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1. Úvod 

Cílem této práce je analýza poţární bezpečnosti lůţkových zdravotnických zařízení, 

popř. budov sociální péče a ověření zajištění poţární bezpečnosti na léčebném ústavu 

Ţamberk.  

Typickým rysem poţárů v budovách zdravotnických zařízení je přítomnost pacientů, 

kteří nejsou schopni se sami pohybovat či mají omezenou schopnost pohybu. Dále 

nedostatek zdravotnického personálu, který má moţnost pacienty evakuovat. Někteří 

pacienti jsou závislí na lékařských přístrojích (elektřina, kyslík) nebo jsou poutáni na 

lůţko. Část pacientů trpí psychickými poruchami a můţe u nich náhle vzniknout záchvat 

paniky nebo nejsou schopni správně zareagovat na mimořádnou situaci. V přízemí budov 

se speciálními odděleními se setkáváme s bezpečnostním zajištěním oken a dveří (léčebny 

pro mentálně postiţené, psychiatrie). Všechny tyto faktory evakuaci značně komplikují. 

K většině poţárů dochází z nepozornosti osob, např. od nedopalku cigarety 

odchozeného v odpadkovém koši, od zapnutého elektrického zařízení po odchodu 

z pracoviště, apod. V případě vzniku poţáru by mohlo dojít k jeho rozšíření kvůli 

hořlavým látkám (dokumentace, vata, buničina, pleny, oděvy, tlakové láhve s hořlavými 

plyny a kyslíkem, dezinfekční prostředky), které se ve zdravotních zařízeních nacházejí. 

Typ zdravotnického zařízení (ambulantní zdravotnické zařízení, lůţkové 

zdravotnické zařízení, zařízení sociální péče a zdravotnické zařízení pro děti) a doba, kdy 

byla budova postavena (stávající objekty, novostavby), jsou rozhodujícími faktory pro 

určení úrovně poţárního zabezpečení. 

Nedodrţení současných norem týkajících se poţární bezpečnosti staveb můţeme 

očekávat ve starších a historických budovách, a to z důvodu uvedení do provozu před 

vydáním norem ČSN 73 08XX. Těmto budovám chybí evakuační výtahy a poţárně 

technická zařízení, nejsou členěny do poţárních úseků, mají nevyhovující vnitřní a vnější 

zásahové cesty a další. 

Bakalářská práce se zabývá poţární bezpečností v lůţkových zdravotnických 

zařízeních umístěných ve starších objektech. Na příkladu skutečného objektu chci ukázat 

nejzávaţnější problémy a nedostatky při zajištění poţární bezpečnosti těchto staveb. 
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2. Rešerše 

ČSN 73 0835. Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a 

sociální péče. duben 2006[1]a změna této normy Z1. únor 2013[2]. 

Tato norma platí pro projektování poţární bezpečnosti nových budov a prostorů, 

určených k poskytování zdravotní nebo sociální péče, pro projektování změn staveb 

stávajících budov a prostorů zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče a pro 

projektování změn staveb, jimiţ se upravují objekty a prostory jiného účelu na objekty a 

prostory zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče, pokud změny staveb 

vyţadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy.  

Norma stanoví specifické poţadavky poţární bezpečnosti na objekty a prostory 

zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče v návaznosti na ČSN 73 0802 a ČSN 

73 0810, které platí i pro uvedené objekty a prostory, pokud nejsou zpřesněny či nahrazeny 

specifickými poţadavky v této normě.  

Tato norma neplatí pro provozy ve zdravotnických zařízeních nebo zařízeních 

sociální péče, které přímo nesouvisí s poskytováním zdravotnické nebo sociální péče (např. 

pro sloţky správní, hospodářsko provozní, sklady, garáţe). Pro lůţkovou část lázeňských 

léčeben, ozdravoven, sanatorií a stacionářů platí ČSN 73 0833, pokud v těchto zařízeních 

nejsou pacienti neschopní samostatného pohybu. 

 

Poţární bezpečnost staveb 

Hošek, Zdeněk 

Publikace se zabývá poţární bezpečností staveb. Zachycuje vývoj poţární bezpečnosti 

a postupy při navrhování poţární bezpečnosti obecně a také pro některé vybrané druhy 

staveb.  
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3. Třídění budov zdravotnických zařízení a sociální péče 

Zajištění poţadované úrovně poţární bezpečnosti zdravotnických zařízení 

s lůţkovými jednotkami a domů sociálních sluţeb patří k náročnějším úkolům poţárně 

bezpečnostního inţenýrství. U staveb pro zdravotnictví jsou technické poţadavky upraveny 

zvláštními právními předpisy (vyhláška č. 49/1993 Sb., o technických a věcných 

poţadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška 

č. 369/2001 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících uţívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění vyhlášky č. 492/2006 Sb.). 

Podrobnější zásady pro navrhování těchto staveb jsou obsaţeny v ČSN 73 0835 Poţární 

bezpečnost staveb – budovy zdravotnických zařízení a sociální péče (duben 2006)[1] a 

změna této normy (únor 2013) [2].  

Podle této normy se zdravotnická zařízení člení na budovy a prostory: 

a) zdravotnická zařízení ambulantní péče 

b) zdravotnická zařízení ústavní péče 

c) zařízení sociální péče 

d) zvláštní zdravotnická zařízení pro děti. 

Ambulantní zdravotnická zařízení se třídí podle počtu lékařských pracovišť do dvou 

skupin s tímto označením: 

 a) skupina AZ 1 – ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém jsou jednotlivé 

ordinace nebo nejvýše tři lékařská pracoviště, tvořící provozní celek; do skupiny AZ 1 se 

zatřiďují lékárny základního typu a hygienické stanice[Obrázek 1]; 

 b) skupina AZ 2 – ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém jsou více, neţ tři 

lékařské pracoviště tvořící provozní celek; do skupiny AZ 2 sezatřiďují sdruţená 

ambulantní zařízení (polikliniky), lékárenské zařízení (kromě lékáren základního typu) a 

také vyšetřovací i léčebné sloţky pro více neţ 30 pacientů v lázeňských léčebnách. 

 

Obrázek 1 – Ambulantní zdravotnická zařízení [10]. 
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Zdravotnická zařízení ústavní péče se třídí podle počtu lůţek pro pacienty do dvou 

skupin s tímto označením: 

 a)skupina LZ 1 – lůţkové zdravotnické zařízení s maximálním počtem 15 lůţek pro 

dospělé pacienty nebo 10 lůţek pro děti (případně 10 lůţek při současném výskytu dětí i 

dospělých); 

 b)skupina LZ 2 – lůţkové zdravotnické zařízení s jednou a více lůţkovými 

jednotkami (lůţková jednotka = uzavřený soubor místností slouţící k ošetřování a pobytu 

hospitalizovaných osob; obsahuje lůţkové pokoje a doplňující provozní místnosti a 

pomocné prostory; lůţková jednotka nesmí mít více neţ 50 lůţek pro dospělé osoby nebo 

30 lůţek pro děti)[Obrázek 2]. 

 

Obrázek 2 – Zdravotnická zařízení ústavní péče [11]. 

 

Zařízení sociální péče se třídí na dvě skupiny: 

 a)domy s pečovatelskou sluţbou; 

 b)ústavy sociální péče[Obrázek 3]. 

 

Obrázek 3 – Zařízení sociální péče [12]. 

 

Zvláštní zdravotnická zařízení pro děti se třídí do dvou skupin: 

 a)kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do tří let[Obrázek 4]; 

 b)jesle. 
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Obrázek 4 – Zvláštní zdravotnická zařízení pro děti [13]. 

 

 V dalším popisu se budu zabývat pouze lůţkovými zdravotnickými zařízeními a 

budovami sociální péče. 

 Při návrhu jakékoliv budovy je nutné stanovit základní koncepci. Stanovit, zda-lise 

jedná o novostavbu, či změnu staveb. Podle účelu a vyuţití objektu pak určit 

specifikanávrhu dané stavby. Obecně se snaţíme navrhnout a zabezpečit stavbu tak, 

abychom omeziliriziko vzniku poţáru a pokud vznikne, tak zabránili jeho šíření [4]. 

4. Poţárně bezpečnostní poţadavky na stavby zdravotnických 

zařízení 

 Podle vyhlášky č. 23/2008Sb.ve znění 268/2011 se kaţdá stavba musí dělit do 

poţárních úseků[Obrázek 5], přesahuje-li její velikost mezní rozměry poţárního úseku 

dané normovými hodnotami, nebo jsou-li ve stavbě prostory, které musí tvořit samostatné 

poţární úseky (například chráněné únikové cesty)[5]. 

   

Obrázek 5 – Dělení do poţárních úseků [14]. 
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 K zajištění evakuace osob musejí z kaţdého poţárního úseku vést únikové cesty, 

které svým typem, počtem, polohou, kapacitou, technickým vybavením a konstrukčním 

provedením odpovídají normovým hodnotám, a tím vytvářejí předpoklady k bezpečnému 

úniku osob na volné prostranství nebo do prostorů, kde nemohou být ohroţeny poţárem[5]. 

 Nejmenší šířka nechráněné únikové cesty je jeden únikový pruh; nejmenší šířka 

chráněné a částečně chráněné únikové cesty je 1,5 únikového pruhu se šířkou dveří na 

těchto cestách alespoň 800 mm. Šířka jednoho únikového pruhu je 550 mm[5][Obrázek 6]. 

 

Obrázek 6 – Průchozí šířky ve schodišťovém prostoru[15]. 

 

 Ve stavbách s více neţ třemi nadzemními podlaţími, ve kterých se trvale nebo 

pravidelně vyskytuje více neţ 10 osob s omezenou schopností pohybu a orientace nebo 

osob neschopných samostatného pohybu, musejí být zřízeny evakuační výtahy[Obrázek 7]. 

V ostatních budovách se evakuační výtahy zřizují v závislosti na normových hodnotách. 

Funkce evakuačního výtahu musí být zajištěna dodávkou elektrické energie ze dvou na 

sobě nezávislých zdrojů[5]. 

 

Obrázek 7 – Označení evakuačního výtahu [16]. 

 

 Únikové cesty musejí mít zajištěno dostatečné osvětlení. Chráněné únikové cesty, 

cesty slouţící k evakuaci osob se sníţenou schopností pohybu a orientace a osob 

neschopných samostatného pohybu a cesty slouţící částečné evakuaci musejí být navíc 

vybaveny nouzovým osvětlením[Obrázek 8][5]. 
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Obrázek 8– Schéma nouzového osvětlení[17]. 

 

 Kaţdá stavba musí umoţňovat poţární zásahvedený vnějškem nebo vnitřkem 

stavby, popřípadě současně oběma způsoby[5]. 

 Nástupní plochy a přístupové komunikacemusí být navrţeny a provedeny tak, aby 

pro umístění a příjezd poţární techniky odpovídaly normovýmhodnotám poţární 

bezpečnosti, přičemţ nástupní plochymusí navazovat na přístupové komunikace[5]. 

 Vnitřní zásahové cesty musí být zřízeny v případech, kdy poţární zásah nelze vést 

vnějškem stavby,popřípadě kdy zásah má být proveden současně vnějškem i vnitřkem 

budovy[5]. 

 Ve stavbách vyšších neţ 45 m musí být vnitřní zásahové cesty vybaveny poţárním 

výtahem[Obrázek 9]. Poţární výtah musí splňovat normové hodnoty a zajistit 

dopravupoţárních jednotek a jejich vybavení do všechpodlaţí stavby. Při rozměrech 

výtahové kabiny alespoň 1100 x 2100 mm můţe být poţární výtah povaţován 

zaevakuační. Funkce poţárního (evakuačního) výtahu připoţáru musí být zajištěna 

dodávkou elektrické energieze dvou na sobě nezávislých zdrojů[5]. 
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Obrázek 9 – Označení poţárního výtahu [16]. 

 

 Ve všech případech, kde se předpokládá hašení vodou, musí být zajištěno její 

mnoţství odpovídající normovým hodnotám. Pokud charakter hořlavých látek či zařízení 

ve stavbě vylučuje uţití vody jako hasiva,musí být stavba vybavena jinými vhodnýmia 

účinnými hasebními látkami[5]. 

 Zdroj poţární vody, popřípadě jiná hasicí zařízení musí svou kapacitou, umístěním 

a vybavenímumoţňovat účinný poţární zásah v kterémkoliv místě stavby[5]. 

 Všechna elektrická zařízení, jejichţ chod je připoţáru nezbytný k ochraně osob a 

majetku, musí mítpři poţáru zajištěnou dodávku elektrické energie alespoň po 

předpokládanou dobu uţití těchto zařízení, a to ze dvou na sobě nezávislých zdrojů[5]. 

5. Specifika poţární bezpečnosti zdravotnických zařízení 

5.1 Zdravotnická zařízení skupiny LZ 1 

Skupinu tvoří lůţková zařízení s maximálně 15 lůţky pro dospělé pacienty nebo 10 

lůţky pro děti (popř. 10 lůţky při obsazení dospělými i dětmi)[1]. 

Únikové cesty v poţárních úsecích zdravotnických zařízení skupiny LZ 1, popř. 

únikové cesty na tyto poţární úseky navazující, se řeší podle ČSN 73 0802 s následujícími 

doplňky: 

Únikové cesty, kterými mají být po rovině evakuovány osoby neschopné 

samostatného pohybu, nesmějí mít šířku menší neţ 1,1 m; u dveří, kde není předpoklad 

přemísťování lůţek, stačí 0,9 m. Šířka schodišťového ramene a podesty musí být taková, 

aby umoţňovala manipulaci s nosítky. U pravoúhle lomeného schodiště je tato šířka 



9 

 

alespoň 1,5 m, kromě dětských zařízení, kde postačí šířka 1,2 m; nosítka pro dospělé osoby 

mají zpravidla rozměr 0,6 m x 2,0 metru[1]. 

Délka jedné nechráněně únikové cesty slouţící evakuaci pacientů z poţárního úseku 

zdravotnického zařízení skupiny LZ 1, kde je více neţ 20 % osob neschopných 

samostatného pohybu, nesmí být větší neţ 15,0 m a délka dvou a více nechráněných 

únikových cest nesmí být větší neţ 30,0 m. Uvedené délky nelze prodluţovat podle 9.10.3 

ČSN 73 0802. V ostatních případech platí pro délky nechráněných únikových cest ČSN 73 

0802: 2000 [1]. 

Jako dvě nechráněné únikové cesty lze posuzovat i nechráněnou únikovou cestu, 

která vede z poţárního úseku různým směrem a ústí do jediné chráněné únikové cesty 

(případně u změn staveb podle ČSN 73 0834 do částečně chráněné únikové cesty) nebo na 

volné prostranství[1]. 

V nových objektech, kde je poţární úsek zdravotnického zařízení skupiny LZ 1 

umístěn výše neţ ve třetím nadzemním podlaţí, musí být evakuační výtah navrţen jako 

součást chráněné únikové cesty, která přísluší úniku z poţárního úseku zdravotnického 

zařízení[1]. 

U změn staveb podle ČSN 73 0834, kde je poţární úsek zdravotnického zařízení 

skupiny LZ 1 umístěn výše neţ ve třetím nadzemním podlaţí, lze evakuační výtah umístit 

i do samostatného poţárního úseku se vstupem z poţárního úseku bez poţárního rizika. 

Poţární úsek bez poţárního rizika musí komunikačně propojovat evakuační výtah 

s chráněnou únikovou cestou. Dveře ústící do tohoto poţárního úseku musejí být poţární 

a současně kouřotěsné (klasifikace EI-Sm-C). Tento poţadavek se týká všech dveří, které 

ohraničují poţární úsek bez poţárního rizika, kromě vstupu do chráněné únikové cesty 

a dveří u šachty evakuačního výtahu, které mohou být klasifikace EW-C. Přímé 

komunikační propojení musí umoţnit manipulaci s pojízdným lůţkem[1]. 

5.2 Zdravotnická zařízení skupiny LZ 2 

Do skupiny spadají lůţková zařízení s jednou a více lůţkovými jednotkami; lůţková 

jednotka nesmí mít více neţ 50 lůţek pro dospělé nebo třicet lůţek pro děti (popř. 30 lůţek 

při současném obsazení dětmi i dospělými)[1]. 
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Z kaţdého poţárního úseku lůţkové jednotky (popř. spojené s vyšetřovací, léčebnou 

a řídící sloţkou), anesteziologicko-resuscitačního oddělení, jednotky intenzivní péče 

a operačního oddělení musí být umoţněna evakuace po rovině (případně po rampě se 

sklonem do poměru 1 : 12) do sousedního poţárního úseku nebo na volné prostranství[1]. 

Komunikace uvnitř poţárního úseku (nechráněná úniková cesta), po které evakuace 

probíhá, musí být stavebně oddělena stěnami z konstrukčních částí druhu DP1 (s výjimkou 

dveří a zárubní) a nesmí mít větší poţární zatíţení neţ 10,0 kg·m
-2

, kromě případů, kde 

ze všech jednotlivých pokojů je přímý východ na volné prostranství[1]. 

Jedné únikové cesty z poţárních úseků ARO, JIP a operačních oddělení můţe být 

pouţito, pokud délka nechráněné únikové cesty není větší neţ 10,0 m a touto cestou se 

neevakuuje více neţ 6 osob neschopných samostatného pohybu (podle projektovaného 

počtu míst). Tvoří-li tato cesta samostatný poţární úsek s nahodilým zatíţením pn< 2,5 

kg.m
-2

, lze ji jako jedinou nechráněnou únikovou cestu pouţít k evakuaci nejvýše 12 osob 

neschopných samostatného pohybu, pokud její délka není větší neţ 15,0 m [1]. 

Jedné nechráněné únikové cesty z poţárního úsekulůţkové jednotky (nebo z její 

částí) můţe být uţito, pokud délka této cesty není větší neţ 10,0 m a cestou se neevakuuje 

více neţ 12 osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu 

(podle projektovaného počtu lůţek a procentuálního sloţení pacientů). Tvoří-li tato cesta 

samostatný poţární úsek s nahodilým zatíţením pn< 2,5 kg.m
-2

, lze ji jako jedinou 

nechráněnou únikovou cestu pouţít k evakuaci nejvýše 12 osob s omezenou schopností 

pohybu nebo neschopných samostatného pohybu (podle projektovaného počtu lůţek a 

procentuálního sloţení pacientů), pokud její délka není větší neţ 15,0 m [1]. 

Pokud nejsou splněny předchozí podmínky, musí vést z poţárních úseků lůţkové 

jednotky (popř. spojené s vyšetřovací, léčebnou a řídící sloţkou), anesteziologicko-

resuscitačního oddělení, jednotky intenzivní péče a operačního oddělení, alespoň dvě 

nechráněné únikové cesty vedoucí různým směrem na volné prostranství nebo do chráněné 

únikové cesty. Jako dvě nechráněné únikové cesty lze posuzovat i nechráněnou únikovou 

cestu, která vede z těchto poţárních úseků různým směrem a ústí do jediné chráněné 

únikové cesty [1]. 
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V rekonstruovaných objektech nelze podle ČSN 73 0834 chráněnou únikovou cestu 

typu B nahradit chráněnou únikovou cestou typu A. U změn staveb zdravotnických 

zařízení skupiny LZ 2 se nedovoluje uţití částečně chráněné únikové cesty[1]. 

Ve všech objektech, ve kterých jsou poţární úseky lůţkových jednotek (popř. 

spojených s vyšetřovací, léčebnou a řídící sloţkou), anesteziologicko-resuscitačních 

oddělení, jednotek intenzivní péče a operačních oddělení umístěny výše neţ ve třetím 

nadzemním uţitném podlaţí nebo jsou v podlaţích, která mají od nejbliţší úrovně východu 

na volné prostranství svislou vzdálenost větší neţ 9,0 m, musí být zřízeny evakuační 

výtahy. Evakuační výtahy musí tvořit součást chráněné únikové cesty, která přísluší úniku 

z daného poţárního úseku [1]. 

 

Obrázek 10 – Evakuace osob neschopných samostatného pohybu [18]. 

 

Uvedený evakuační výtah můţe rovněţ nahradit druhou nechráněnou únikovou 

cestu, pokud se jím z kaţdého podlaţí zajistí evakuace alespoň 30% osob neschopných 

samostatného pohybu [1]. 

Tyto evakuační výtahy musejí při poţáru zajistit přepravu všech pacientů 

neschopných samostatného pohybu nejméně ze dvou na sebe navazujících nadzemních 

podlaţí, v nichţ se tito pacienti vyskytují[Obrázek 10]. Pacienti z 1. a 2. nadzemního 

podlaţí se nezapočítávají[1]. 
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Evakuační výtahy musejí tvořit součást chráněné únikové cesty, která přísluší úniku 

z daného poţárního úseku. Pokud dveře evakuačního výtahu ústí do poţární předsíně, 

musejí být poţární uzávěry chráněné únikové cesty současně také kouřotěsné (klasifikace 

EI-Sm-C)[1]. 

Podle současných poţadavků se na klec evakuačního výtahu vztahují minimální 

rozměry zpravidla alespoň 1,2 x 2,3 m (se dveřmi šířky 1,1 m), umoţňující kromě přepravy 

osob rovněţ dopravu přemístitelného lůţka (rozměrů 0,9 x 2,0 m), včetně obsluhy; klec 

k dopravě osob na vozíku má mít vnitřní rozměry alespoň 1,1 x 1,4 m [2]. 

V těchto objektech musí být při poţáru zajištěno napájení evakuačních výtahů 

ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Nezávislý zdroj musí zajistit dodávku elektrické 

energie po dobu tp zvětšenou o 15 minut, nejméně však 45 minut. Připojení na distribuční 

síť smyčkou se v tomto případě za nezávislý zdroj elektrické energie nepovaţuje[1]. 

Počet evakuačních výtahů se stanoví v závislosti na: 

- počtu pacientů neschopných samostatného pohybu; 

-počtu evakuovaných podlaţí a jejich výškové poloze; 

- době tp, po kterou je zajištěna funkce evakuačního výtahu; 

- technických parametrech výtahu. 

Počet evakuačních výtahů musí vyhovovat jak pro dvě nejvýše poloţená podlaţí, tak 

pro skupinu dvou podlaţí s nejvyšším počtem pacientů neschopných samostatného 

pohybu[1]. 

Nezávisle na výpočtu nesmí být u nových objektů počet evakuačních výtahů menší 

neţ dva[Obrázek 11][1]. 

 

Obrázek 11 – Evakuační výtahy [19]. 
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Únikové cesty, kterými se evakuují pacienti, musejí mít nouzové osvětlení [Obrázek 

12] podle ČSN 73 0802 a ČSN EN 1838 a vyznačen směr úniku značkami podle ČSN ISO 

3864 a ČSN ISO 3864-1[1]. 

 

Obrázek 12 – Nouzové osvětlení [16]. 

 

Pokud je součástí únikové cesty pro pacienty schodiště nebo rampa s šířkou ramene 

větší neţ 1,1 m, musejí být na obou stranách ramene osazena madla [Obrázek 13]podle 

ČSN 74 3305. V ostatních částech komunikačního prostoru této cesty (chodba, hala apod.) 

se osazení madel doporučuje[1]. 

 

Obrázek 13 – Osazení madel na schodišti [20]. 

 

Dveře na únikových cestách mají být opatřeny transparentní plochou (doporučuje se 

velikost alespoň 0,06 m
2
) umoţňující průhled na druhou stranu dveří[Obrázek 14]. 

Uvedené doporučení se týká všech dveří kromě těch, jimiţ úniková cesta (jakéhokoli typu) 

začíná a končí (východem na volné prostranství)[1]. 
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Obrázek 14 – Vhodná úprava dveří na únikových cestách [21]. 

 

Pro zajištění plynulé evakuace osob musejí být objekty zdravotnických zařízení 

skupiny LZ 2, kromě provozů s jedinou lůţkovou jednotkou, vybaveny domácím 

rozhlasem[Obrázek 15], ovládaným z prostoru, odkud je evakuace organizována a ve 

kterém je v provozní době trvalá sluţba. Domácí rozhlas musí umoţnit vysílat samostatné 

hlášení do jednotlivých lůţkových jednotek nebo oddělení[1]. 

 

Obrázek 15 – Domácí rozhlas [22]. 

 

Poţárními úseky lůţkových jednotek (popř. spojených s vyšetřovací, léčebnou 

a řídící sloţkou), anesteziologicko-resuscitačních oddělení, jednotek intenzivní péče 

a operačních oddělení, nesmí procházet volně vedené potrubí pro rozvod hořlavých nebo 

toxických látek a kyslíku, kromě rozvodů, které slouţí pro zdravotnické aparatury 

umístěné v těchto poţárních úsecích[1]. 

Nechráněná vzduchotechnická potrubí (všech průřezů), které prostupují stavebními 

konstrukcemi, jeţ vymezují poţární úseky lůţkových jednotek (popř. spojených 

s vyšetřovací, léčebnou a řídící sloţkou), anesteziologicko-resuscitačních oddělení, 

jednotek intenzivní péče a operačních oddělení, nebo poţární úseky, kam směřuje 
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evakuace, musí být v místě prostupu zabezpečena poţárními klapkami, ovládanými 

zařízením elektrické poţární signalizace; není dovoleno nahradit poţární klapky jiným 

technickým opatřením či zařízením [1]. 

V objektech zdravotnických zařízení skupiny LZ 2 musí být instalována elektrická 

poţární signalizace (EPS)[Obrázek 16], pokud je v nich více neţ 50 lůţek pro dospělé 

pacienty nebo 30 lůţek pro děti (případně 30 lůţek při současném výskytu dětí i 

dospělých); kromě toho můţe instalaci EPS vyţadovat také ovládání poţárně 

bezpečnostních zařízení [1]. 

 

Obrázek 16 – Části zařízení EPS [23]. 

 

Samočinnými hlásiči poţáru se doporučuje vybavit všechny poţární úseky 

v objektu (kromě poţárních úseků bez poţárního rizika). Tlačítkové hlásiče poţáru mají 

být umístěny zejména na únikových cestách, u vstupů do poţárních úseků a v pracovnách 

zdravotních sester[1]. 

5.3 Zařízení sociální péče – domy s pečovatelskou sluţbou 

Domy s pečovatelskou sluţbou nebo části objektů určené k tomuto účelu, kde počet 

osob, kterým je poskytována pečovatelská sluţba, není větší neţ 12, se navrhují podle ČSN 

73 0833[1]. 

Únikové cesty v poţárních úsecích bytů s pečovatelskou sluţbou, případně únikové 

cesty na tyto poţární úseky navazující, se řeší podle ČSN 73 0802 s následujícími doplňky: 

Nechráněná úniková cesta, spojující poţární úseky s východem na volné prostranství 

nebo s chráněnou únikovou cestou (případně u změn staveb podle ČSN 73 0834 s částečně 

chráněnou únikovou cestou), musí tvořit poţární úsek bez poţárního rizika[1]. 

Pokud tato úniková cesta ústí do chráněné únikové cesty (případně do částečně 

chráněné únikové cesty), musí být v místě zaústění oddělena poţárním uzávěrem 
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klasifikace alespoň EW 30-Sm-C; poţární uzávěr musí být opatřen transparentní plochou 

umoţňující průhled na druhou stranu dveří (její velikost má být nejméně 0,06 m
2
)[1]. 

Jediné nechráněné únikové cesty z poţárního úseku nebo z jeho části můţe být uţito, 

pokud délka této cesty není větší neţ 20,0 m a cestou není evakuováno více neţ 12 osob 

(podle projektovaného počtu osob, kterým je poskytována sociální péče). Délka dvou 

a více nechráněných únikových cest nesmí být větší neţ 35,0 metru[1]. 

U domu s pečovatelskou sluţbou nebo v části objektu, kde jsou prostory 

s pečovatelskou sluţbou, můţe být navrţena jedna chráněná úniková cesta, pokud 

z kaţdého podlaţí nebude evakuováno více neţ 12 osob. Toto platí pro poţární úseky 

umístěné nejvýše do třetího nadzemního podlaţí a u chráněné únikové cesty s nuceným 

větráním nejvýše do pátého nadzemního podlaţí[1]. 

Šířka únikových cest z posuzovaných poţárních úseků nesmí být menší neţ 1,1 

metru. Dveře na těchto cestách mohou mít šířku 0,9 metru. Pokud se zde trvale (nebo 

pravidelně) vyskytují osoby neschopné samostatného pohybu, musí být šířka 

schodišťového ramene a podesty taková, aby umoţňovala manipulaci s nosítky. 

U pravoúhle lomeného schodiště je tato šířka alespoň 1,5 metru (nosítka mají zpravidla 

rozměr 0,6 m × 2,0 m)[1].  

V komunikačních prostorech, jimiţ vedou únikové cesty, musí být vyznačen směr 

úniku značkami podle ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1. 

Ve vícepodlaţních objektech, kde jsou poţární úseky umístěny výše neţ ve třetím 

uţitném nadzemním podlaţí nebo jsou v podlaţích, která mají od nejbliţší úrovně východu 

na volné prostranství svislou vzdálenost větší neţ 9,0 m, musejí být zřízeny evakuační 

výtahy. Evakuační výtahy (kromě dále uvedeného případu) musejí tvořit součást chráněné 

únikové cesty, která přísluší úniku z daného poţárního úseku[1]. 

U změn staveb můţe evakuační výtah tvořit samostatný poţární úsek s výstupem do 

poţárního úseku bez poţárního rizika, který komunikačně propojuje evakuační výtah 

s chráněnou únikovou cestou. Dveře ústící do tohoto poţárního úseku musí být poţární a 

současně kouřetěsné (klasifikace EI-Sm-C). Tento poţadavek se týká všech dveří, které 

ohraničují poţární úsek bez poţárního rizika, kromě vstupu do chráněné únikové cesty a 

dveří šachty evakuačního výtahu, které mohou být klasifikace EW-C[1]. 
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U změn staveb je dovoleno zmenšit klec evakuačního výtahu aţ na velikost 

rozměrově odpovídající přepravě osob na vozíkách pro invalidy; mobilní prostředek pro 

příslušný evakuační výtah musí být v zařízení k dispozici. Zpravidla se jedná o vnitřní 

rozměr klece 1 100 × 1 400 mm[1]. 

V domech s pečovatelskou sluţbou, ve kterých je více neţ 50 osob (projektovaný 

počet osob, kterým je poskytována pečovatelská sluţba), se poţaduje instalace elektrické 

poţární signalizace. Samočinnými hlásiči poţáru mají být vybaveny alespoň poţární úseky 

kaţdého bytu, ve kterém je poskytována pečovatelská péče [1]. 

5.4 Zařízení sociální péče - ústavy sociální péče 

Ústavy sociální péče, ve kterých počet lůţek nepřesahuje 15 lůţek pro dospělé nebo 

10 lůţek pro děti (případně 10 lůţek při současném výskytu dětí i dospělých) se navrhují 

jako zdravotnické zařízení skupiny LZ1[1]. 

Ústavy sociální péče, ve kterých počet lůţek přesahuje tyto hodnoty se navrhují 

podle zdravotnických zařízení skupiny LZ 2[1]. 

Únikové cesty v poţárních úsecích lůţkových částí zařízení sociální péče, 

s projektovanou kapacitou nejvýše 20 lůţek a v kaţdé samostatné jednotce pro ubytování, 

s příslušenstvím nebo bez něho, případně únikové cesty na tyto poţární úseky navazující, 

se řeší podle ČSN 73 0802 s následujícími doplňky: 

Nechráněná úniková cesta, spojující poţární úseky s východem na volné prostranství 

nebo s chráněnou únikovou cestou musí tvořit poţární úsek bez poţárního rizika[1]. 

Pokud tato úniková cesta ústí do chráněné únikové cesty, musí být v místě zaústění 

oddělena poţárním uzávěrem klasifikace alespoň EW 30-Sm-C; poţární uzávěr musí být 

opatřen transparentní plochou umoţňující průhled na druhou stranu dveří (její velikost má 

být nejméně 0,06 m
2
)[1]. 

Jediné nechráněné únikové cesty z poţárního úseku nebo z jeho části můţe být uţito, 

pokud délka této cesty není větší neţ 15 m a cestou není evakuováno více neţ 12 osob 

(podle projektovaného počtu osob, kterým je poskytována sociální péče). Délka dvou 

a více nechráněných únikových cest nesmí být větší neţ 30 m. V části objektu, kde jsou 

umístěny takové poţární úseky, můţe být navrţena jedna chráněná úniková cesta (případně 
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u změn staveb podle ČSN 73 0834 částečně chráněná úniková cesta), pokud z kaţdého 

podlaţí nebude evakuováno více neţ 12 osob. Toto však platí nejvýše pro 3 

nadzemnípodlaţí[1]. 

Šířka únikových cest z posuzovaných poţárních úseků nesmí být menší neţ 1,1 m; 

u dveří, kde není předpoklad přemísťování lůţek, stačí 0,9 metru[1].  

Pokud se v lůţkových částech zařízení sociální péče trvale (nebo pravidelně) 

vyskytují osoby neschopné samostatného pohybu, musí být šířka schodišťového ramene 

a podesty taková, aby umoţňovala manipulaci s nosítky. U pravoúhle lomeného schodiště 

je tato šířka alespoň 1,5 metru (nosítka mají zpravidla rozměr 0,6 m × 2,0 m)[1]. 

Ve vícepodlaţních objektech, kde jsou tyto poţární úseky umístěny výše neţ 

ve třetím uţitném nadzemním podlaţí nebo jsou v podlaţích, která mají od nejbliţší úrovně 

východu na volné prostranství svislou vzdálenost větší neţ 9,0 m, musejí být zřízeny 

evakuační výtahy. Evakuační výtahy (kromě dále uvedeného případu) musejí tvořit součást 

chráněné únikové cesty, která přísluší úniku z daného poţárního úseku. Pokud dveře 

evakuačního výtahu ústí do poţární předsíně, musejí být poţární uzávěry chráněné únikové 

cesty současně také kouřotěsné (klasifikace EI-Sm-C)[1]. 

U změn staveb stávajících ústavů sociální péče (podle ČSN 73 0834) je dovoleno 

zmenšit klec evakuačního výtahu aţ na velikost rozměrově odpovídající přepravě osob na 

vozíkách pro invalidy; mobilní prostředek pro příslušný evakuační výtah musí být 

v zařízení k dispozici[1].  

Zpravidla se jedná o vnitřní rozměr klece 1 100 × 1 400 mm. Uvedené řešení je však 

moţné jen v případech, kdy evakuační výtah slouţí lůţkové části zařízení sociální péče, 

kde se nepředpokládá evakuace pomocí pojízdných lůţek či nosítek[1]. 

Únikové cesty musejí být vybaveny nouzovým osvětlením. V komunikačních 

prostorech, jimiţ vedou únikové cesty, musí být vyznačen směr úniku značkami podleČSN 

ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1[1]. 

V ústavech sociální péče, ve kterých počet lůţek přesahuje 50, se poţaduje instalace 

elektrické poţární signalizace (EPS); kromě toho můţe instalaci EPS vyţadovat také 

ovládání poţárně bezpečnostních zařízení[1].  
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Samočinnými hlásiči poţáru se doporučuje vybavit všechny poţární úseky objektu 

(kromě poţárních úseků bez poţárního rizika). Tlačítkové hlásiče poţáru mají být 

umístěny zejména na únikových cestách a v pracovnách sluţbu konajícího personálu [1]. 
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6. Poţáry zdravotnických zařízenív nedávné historii 

Z nešťastných událostí v nedávné historii vyplývá nutnost přistupovat k projektování 

a provozování zdravotnických zařízení s větší přísností.  

V dalším přehledu uvádím poţáry ve zdravotnických zařízeních, které měly tragické 

následky. 

01.11.1984 – Měděněc Poţár, který zachvátil Ústav sociální péče v Měděnci na 

Chomutovsku, patří mezi nejhorší neštěstí v poválečném Československu. V plamenech 

tehdy zahynulo 26 mladých ţen, vesměs bezmocných, mentálně postiţených klientek 

zařízení. Poţár zaloţila jedna z klientek podpálením skříní.Kvůli zamčeným telefonům 

trvalo poměrně dlouho, neţ se o události dozvěděli hasiči. Dřevěná budova neměla 

nouzové východy a dívky, které v ústavu ţily, nebyly většinou schopné pochopit váţnost 

situace a samy včas utéct[26]. 

22.12.1999- Primorsk V nemocnici pro mentálně postiţené u Sankt Petersburgu si 

poţár vyţádal 19 lidských ţivotů[24]. 

 

Obrázek 17 – Zabezpečení přízemí nemocnice ocelovými mříţemi [24]. 

09.12.2006–Moskva Nejméně 45 ţen zahynulo při poţáru, který v noci vypukl 

v centru pro drogově závislé. Z budovy bylo evakuováno 214 lidí. V nemocnici skončilo 

s otravou kysličníkem uhelnatým 10 lidí. Podle vyšetřovatelů měli pacienti k dispozici 

pouze jeden únikový východ, všechny ostatní moţné cesty ven byly blokovány ocelovými 

mříţemi[25]. 
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13.09.2013- Novgorod Při poţáru v psychiatrické léčebně zemřelo 37 lidí. Poţár 

vypukl hodinu po půlnoci. Šance na přeţití v budovách s takzvaným "zvláštním reţimem", 

tedy se zamříţovanými okny, však nebývají podle ruských médií velké.Šéf poţárních 

inspektorů uvedl, ţe úřady se snaţily léčebnu Osoči kvůli nevyhovujícímu stavu uzavřít, 

ale soud jen nařídil vedení, aby odstranilo nedostatky do srpna příštího roku[27]. 

 

Obrázek 18 – Poţár dřevěné budovy psychiatrické léčebny [27]. 

26.04.2013- Ramenskij- 38 obětí si vyţádal poţár v psychiatrické léčebně. Za 

vysokým počtem obětí je podle agentur pozdní příjezd hasičů. Jejich nejbliţší stanice je 51 

kilometrů daleko a navíc prý měli problémy s dopravou na místo. Neţ dojeli k budově, uţ 

celá hořela. Poţární signalizace prý v léčebně řádně fungovala, ale noční ošetřovatelka se 

nejprve snaţila plameny uhasit sama. S ohněm si však neporadila, a tak z budovy vyvedla 

dva svěřence.Šance na přeţití v budově se "zvláštním reţimem", tedy se zamříţovanými 

okny, nebyly podle médií velké[28]. 

04. 01.2014–HumpolecV Léčebně dlouhodobě nemocných hořelo na toaletě, pokoje 

muselo opustit sedm pacientů. Poţár zapříčinila nedbalost, a to konkrétně kouření[29]. 

23.04.2014- Kroměříţ Silné zakouření jednoho z pokojů v psychiatrické léčebně 

v Kroměříţi si vyţádalo v noci z úterý na středu evakuaci téměř čtyřiceti pacientů. Došlo 

k poţáru jednoho lůţka[30]. 
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7. Vyhodnocení statistiky poţárů zdravotnických zařízení. 

V této kapitole bych chtěla ukázat statistiku poţárů ve zdravotnických zařízeních za 

sledované období pěti let od roku 2009 do roku 2013. Podkladem pro zpracování byly 

údaje poskytnuté ze statistického oddělení generálního ředitelství Hasičského záchranného 

sboru. 

 

Graf 1 : Počty poţárů ve zdravotnických zařízeních v letech 2009 – 2013 

V uvedeném grafu je vidět téměř setrvalý stav počtu poţárů ve zdravotnických 

objektech a převaţující podíl poţárů v lůţkových zdravotnických zařízeních. 

 

Graf 2: Počty evakuovaných osob 
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Přestoţe v roce 2013 počet poţárů je nejmenší ve sledovaném období 5 let, počty 

evakuovaných osob v tomto roce jsou nejvyšší. Byla zřejmě evakuována větší zařízení. 

Opět převaţují počty osob evakuovaných z lůţkových zdravotnických zařízení. 

 

Graf 3: Zraněné a usmrcené osoby při poţárech ve zdravotnických objektech 

 

Přes veškerou snahu záchranářů dochází občas ke zranění a usmrcení osob.  

 

 

 

Graf 4: Počty poţárů ve zdravotnických zařízeních dle příčiny 

 

Tyto poţáry vznikají z různých příčin, nejčastěji to bývá technická závada – 

speciálně na elektrozařízení. Další častou příčinou bývá kouření a úmyslné zapálení. 
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Graf 5: Počty poţárů ve zdravotnických lůţkových zařízeních dle příčiny 

 

Příčiny poţárů v lůţkových zdravotnických zařízeních se neliší od příčin poţárů ve všech 

zdravotnických zařízeních. Nejčastější příčinou bývá technická závada. 
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8. AlbertinumŢamberk – vyhodnocení stávajícího stavu 

Všechny poznatky o poţadavcích na zajištění poţární bezpečnosti zdravotnických 

lůţkových zařízení bych ráda ověřila a ukázala na stávajícím objektu. Vybrala jsem si 

jednu z budov v areálu odborného léčebného ústavu Albertinum Ţamberk. Léčebný ústav 

se nachází v podhůří Orlických hor a poskytuje léčbu ambulantní i lůţkovou a to pro 

pacienty s plicní diagnózou (oddělení plicní), dále dlouhodobě a chronicky nemocné 

pacienty (oddělení LDN) a pacienty s duševním onemocněním (oddělení psychiatrie). 

Albertinum, odborný léčebný ústav, Ţamberk byl zaloţen jiţ v roce 1905. Jedná se o 

komplex budov pro léčebné účely a pro jejich zázemí. Jedná se o nestátní zdravotnické 

zařízení zřízené Pardubickým krajem.  

Některé budovy prošly celkovou rekonstrukcí (oddělení LDN), ale část budov na 

rekonstrukci čeká, v souvislosti s finanční náročností oprav. 

 

Obrázek 19 – Plán areálu [31]. 
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Ve své práci jsem se zaměřila na objekt plicního oddělení, který je součástí tří 

spojených budov. Janovského dům – administrativní budova propojená spojovacím 

krčkem, ve kterém se nachází oddělení rehabilitace a EKG s objektem Honlův dům – 

plicní oddělení, propojené dále oddělením RTG s psychiatrií - Albertova vila. 

 

 Obrázek 20 – Situace areálu. 

8.1 Popis objektu 

Stávající objekty č.p. 353 (Janovského dům), 782 (Honlův dům) a 528 (Albertova 

vila) byly postaveny ve 30.letech minulého století. V průběhu minulého století byly 

objekty několikrát přestavovány (1969, 1992, 1995) a byly vzájemně propojeny. Objekt 

č.p. 353 (Janovského dům) má jedno podzemní a tři nadzemní podlaţí. Objekt č.p. 528 

(Honlův dům) má jedno podzemní a pět nadzemních podlaţí. Objekt č.p. 782 (Albertova 

vila) má jedno podzemní a tři nadzemní podlaţí. 

Obvodové a nosné stěny jsou z cihelného zdiva tloušťky min. 300 mm. Stávající 

stropy jsou monolitické ţelezobetonové s nejmenší tloušťkou desky 150 mm.Nosná 

konstrukce střechy jsou dřevěné vázané krovy se stojatou stolicí. Střechy jsou valbové, 

střešní krytina jsou keramické tašky na dřevěném laťování. Nášlapné vrstvy podlah jsou 
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převáţně povlakové PVC. V chodbáchje lité teraco, v hygienických prostorách keramická 

dlaţba, v suterénu hlazený beton. Výplně otvorů jsou dřevěné, okna dvojitá a zdvojená, 

vnitřní dveře jsou výplňové a typové hladké s voštinovou výplní dutiny. Schodiště 

v jednotlivých objektech jsou betonové s povrchem z teraca šířky 1,3 m a 1,8 m. 

Dle čl. 4.3 písm. b) ČSN 73 0835 je zdravotnické zařízení ústavní péče skupiny LZ2. 

 

 

Obrázek 21 – Čelní a zadní pohled Honlůvdům. 

 

 

Obrázek 22– Janovského a Honlův dům. 
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Obrázek 23– Albertova vila. 

8.2 Obsazení osobami 

Dle čl. 4.1 písm. a) ČSN 73 0818 

počet lůţek -  Honlův dům 96 lůţek; součinitel 1,3  =  128 osob 

  Albertova vila 43 lůţek; součinitel 1,3  =  56 osob 

počet zaměstnanců -  dům Janovského 15 osob; součinitel 1,3  =  20 osob 

  Honlův dům 20 osob; součinitel 1,3  =  26 osob 

  Albertova vila 10 osob; součinitel 1,3  =  13 osob 

  laboratoř 10 osob; součinitel 1,3  =  13 osob 

  rentgen 10 osob; součinitel 1,3  =  13 osob 

  rehabilitace   5 osob; součinitel 1,3  =  7 osob 

8.3 Poţární úseky 

Dle čl. 8.1.3 ČSN 73 0835 musí kaţdá lůţková jednotka zdravotního zařízení skupiny 

LZ2 tvořit samostatný poţární úsek, který nesmí zaujímat více neţ jedno podlaţí.  

Dle čl. 8.1.4 ČSN 73 0835 ve vícepodlaţních objektech musí být kaţdé podlaţí, ve kterém 

jsou umístěny lůţkové jednotky, děleno nejméně do dvou poţárních úseků. 

Skutečné rozměry poţárního úseku S=5253 m
2
. 

Poţární zatíţení pv=33,0 kg.m
-2

. 

Stavební konstrukce nehořlavé, výška h=10,7 m 

Objekt není členěn do požárních úseků. 
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8.4 Únikové cesty 

 Dle čl. 9.1.1 písm. a), čl. 9.2 a čl. 9.8.1 ČSN 73 0802 je únik z přízemí objektů 

nechráněnými únikovými cestami na volné prostranství. Z pater je únik do přízemí objektů 

jednou nechráněnou únikovou cestou po schodech dolů, v Honlově domě lze vyuţít 

evakuační výtah, který vyhovuje umístěním jako 2 ÚC.  

Dle čl. 8.4.1.1 ČSN 73 0835 musí být umoţněna evakuace po rovině do sousedního 

poţárního úseku nebo na volné prostranství. Tento poţadavek není splněn. 

 Únikové cesty jsou podle čl. 9.15.1 ČSN 73 0802 dostatečně osvětleny denním nebo 

umělým světlem alespoň během provozní doby objektu. Je splněno.Všechny únikové 

cesty jsou osvětleny elektrickým světlem. 

 Dveře, jimiţ prochází úniková cesta, jsou dle čl. 9.13.1 ČSN 73 0802 otvíravé 

otáčením křídel v postranních závěsech nebo čepech.  

 Dle čl. 8.4.4.1 ČSN 73 0835 musí být v Honlově domě lůţkový evakuační výtah, dle 

čl. 8.4.4.2 ČSN 73 0835 musí být při poţáru zajištěno napájení evakuačního výtahu ze 

dvou na sobě nezávislých zdrojů. Dle čl. 8.4.4.4 ČSN 73 0835 musí být nejmenší počet 

lůţkových evakuačních výtahů 2.V objektu je pouze 1 evakuační výtah. 

 Dle čl. 8.4.5.1 písm. b) ČSN 73 0835 musí být na únikových cestách vyznačen směr 

úniku tabulkami dle ČSN 01 8013. Je splněno. 

 Dle čl. 8.4.5.2 ČSN 73 0835 musí být schodiště s šířkou ramene větší neţ 1,1 m 

vybaveno na obou stranách madly dle ČSN 74 3305.Není splněno. 

 Dle čl. 8.4.5.3 ČSN 73 0835 musí být objekty pro zajištění plynulé evakuace osob 

vybaveny domácím rozhlasem, ovládaným z prostoru, odkud bude evakuace organizována 

a ve kterém bude v provozní době trvalá sluţba.Je splněno. 

8.4.1 Délka únikových cest: 

DŮM JANOVSKÉHO 

Dle čl. 9.10.1 ČSN 73 0802 je z objektu pro a=0,92 mezní délka nechráněné únikové cesty 

25,0 m. Skutečná délka nechráněné únikové cesty z podkroví dle čl. 9.10.2 ČSN 73 0802 je 

max. 32,8 m.Je překročena mezní délka únikové cesty. 
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HONLŮV DŮM 

Dle čl. 8.4.1.5 ČSN 73 0835 postačuje jedna nechráněná úniková cesta s délkou do 10,0 m 

a pro max. 12 osob. Dle čl. 8.4.1.6 ČSN 73 0835 musí vést z poţárních úseků nejméně dvě 

nechráněné únikové cesty vedoucí různým směrem na volné prostranství nebo do chráněné 

únikové cesty. 

Dle čl. 9.10.1 ČSN 73 0802 je z objektu pro a=0,92 mezní délka nechráněné únikové cesty 

25,0 m. Skutečná délka nechráněné únikové cesty z podkroví dle čl. 9.10.2 ČSN 73 0802 je 

max. 84,0 m.Nejsou zde 2 ÚC a je překročena mezní délka 1 únikové cesty. 

 

ALBERTOVA VILA 

Dle čl. 8.4.1.5 ČSN 73 0835 postačuje jedna nechráněná úniková cesta s délkou do 10,0 m 

a pro max. 12 osob s omezenou schopností pohybu. Není-li splněna tato podmínka, dle čl. 

8.4.1.6 ČSN 73 0835 musí vést z poţárních úseků nejméně dvě nechráněné únikové cesty 

vedoucí různým směrem na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesty. 

Dle čl. 9.10.1 ČSN 73 0802 je z objektu pro a=0,92 mezní délka nechráněné únikové cesty 

25,0 m. Skutečná délka nechráněné únikové cesty z podkroví dle čl. 9.10.2 ČSN 73 0802 je 

max. 23,5 m.Je splněno. 

8.4.2 Šířka únikových cest: 

DŮM JANOVSKÉHO 

Dle čl. 9.11.3 ČSN 73 0802 je z podkroví pro a=0,92 a únik po schodech dolů počet 

únikových pruhů:  E=20 osob; s= 1,0 

 K=40 osob; umin = 0,5 pruhu = 0,55 m 

skutečná šířka nechráněné únikové cesty je min. 0,8m (dveře) a 1,3 m (schodiště) 

 

HONLŮV DŮM 

Dle čl. 9.11.3 ČSN 73 0802 je z podkroví pro a=0,92 a únik poschodech dolů počet 

únikových pruhů E1= 128.0,4 = 52 osob; s1=1,0 

 E2= 128.0,35 = 45 osob; s2=1,5 

 E3= 128.0,25 = 32 osob; s3=2,0 

 E4= 26+13+7 = 46 osob; s4=1,0 

K = 40 osob; umin = 5,75 pruhu tj. 3,2 m (zaokrouhleno umin = 6 tj.3,3 m),  
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skutečná šířka nechráněné únikové cesty je min. 0,9m (dveře) a 1,8 m (schodiště).  

Šířka ÚC nevyhovuje.  

 

ALBERTOVA VILA 

Dle čl. 9.11.3 ČSN 73 0802 je z podkroví pro a=0,92 a únik poschodech dolů počet 

únikových pruhů E1= 56.0,70 = 39 osob; s2=1,5 

 E2= 56.0,30 = 17 osob; s3=2,0 

 E3= 13 osob; s4=1,0 

 K = 40 osob; umin = 2,65= 3,0 pruhy = 1,65 m 

skutečná šířka nechráněné únikové cesty je min. 0,9m (dveře) a 1,3 m (schodiště) 

Šířka ÚC nevyhovuje. 

Únikové cesty ze všech domů nevyhovují požadavkům ČSN 73 0835. 

Pro ilustraci přikládám současné evakuační plány největší budovy, Honlova domu, který 

ovšem není nijak poţárně oddělen od sousedních objektů. 

 

 

Obrázek 24– Evakuační plán 1.PP. 
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Obrázek 25– Evakuační plán 1.NP. 

 

Obrázek 26– Evakuační plán 2.NP. 
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Obrázek 27– Evakuační plán 3.NP. 

 

 

Obrázek 28– Evakuační plán 4.NP. 
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8.5 Technická zařízení 

Dle čl. 8.5 ČSN 73 0835 nesmí poţárními úseky procházet volně vedené potrubí pro 

rozvod hořlavých nebo toxických látek a kyslíku, kromě rozvodů, které slouţí pro 

zdravotnické aparatury umístěné v těchto poţárních úsecích.Je splněno. 

8.6 Poţárně bezpečnostní zařízení 

 Dle čl. 8.6 ČSN 73 0835 v objektechzdravotnických zařízení skupiny LZ 2 musí být 

instalována elektrická poţární signalizace (EPS), pokud je v nich více neţ 50 lůţek pro 

dospělé pacienty nebo 30 lůţek pro děti. 

 Samočinnými hlásiči poţáru se doporučuje vybavit všechny poţární úseky v objektu 

(kromě poţárních úseků bez poţárního rizika). Tlačítkové hlásiče poţáru mají být 

umístěny zejména na únikových cestách, u vstupů do poţárních úseků a v pracovnách 

zdravotních sester. 

Objekt je vybaven elektrickou požární signalizací. 

8.7 Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení 

Dle čl. 12.2.1 ČSN 73 0802 je objekt přístupný z jedné strany z ulice „Albertova“. 

Dle čl. 12.4.4 písm. b) ČSN 73 0802 se musí zřídit nástupní plochy. 

Dle čl. 12.5.1 ČSN 73 0802 se nemusí zřídit vnitřní zásahové cesty. 

Dle čl. 12.6 ČSN 73 0802 se vnější zásahové cesty nemusí zřizovat. 

Dle čl. 8.1 ČSN 73 0873 musí být k vnějším odběrním místům poţární vody trvale zajištěn 

volný příjezd pro mobilní poţární techniku.Je splněno. 

8.8 Zásobování vodou pro hašení 

Dle čl. 4.4 písm. a) a tabulky 1 ČSN 73 0873 musí být zřízeno vnější odběrné místo 

poţární vody ve vzdálenosti max. 100 m od objektu s minimálním statickým přetlakem 0,2 

Mpa. Poţadovaný odběr je 14 l.s
-1

, poţadovaný profil vodovodního potrubí je min. DN 

150 mm.Je splněno.(Obrázek 19) 

Dle čl. 4.4 písm. b) odst. 6) ČSN 73 0873 musí být zřízeno vnitřní odběrné místo poţární 

vody. Dle čl.6.5 písm. b) ČSN 73 0873 a tabulky B.1 je při v=0,6m.min
-1

 poţadovaná 

intenzita dodávky vody 8,8 l.m
-2

.min
-1

. 
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Není splněno. V objektu nejsou osazeny vnitřní nástěnné hydranty. 

Zařízení pro protipožární zásah nevyhovují požadavkům § 12písm.c) 

vyhlášky č.23/2008 Sb. 

8.9 Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů 

Dle čl. 12.8. ČSN 73 0802 je nejmenší počet přenosných hasicích přístrojů: 

S= 5253 m
2
; a=0,92; c3=1,0;  → nr=11 

NHJ = 6.nr → 66 

Dle vyhlášky č.23/2008 Sb., přílohy č.4, Tab.1 je v objektu nutno rozmístit PHP 11 

hasicích přístrojů s hasicí schopností 21A (nebo 113B). V objektu je splněno, včetně 

jejich pravidelné kontroly. 

9. Návrh moţného řešení 

9.1 Rozdělení stavby do poţárních úseků 

 Objekt navrhuji rozdělit na více poţárních úseků: 

 1.PÚ - Janovského dům, označení P 01.01/N3 

 2.PÚ - spojovací krček – oddělení rehabilitace, oddělení EKG, označení P 01.02/N2 

 3.PÚ - Albertova vila,označení P 01.03/N3 

 4.PÚ - oddělení RTG,označení P 01.04/N2 

 5.PÚ – 1.PP Honlův dům,označení P 01.05 - IV 

 6.PÚ – evakuační výtah, označení Š-P 01.06/N4 - IV 

 7.PÚ – lůţkový výtah, označení Š – P 01.07/N4 - IV 

 8.PÚ – schodiště, označení N 01.08/N4 - IV 

 9.PÚ – strojovna evakuačního výtahu, označení P 01.09 –IV 

 10.PÚ – 1.NP Honlův dům, označení N 01.10 – IV 

 11.PÚ – 1.NP Honlův dům, pokoj lékaře, označení N 01.11 – IV 

 12.PÚ - 1.NP Honlův dům, čekací prostor, označení N 01.12 – IV 

 13.PÚ - 1.NP Honlův dům, pokoj, označení N 01.13 – IV 

 14.PÚ - 1.NP Honlův dům, sesterna, označení N 01.14 – IV 

 15.PÚ - 2.NP Honlův dům, označení N 02.15 – IV 

 16.PÚ - 2.NP Honlův dům,pokoj lékaře, označení N 02.16 – IV 
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  17.PÚ - 2.NP Honlův dům, čekací prostor, označení N 02.17 – IV 

  18.PÚ - 2.NP Honlův dům, pokoj, označení N 02.18 – IV 

  19.PÚ - 2.NP Honlův dům, sesterna, označení N 02.19 – IV 

  20.PÚ - 3.NP Honlův dům, označení N 03.20 – IV 

  21.PÚ - 3.NP Honlův dům, pokoj lékaře, označení N 03.21 – IV 

  22.PÚ - 3.NP Honlův dům, čekací prostor, označení N 03.22 – IV 

  23.PÚ - 3.NP Honlův dům, pokoj, označení N 03.23 – IV 

  24.PÚ - 4.NP Honlův dům, označení N 04.24 – IV 

  25.PÚ - 4.NP Honlův dům, pokoj, označení N 04.25 – IV 

  26.PÚ - 4.NP Honlův dům, čekací prostor, označení N 04.26 – IV 

  27.PÚ - 4.NP Honlův dům, sklad, označení N 04.27 – IV 

Dále navrhuji nutné úpravy pouze v poţárních úsecích v Honlově domě, protoţe se zde 

nachází velký počet pacientů (96 navrţených lůţek), z nichţ je velká část neschopna 

samostatného pohybu.  

 Dle čl.8.2.1 ČSN 73 0835 musí být poţární úseky provedeny nejméně ve IV. Stupni 

poţární bezpečnosti. 

9.2 Zhodnocení stavebních konstrukcí a navrţených poţ. uzávěrů 

 1. Poţadavek na poţární odolnost pouţitých stavebních konstrukcí a hmot pro IV.SPB 

 1 poţární stěny a stropy PP REI 90 DP1 

    NP REI 60 

    PNP REI 30 

 2 poţární uzávěry otvorů v poţ. stěnách PP EW 45 DP1 

    NP EW 30 DP3 

    PNP EW 30 DP3 

 3 obvodové stěny zajišťující stab.obj. PP REW 90 DP1 

    NP REW 60 

    PNP REW 30 

 4 nosné konstrukce střech  R 30 

 5 nosné konstrukce uvnitř PÚ zajišť. stab. PP R 90 DP1 

    NP R 60 

    PNP R 30 
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 6 nenosné konstrukce uvnitř poţ. úseku  DP3 

 7 výtahové a instalační šachty, menší výšky neţ 45  m 

   poţárně dělící konstrukce  EW 30 DP1 

   poţární uzávěry otvorů v poţ. děl. konstr.  EW 15 DP1 

2. poţární odolnosti pouţitých hmot a konstrukcí 

 1 poţární stěny a stropy 

  stávající zdivo z pálených cihel plných tl.450mm REI 180 DP1 

stávající stropy  monolitické ţelezobetonové min tl. desky 150 mm, s nejmenší 

tloušťkou krytí spodní tahové výztuţe 25 mm  REI 180DP1 

 2 poţární uzávěry otvorů v poţ. stěnách 

  nově instalované dveře  PP EW 45 DP1 

    NP EW 30 DP3 

    PNP EW 30 DP3 

 3 obvodové stěny zajišťující stab.obj. 

  stávající zdivo z pálených cihel plných tl.450mm REI 180 DP1 

 4 nosné konstrukce střech 

stávající stropy  monolitické ţelezobetonové min tl. desky 150 mm, s nejmenší 

tloušťkou krytí spodní tahové výztuţe 25 mm  REI 180DP1 

 5 nosné konstrukce uvnitř PÚ zajišť. stab. 

  stávající zdivo z pálených cihel plných tl.300mm REI 120 DP1 

 6 nenosné konstrukce uvnitř poţ. úseku   

  stávající zdivo z pálených cihel plných tl.150mm REI 60 DP1 

 7 výtahové a instalační šachty, menší výšky neţ 45  m 

   poţárně dělící konstrukce  EW 30 DP1 

   poţární uzávěry otvorů v poţ. děl. konstr.  EW 15 DP1 

Ostatní konstrukce se v PÚ nevyskytují. 

Navrţené konstrukce vyhovují normovým poţadavkům. 

9.3 Zhodnocení stavebních hmot 

Všechny pouţité stavební hmoty ve stavebních konstrukcích splňují všechny normové 

poţadavky. V podhledech a stropních konstrukcích jsou navrţeny hmoty, které při poţáru 

neodkapávají nebo neodpadávají, a proto nemohou ohroţovat osoby v tomto prostoru.  
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9.4 Únikové cesty 

  V současné době vede z objektu Honlova domu jedna nechráněná úniková cesta po 

schodišti dolů a jeden evakuační výtah s výstupem v 1. NP na volné prostranství. 

Evakuační výtah byl dodatečně přistavěn z vnější strany objektu. 

 V rámci úprav navrhuji vytvořit ze schodiště CHÚC typu A, jako druhou únikovou 

cestu uvaţovat evakuační výtah. Výtahem bude evakuováno 30% pacientů (neschopni 

samostatného pohybu) a 70% pacientů bude evakuováno CHÚC typu A. Z části chodby 

před evakuačním výtahem navrhuji vytvořit poţární úsek bez poţárního rizika, odvětraný 

buď přirozeně, nebo nuceně, který bude slouţit pro pobyt pacientů čekajících na evakuaci 

výtahem.  

 CHÚC typu A: ohraničující poţárně dělicí konstrukce jsou druhu DP1 s odpovídající 

poţární odolností. Větrání je přirozené okny o ploše větší neţ 2 m2 anebo 10% půdorysné 

plochy schodiště, otevíravými z úrovně mezipodest. Schodiště bude vybaveno nouzovým 

únikovým osvětlením. Dveře do CHÚC typu Abudou typu EI 30 DP3 se samozavíračem.  

 Stávající dveře z chodeb do pokojů a dalších provozů budou nahrazeny novými 

dveřmi s poţární odolností EW 30 DP3-C (v 1.PP EW 45 DP1-C). Toto by nebylo nutné 

v 1.NP, kde budou pacienti evakuováni rovnou na volné prostranství. Pacienti ve vyšších 

patrech neschopni samostatného pohybu, budou moci na chodbě počkat na evakuaci 

výtahem. 

 Evakuovaní pacienti se přemístí provizorně do objektu LDN, který je vzdálen 260 m, 

je nově opraven a vybaven, včetně evakuačního výtahu. 

 V místě přechodu mezi budovami a spojovacími krčky je nutné osadit nové dveře 

s poţární odolností EW 30 DP3-C. 

 Na schodišti doplnit madlo na obou stranách dle ČSN 730835.  

Stávající výtahové dveře lůţkového výtahu (ne evakuačního) vyměnit za dveře s poţární 

odolností EW 30 DP3-C.  

9.5 Odstupové vzdálenosti 

 Dle čl.4 písm.c) ČSN 73 0834 se odstupové vzdálenosti pro změny staveb skupiny I 

nestanovují. 



39 

 

9.6 Určení způsobu zabezpečení stavby poţární vodou 

 Stávající vnější odběrná místa popsaná v odstavci 8.8 vyhovují normovým 

poţadavkům. 

 Vnitřní odběrná místa se ve stávajícím objektu nevyskytují. V rámci oprav vnitřních 

instalací, navrhuji instalovat v objektu vnitřní hadicové systémy, které pomohou potlačit 

účinky poţáru v jeho počáteční fázi při prvotním zásahu. Uvaţuje se hadicový systém s 

tvarově stálou hadicí o délce 30 m. Proud vody obsáhne všechna místa v daném podlaţí. 

Přetlak na nejvýše poloţeném hydrantu musí být 0,2 MPa.  

9.7 Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení 

 Příjezdové komunikace  

Kolem posuzovaného areálu vede asfaltová komunikace šířky 6 m, umoţňující příjezd 

poţární techniky šířky min. 3,5 m (upravená pro pojezd nákladních vozidel – se zatíţením 

80kN na jednu nápravu) a pojezdné výšky min. 4,1m.  

 Nástupní plochy  

V areálu jsou vyznačené nástupní plochy. 

9.8 Stanovení počtu, druhů a způsobů rozmístění hasicích přístrojů 

 Stávající řešení je zmíněno v kapitole 8.9 a odpovídá normovým poţadavkům. 

9.9 Zhodnocení technickýchzařízení stavby 

 V objektech LZ2 dle ČSN 73 0835 musí být při poţáru zajištěno napájení 

evakuačních výtahů ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Nezávislý zdroj musí zajistit 

dodávku elektrické energie po dobu tp zvětšenou o 15 minut, nejméně však 45 minut. 

Připojení na distribuční síť smyčkou se v tomto případě za nezávislý zdroj elektrické 

energie nepovaţuje. Evakuační výtah v objektu Honlova domu má náhradní zdroj 

elektrické energie (UPS), v 1. PP vedle strojovny.  

9.10 Posouzení poţadavků na zabezpečení stavby PBZ 

V objektu se vyskytují:  

 a) zařízení pro poţární signalizaci  - elektrická poţární signalizace  

 - zařízení dálkového přenosu  

 b) zařízení pro potlačení poţáru nebo výbuchu  - nevyskytuje se 

 c) zařízení pro usměrňování pohybu kouře při poţáru - nenavrhuje se  
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 d) zařízení pro únik osob při poţáru  - nouzové osvětlení  

 - funkční vybavení dveří  

 e) zařízení pro zásobování poţární vodou  

 vnější odběrná místa – hydranty na stávajícím vodovodním řadu  

 vnitřní odběrná místa – navrhují se vnitřní poţ. hydranty v kaţdém podlaţí 

 f) zařízení pro omezení šíření poţáru  - poţární dveře a poţární uzávěry 

otvorů včetně jejich funkčního vybavení  

 g) náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti poţárně 

bezpečnostních zařízení  

9.11 Rozsah a způsob rozmístění výstraţných a bezpečnostních značek 

V objektu jsou umístěny tyto značky a tabulky:  

 tab.ozn. NB.4.78 – „Hlavní uzávěr vody“  

 tab.ozn. NB.4.61 – „Hlavní vypínač“ – označení hlavního vypínače el. energie  

 tab.ozn. NB.3.01 – nebezpečí – elektřina  

 u el.rozvaděčů–„Pozor el.zařízení, Nehas vodou ani pěnovými přístroji“  

 tab.ozn. NE.07 - Ohlašovna poţáru  

 tab.ozn. NE.05 – označení umístění PHP (pokud nebude přímo viditelný)  

 tab.ozn. NE.01 – s písmenem “H“ /hydrant/-označení vnějšího odběrného místa  

 tab.ozn. NE.12a,b resp. 10a,b – vyznačení směru na únikových cestách  

 dveře na volné prostranství opatřit nápisem „Únikový východ“  

 kaţdé křídlo s panikovým kováním opatřit značkou, která znázorňuje jeho pouţití  

Spodní hrana tabulek má být uvnitř budovy 1,8 m nad podlahou venku 2,5 m nad zemí.  

V objektu se musí zřetelně označit směr úniku dle ČSN ISO 3864 a nařízení vlády č. 

11/2002 Sb. Značky se umístí tak, aby nebylo pochyb o správnosti směru pohybu k 

východu do volného prostoru (aţ do místa, kde je východ do volného prostoru zřetelně 

viditelný). Značky se umísťují do zorného pole unikajících osob a musí být viditelné a 

rozpoznatelné min. po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu.  
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10. Závěr 

Bakalářská práce se zabývá poţární bezpečností v objektech zdravotních lůţkových 

zařízení. Ve zdravotnických zařízeních je nezbytně nutné dbát i na jejich zajištění proti 

poţáru. Na první pohled zbytečná a mnohdy nevyuţitá investice do vybavení budovy, 

avšak pokud by v daném nezajištěném objektu vypukl poţár, náklady na opravu a případné 

tragické následky by byly mnohem větší. Bohuţel starší objekty obvykle nebyly stavěny se 

záměrem ochrany před poţárem, coţ velmi často přetrvává aţ do současnosti. 

 V úvodní části práce je vysvětleno rozdělení zdravotnických zařízení dle současně 

platné legislativy. Jsou zde popsány a uvedeny specifikace technických poţadavků na 

zdravotnická zařízení podle norem ČSN 73 0835 a ČSN 73 0802. S ohledem na obsáhlost 

problematiky jsem se dále zabývala pouze lůţkovými zdravotnickými zařízeními. 

Na příkladu některých uvedených tragických poţárů ve zdravotnických zařízeních 

v minulosti, jsem chtěla ukázat nutnost řešit poţární bezpečnost nejen v novostavbách, ale 

i ve stávajících provozovaných zdravotnických stavbách, se zaměřením zejména na 

evakuaci. 

V následující části práce jsou na základě statistických podkladů porovnány počty 

poţárů a jejich následky na zdraví osob. Z údajů za posledních 5 let vyplývá, ţe počet 

poţárů zůstává téměř setrvalý, ale výrazně narostl počet úspěšně evakuovaných osob. 

Ve stávajících zdravotnických lůţkových zařízeních bývá poţární bezpečnost řešena 

velmi zřídka. Je zde snaha vybavit objekty přenosnými hasicími zařízeními s řádnými 

revizemi, instalovat elektrickou poţární signalizaci, ale není zde dostatečně řešena 

evakuace pacientů, s ohledem na nevhodné dispoziční řešení staveb. To je i případ 

léčebného ústavu Albertinum Ţamberk, na jehoţ nedostatky v poţární bezpečnosti jsem se 

v této práci snaţila nejen poukázat, ale zároveň navrhnout i jejich dostatečné a přitom 

přijatelné řešení. 

 Objekt Albertina Ţamberk nesplňuje poţadavky platných poţárních předpisů hned v 

několika důleţitých bodech. Především je závaţným problémem, ţe pětipodlaţní budova 

není členěna do jednotlivých poţárních úseků a je propojena se dvěma sousedními 

budovami, coţ by v případě mimořádné situace mohlo znamenat nekontrolovatelné šíření 

poţáru a následné komplikace při evakuaci osob. Rovněţ únikové cesty ze všech domů 
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nevyhovují poţadavkům ČSN 73 0835 a to především svými rozměry, kdy by v případě 

potřeby nebyl moţný snadný únik daného počtu pacientů z horních pater budovy, a dále 

svým provedením (nachází se zde pouze 1 nechráněná úniková cesta po schodišti a 1 

evakuační výtah). V návrhu opatření jsem objekt rozčlenila do více poţárních úseků, 

splňující poţární normy. V rámci úprav navrhuji vytvořit ze schodiště CHÚC typu A, jako 

druhou únikovou cestu uvaţovat evakuační výtah. Výtahem bude evakuováno 30% 

pacientů (neschopni samostatného pohybu) a 70% pacientů bude evakuováno CHÚC typu 

A. Z části chodby před evakuačním výtahem navrhuji vytvořit poţární úsek bez poţárního 

rizika, odvětraný buď přirozeně, nebo nuceně, který bude slouţit pro pobyt pacientů 

čekajících na evakuaci výtahem.  

 Poţadavky na technická a poţárně bezpečnostní zařízení, stejně tak jako vymezení 

zásahových cest a jejich technického vybavení splněny jsou. V objektu bylo instalováno 

zařízení EPS, s bodovými kouřovými a tlačítkovými hlásiči. Samočinnými hlásiči poţáru 

jsou vybaveny všechny sklady a vyšetřovny. Tlačítkové hlásiče poţáru jsou umístěny 

zejména na únikových cestách, u vstupů do jednotlivých podlaţí a v pracovnách 

zdravotních sester. Systém EPS je navrţen s dálkovým přenosem. 

 Další problém je ovšem se zásobováním vodou pro hašení, neboť v budovách nejsou 

osazeny vnitřní nástěnné hydranty, které jsou nezbytnou součástí protipoţární ochrany. 

Navrhuji instalovat v objektu vnitřní hadicové systémy, které pomohou potlačit účinky 

poţáru v jeho počáteční fázi při prvotním zásahu. 

 Jelikoţ je potřeba dbát na ochranu zdraví a ţivota pacientů léčebného ústavu, kteří 

mají velmi často ztíţenou pohyblivost, tudíţ by bylo značně obtíţné dostat je ven z 

objektu, je zcela nezbytné, aby se nedostatky poţárního zabezpečení co nejdříve odstranily. 

Moţná řešení, týkající se především rozčlenění objektu do poţárních úseků, coţ zároveň 

můţe napomoci i v problematice únikových cest, jsem navrhla v závěrečné části práce. 

Samozřejmě variant řešení, třeba i efektivnějších z hlediska poţární ochrany, existuje více, 

ovšem byly by zřejmě výrazně draţší pro investora. Tato fakta se nakonec zdají být 

rozhodujícím argumentem při rozhodování, jak vyřešit zmiňované rozdělení do poţárních 

úseků a únikových cest. Proto jsem se pokusila navrhnout cenově přijatelnější řešení, které 

samozřejmě splňuje poţární normy. 
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 Ačkoli je nutná pokud moţno v co nejkratším čase náprava nedostatků, je investičně 

velmi nákladná, aniţ by se projevila při běţném chodu zařízení. Proto provozovatel, 

kterého zatím nic nenutí ke změně současného stavu, odkládá tuto investici a raději 

investuje do oblastí jako je například výměna oken a zateplení budovy, které se v 

nákladech na provoz a kvalitě sluţeb projeví téměř okamţitě, bere jako prioritu pohodlí a 

lepší podmínky pro pacienty, kteří ústav navštěvují či určitou dobu obývají, ale 

neuvědomuje si však velikost rizika pro pacienty a tím pro celý ústav při vypuknutí 

případného poţáru.  

 V příloze A jsou výkresy půdorysů a řezy s navrţenými úpravami, které zajistí 

zlepšení poţární bezpečnosti na poţadovanou úroveň. 
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