vody musí být 

určeno, zda se jejich instalace v objektu předpokládá. V případě vnějších odběrních míst je 

nutný stejný popis jako v PBŘ ve stupni pro stavební povolení. 

7.1.10  Vyhodnocení možnosti protipožárního zásahu 

V této části jsou vyhodnocena zařízení pro protipožární zásah v rámci řešeného objektu a jeho 

okolí. Zařízení pro protipožární zásah obsahují přístupové komunikace včetně nástupních 

ploch, vnitřní a vnější zásahové cesty a technická zařízení. Požadavky na zařízení pro 

protipožární zásah stanovuje vyhláška [1] a ČSN. Vyhodnocení a splnění těchto požadavků 

musí být v PBŘ popsáno. V případě přístupových komunikací se jedná o určení příjezdu 

požárních vozidel k řešenému objektu. Nástupní plochy jsou plochy určené pouze pro vedení 

protipožárního zásahu požárními jednotkami. Vnitřní zásahové cesty tvoří chráněné únikové 

cesty typu B nebo C. Vnější zásahové cesty tvoří požární žebříky nebo schodiště a požární 
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lávky vně objektu určené pro vedení protipožárního zásahu. Technická zařízení jsou tvořena 

požárními vodovody včetně příslušenství a jinými hasícími prostředky. 

Při vyhodnocování přístupových komunikací je nutno dodržovat požadavky na šířku 

komunikací, na únosnost komunikace, na maximální přípustnou délku neprůjezdné 

jednopruhové příjezdové komunikace a s tím  spojený požadavek na provedení obratiště pro 

vozidla HZS včetně dodržení poloměrů pro otáčení vozidel HZS. Dále je nutno také 

vyhodnocovat nájezdy do případných areálů a komunikace uvnitř případných areálů ve 

kterých se řešený objekt či objekty nacházejí. Jedná se např. o situaci, kdy je zapotřebí 

navrhnout objízdnou komunikaci kolem objektu uvnitř areálu pro možné vedení 

protipožárního zásahu ze dvou stran objektu a v tomto případě je nutné mimo šířku 

komunikace posuzovat také poloměry zatáček pro vozidla HZS dle ČSN řady 73 61xx, které 

platí pro navrhování komunikací. 

V PBŘ ve stupni pro územní řízení musí být vyhodnoceno zda v případě řešeného objektu 

bude nutné zřizovat zásahové cesty, nebo instalovat technická zařízení. V případě 

přístupových komunikací a nástupních ploch musí být popis stejný jako v PBŘ ve stupni 

stavebního řízení. 

7.1.11  Počet, druh a rozmístění hasicích přístrojů 

Dle požadavků a určených postupů ve vyhlášce [1] a ČSN jsou vypočítány nebo stanoveny 

počty přenosných hasících přístrojů včetně jejich hasících schopností nebo jsou určeny další 

věcné prostředky požární ochrany či požární techniky. Přenosné hasící přístroje a prostředky 

se uvádějí v seznamu, ze kterého lze určit umístění přístroje nebo prostředku v objektu, jeho 

hasební schopnost a také typ - tzn. zda se jedná o práškový, pěnový, sněhový nebo vodní 

hasící přístroj či prostředek. 

V PBŘ ve stupni pro územní řízení není nutno stanovovat počty přenosných hasících přístrojů 

a dalších věcných prostředků požární ochrany a uvádět jejich seznam. 

7.1.12  Zhodnocení technických zařízení stavby 

Tato část popisuje a z hlediska požární bezpečnosti posuzuje technická zařízení v objektu jako 

jsou rozvody a instalace, vzduchotechnická zařízení, výtápění, elektroinstalace apod. 
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V případě rozvodů a instalací musí být popsáno, které tyto instalace se v objektu vyskytují a 

jakým způsobem a kde jsou vedeny. Je nutno vyhodnotit dle vyhlášky [1] a příslušných ČSN, 

kterými prostory v objektu nesmí rozvody a instalace procházet volně bez další ochrany a 

popsat prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi - tzn. které prostupy je 

zapotřebí požárně utěsnit a jakou požární odolnost mají tyto prostupy vykazovat. 

V případě vzduchotechnických zařízení musí být popsáno, jaká a kde se tato zařízení 

v objektu vyskytují a jakým způsobem dle vyhlášky [1] a příslušných ČSN je zabráněno šíření 

požáru v objektu tímto zařízením. Bránění šíření požáru vzduchotechnickým zařízením se 

zpravidla dosahuje instalací požárních klapek v prostupech vzduchotechnického potrubí 

požárně dělícími konstrukcemi, provedením potrubí vykazující požární odolností či 

chráněním tohoto potrubí materiály s požární odolnosti, samočinným vypnutím 

vzduchotechnického zařízení v případě požáru atd. Všechny tyto ochrany proti šíření požáru 

vzduchotechnickým zařízením musí být vypsány a popsány. 

V případě vytápění musí být popsáno jakým způsobem je objekt vytápěn a vyhodnoceno, zda 

způsob vytápění nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost. Pokud je požární bezpečnost 

negativně ovlivněna, je nutno určit, které součásti (zařízení) systému vytápění mohou toto 

ovlivnění způsobovat a určit takové podmínky instalace, montáže a užívání tohoto zařízení 

dle vyhlášky [1] a příslušných ČSN tak, aby k negativnímu ovlivnění požární bezpečnosti 

nemohlo v objektu dojít. Zpravidla se jedná o různé kotle na tuhá nebo plynná paliva, krby 

s otevřeným či uzavřeným ohništěm, kachlová kamna apod., včetně konstrukcí komínů a 

kouřovodů. Na všechna výše uvedená zařízení existují příslušné normy a předpisy pro 

projektování, montáž a užívání těchto zařízení. Cílem je upozornit na tyto normy a předpisy a 

jejich ustanovení přiměřeně použít v PBŘ tak, aby např. při svépomocné instalaci těchto 

zařízení nedošlo ke zbytečným vznikům zdrojů nebezpečí v podobě způsobení požáru při 

jejich užívání. 

V případě elektroinstalace je nutné dle vyhlášky [1] a příslušných ČSN popsat, které její 

rozvody (kabelové trasy) slouží pro PBZ instalované v řešeném objektu včetně požadavku na 

instalaci záložního zdroje elektrické energie, jeho minimální dobu funkčnosti a popisu 

samočinného přepnutí na tento záložní zdroj. U kabelových tras a mostů sloužících i 

nesloužících PBZ je nutné určit jejich požadovanou třídu funkčnosti včetně stanovení 

materiálových požadavků na nosné systémy kabelů. Je nutné určit způsob bezpečného 

odpojení elektrické energie v případě požáru a zásahu jednotek požární ochrany v řešeném 

objektu při zachování dodávky elektrické energie pro případná PBZ v objektu. Dále je nutné 
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určit, zda a za jakých podmínek se mohou v chráněné únikové nebo částečně chráněné 

únikové vyskytovat elektro-rozvaděče a stanovit prostory v objektu, kterými nesmí vodiče a 

kabely procházet volně bez ochrany. 

V PBŘ ve stupni pro územní řízení se zhodnocení technických zařízení objektu provádí jen 

přiměřeně podle podkladů, které jsou pro tento stupeň PD dopředu známy. Jedná se o 

jednoduché popisy výše uvedených rozvodů, instalací a zařízení pokud jsou v této fázi 

projektu již známy a o upozornění na možné požadavky požární bezpečnosti v dalším stupni 

PD, kterými jsou především instalace záložního zdroje elektrické energie a popis dodávky 

elektrické energie pro PBZ v objektu. 

7.1.13  Požárně bezpečnostní zařízení 

Požadavek na vybavení objektu PBZ zpravidla už vzniká ve fázi, kdy se v souladu s 

vyhláškou [1] a příslušnými ČSN objekt člení na PÚ, stanovuje se požární a ekonomické 

riziko a PÚ se zařazují do SPB. Mezi vyhrazená PBZ vyskytující v rámci PBŘ patří elektrická 

požární signalizace (dále jen „EPS“) včetně zařízení dálkového přenosu, samočinné stabilní 

hasicí zařízení (dále jen „SSHZ“), požární klapky, samočinné odvětrávací zařízení (dále jen 

„SOZ“), zařízení pro detekci hořlavých par a plynů a automatické protivýbuchové zařízení. 

Jednotlivé účinky PBZ zvyšující požární bezpečnost řešeného objektu se projevují již 

v předešlých bodech PBŘ snížením požárního rizika, zvětšením mezních rozměrů PÚ a 

zvětšením mezních délek nechráněných únikových cest. 

V tomto bodu musí být uveden přesný popis jednotlivých PBZ, včetně podrobného popisu 

logických závislostí mezi jednotlivými PBZ a včetně přesného popisu umístění řídicích, 

ovládacích, informačních a signalizačních prvků. Musí zde být vymezeny prostory v objektu 

chráněné PBZ a musí být určeny technické a funkční požadavky na provedení PBZ, včetně 

náhradních zdrojů elektrické energie pro zajištění jejich provozuschopnosti. Dále je nutno 

stanovit požadavek na provedení podrobnější PD autorizovanou osobou a to pro každé PBZ 

v objektu. 

V PBŘ ve stupni pro územní řízení se zpravidla podrobný popis jednotlivých PBZ neuvádí, 

ale pokud se jejich instalace předpokládá, tak je nutné stanovit důležité požadavky pro další 

stupeň PD, kterými jsou: 

 stanovení chráněných prostor v případě EPS 

 návrh na umístění ústředny EPS 
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 požadavky na stálou službu v objektu nebo na zřízení dálkového přenosu v případě EPS 

 stanovení ovládaných a monitorovaných zařízení EPS 

 stanovení požadavků na napájení a zabezpečení napájení PBZ ze dvou na sobě 

nezávislých zdrojů - tj. požadavek na instalaci záložního zdroje elektrické energie či 

provedení tzv. smyčky na distribuční síti elektrické energie 

 typ SSHZ včetně způsobu zabezpečení zdroje vody pro toto zařízení 

 typ SOZ včetně zajištění přívodu vzduchu pro odvětrání 

 popis logických návazností mezi jednotlivými PBZ  

7.1.14  Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky 

V této části je popsán rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a 

tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst. Jsou zde popsány všechny zařízení, která 

musí být označena bezpečnostními značkami a tabulkami. Jedná se o různé hlavní uzávěry a 

vypínače, o ovládací prvky PBZ, o prostředky požární ochrany atd. Je nutno uvést jaké 

značení a dle jakého předpisu se smí při označování používat. 

V PBŘ ve stupni územní řízení se tento bod neřeší.  

7.1.15  Výkresová část 

Vyžaduje-li to rozsah stavby nebo v případě požadavku HZS kraje tvoří nedílnou součást 

PBŘ výkresy požární bezpečnosti zpracované dle požadavků příslušných ČSN. Výkresy 

požární bezpečnosti stavby obsahují: 

 Grafické označení požárních úseků včetně uvedení stupně požární bezpečnosti. 

 Požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů. 

 Vyznačení únikových cest, směrů úniku a východů do volného prostoru, celkový počet 

unikajících osob a počty osob unikajících jednotlivými směry. 

 Schéma vybavení požárně bezpečnostními zařízeními. 

 Zdroje požární vody (vnější a vnitřní odběrní místa). 

 Umístění hlavních uzávěrů vody, plynu, popřípadě dalších rozvodů, umístění hlavních 

vypínačů elektrické energie. 

 Způsob rozmístění a druhy hasicích přístrojů, bezpečnostních značek a tabulek. 

 Vyznačení požárně nebezpečného prostoru stavby a sousedních objektů, přístupových 

komunikací, nástupních ploch pro požární techniku a zásahových cest. 
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V PBŘ ve stupni pro územní řízení se zpracovává výkres s vyznačením požárně 

nebezpečného prostoru řešeného objektu a sousedních objektů, s vyznačením příjezdových a 

přístupových komunikací a s vyznačením zdrojů požární vody. Půdorysy se zakreslením 

ostatních požadavků požární bezpečnosti se zpracovávají v případech komplikovanějších 

staveb, kdy jsou objekt nebo objekty členěny na více různých PÚ a kdy vzniká požadavek na 

instalaci PBZ. 

7.2  Rozšíření nebo omezení PBŘ 

Obsah PBŘ ve stupni PD pro územní nebo stavební řízení může být v jednotlivých případech, 

v závislosti na rozsahu a velikosti stavby, přiměřeně omezen nebo rozšířen. Vždy však musí 

být dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti navrhované stavby. V 

odůvodněných případech může být součástí požárně bezpečnostního řešení expertní zpráva 

nebo expertní posudek. 

7.3  PBŘ ve stupni dokumentace pro provedení stavby 

PBŘ ve stupni prováděcí dokumentace je revizí a doplněním předešlých stupňů PD včetně 

vyznačení změn a vypracovává se pouze u staveb, kde dle §92 stavebního zákona [3] si její 

zhotovení vyžádá stavební úřad v rámci územního rozhodnutí. Rozsah PBŘ v PD pro 

provedení stavby je stejný jako v PBŘ vypracovaném pro stupeň PD schvalované při 

stavebním řízení, ale jeho obsah je přiměřeně rozšířen. 

Při zhodnocování požární odolnosti stavebních konstrukcí se například jedná o specifikaci 

materiálů použitých na zvýšení požární odolnosti jednotlivých konstrukcí. Jsou to různé 

obklady a podhledy, protipožární nátěry apod., které lze přesně specifikovat dle výrobců 

těchto materiálů a dle označení položky v katalozích těchto výrobců, ovšem za předpokladu, 

že se nejedná zároveň o PD pro výběr zhotovitele stavby. Z praxe lze uvést příklad podhledu: 

 V PBŘ ve stupni pro stavební řízení je předepsán podhled s požární odolností EI45/DP1. 

V PBŘ ve stupni pro provedení stavby je popis podhledu rozšířen o specifikaci materiálu - 

např. podhled ze sádrokartonových desek, podhled z minerálních desek nebo podhled ze 

sádrovláknitých desek a v případě, že se nejedná o PD pro výběr zhotovitele stavby lze 

také uvést jednotlivé výrobce (firmy) těchto materiálů s katalogovým označením 

podhledů. Označení výrobce lze samozřejmě použít v případě, že už se název této firmy 

objeví s samotné stavební části PD a v PD jednotlivých profesí. ….. 
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Rozšíření PBŘ pro PD ve stupni stavební řízení spočívá také v tom, že je vždy provedena 

výkresová část dle odst. 3 §41 vyhlášky o požární prevenci [5], která je popsána v kapitole 4.1 

této práce. 

Dalším požadavkem na prováděcí dokumentaci je zapracovaní požadavků PBŘ do výkresů 

stavební části a výkresů jednotlivých profesí, při dodržení požadavku na zpracování PD 

v podrobnostech, které umožňují vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr. Jedná se např. o zakreslení do výkresů a uvedení do výpisů jednotlivých 

profesí zařízení jako jsou např. požární ucpávky, požární klapky, panikové kování atd. 

Závěr 

Cílem této práce bylo definovat požadavky na rozsah PBŘ v jednotlivých stupních PD. Za 

tímto účelem byl prostudován stavební zákon [3] se svými prováděcími předpisy [4] a [6] 

zákon o požární ochraně [2] se svým prováděcím předpisem [5], vyhláška o technických 

podmínkách požární ochrany staveb [1] a kodex norem požární bezpečnosti ČSN 73 08xx. 

Dále byly osobně po delší dobu shromažďovány připomínky pracovníků HZS kraje 

k jednotlivým bodům obsahu PBŘ. 

Ze stavebního zákona [3] byla vybrána ustanovení zabývající se problematikou povolování 

staveb, z nichž vyplývá rozdělení povolování do několika stupňů. Tyto stupně byly dále 

jednotlivě popsány včetně požadavků na PD staveb, jejíž obsah a rozsah stanovuje vyhláška o 

dokumentaci staveb [4]. Z obsahu PD předepsaného vyhláškou [4] byly vybrány části, které 

se zabývají požární bezpečností staveb. Jedná se o PBŘ, jehož obsah byl pro jednotlivé stupně 

povolování stavby vypsán. 

Ze zákona o požární ochraně [2] byla vybrána a popsána ustanovení týkající se činností HZS 

kraje v rámci výkonu státního požárního dozoru, který obnáší posuzování podkladů a 

dokumentací staveb, jehož výsledkem je závazné stanovisko. Ze zákona o požární ochraně [3] 

byly vypsány stavby, jejichž dokumentaci HZS kraje v rámci výkonu státního požárního 

dozoru posuzuje na základě vypracovaného PBŘ. Z vyhlášky o požární prevenci [5] byl 

vypsán rozsah a obsah PBŘ. Dále  byl pospán obsah vyhlášky o technických podmínkách 

požární ochrany staveb [1], která úzce souvisí s navrhováním staveb a tedy také s PBŘ. 

Ustanovení týkající se povolování staveb, obsahu a rozsahu PBŘ dle vyhlášky o dokumentaci 

staveb [4] a dle vyhlášky o požární prevenci [5] a ustanovení týkající se výkonu státního 



 38  

požárního dozoru v rámci povolování staveb byly mezi sebou porovnávány a dávány do 

souvislostí, přičemž se dospělo k těmto zjištěním: 

 Rozsah PBŘ dle vyhlášky o požární prevenci [5] je větší a obsahově propracovanější než 

rozsah PBŘ dle vyhlášky o dokumentaci staveb [4]. 

 Při vypracovávání PBŘ je vždy lépe postupovat dle vyhlášky o požární prevenci [5], 

protože rozsah a obsah tohoto PBŘ zcela splňuje požadavky rozsahu a obsahu PBŘ pro 

všechny stupně povolování staveb zpracovávaného dle vyhlášky o dokumentaci staveb 

[4]. 

 PBŘ vyhotovené dle vyhlášky o dokumentaci staveb [4] nelze použít jako podklad pro 

vydání závazného stanoviska HZS kraje, protože ten dle zákona o požární ochraně [2] 

vykonává státní požární dozor posuzováním dokumentace, jejíž nedílnou součástí je PBŘ 

zpracované podle vyhlášky o požární prevenci [5]. 

 PBŘ ve stupni prováděcí dokumentace se vypracovává pouze u staveb, kde si zhotovení 

prováděcí dokumentace vyžádá stavební úřad v rámci územního rozhodnutí. 

Na základě výše uvedených zjištění bylo provedeno vymezení rozsahu PBŘ zpracovávaného 

dle vyhlášky o požární prevenci [5] pro jednotlivé stupně povolování staveb. Při vymezení 

bylo jako základní osnovy použito mírně upraveného rozsahu PBŘ pro stupeň stavební 

povolení či ohlášení stavby, který byl dále porovnáván s rozsahem PBŘ pro PD ve stupni 

územního řízení a pro PD ve stupni pro provedení stavby, přičemž vyplynuly některé otázky, 

poznatky a závěry, které jsou u jednotlivých bodů PBŘ v této práci popsány. Jedná se např. o: 

 Správné určování zastavěné plochy u budov skupiny OB1. 

 Zda provádět podrobný výpočet požárního rizika již v PBŘ ve stupni pro územní řízení? 

 Problém dokládání zdrojů, z kterých se čerpá při stanovování skutečných požárních 

odolností stavebních konstrukcí. 

 Zda podrobně vyhodnocovat stavební konstrukce a požadavky na stavební hmoty již 

v PBŘ ve stupni pro územní řízení? 

 Otázku vymezování požárně nebezpečného prostoru okolních objektů. 

 Problém vyhodnocování přístupových komunikací uvnitř areálu, ve kterém se řešený 

objekt či objekty nacházejí. 

 Rozsah popisu jednotlivých technických zařízení stavby. 

 Rozsah popisu PBZ. 

 Problém rozsahu výkresové části PBŘ pro stupeň územního řízení. 
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Výsledky této práce mohou nalézt uplatnění při procesu navrhování staveb, kdy při 

zpracovávání PD je nutno řešit také PBŘ a to i v případech, kdy stavba nepodléhá státnímu 

požárnímu dozoru - tj. posouzení HZS kraje za účelem vydání závazného stanoviska. 
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odst. - odstavec 

PBŘ - požárně bezpečnostní řešení 
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