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ANOTACE 

RŮŽIČKOVÁ, Radana. Požadavky na objekty sociální sféry z hlediska požární 

ochrany a sociálních služeb. Ostrava, 2015. Bakalářská práce. VŠB - TUO, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce Ing. Dana Chudová, Ph.D. 

Bakalářská práce se zabývá srovnáním právních předpisů týkajících se sociální 

sféry a požární ochrany, nalezením možných rozporů mezi těmito předpisy a možnostmi 

jejich řešení. V prvních dvou částech je popsán obecný úvod do problematiky sociální péče 

a požární ochrany. Třetí část se zabývá požární bezpečností staveb, konkrétně normami, 

podle kterých jsou objekty sociální sféry projektovány. Ve čtvrté části jsou popsány 

jednotlivé zařízení sociální péče a jejich základní charakteristika. Pátá kapitola obsahuje 

některé požadavky na sociální objekty vyplývající z norem požární bezpečnosti staveb a 

zákona o požární ochraně. Šestá kapitola je zaměřená na konkrétní problémy plynoucí 

z rozdílností oborů a možná řešení těchto problémů. 

Klíčová slova: zařízení sociální péče, právní předpisy, požární bezpečnost staveb, 

sociální služby 

ANNOTATION 

RŮŽIČKOVÁ, Radana. Requirements for the Buildings of Social Sphere from the 

Point of View of Fire Protection and Social Services. Ostrava, 2015.  Bachelor thesis: VSB 

– TUO, Faculty of the Safety Engineering. Thesis supervizor Ing. Dana Chudová, Ph.D. 

This bachelor project concerns comparison of legal measures regarding social 

domain and fire prevention, finding potential discrepancies in these regulations and 

possible solutions. First two parts describe general introduction to social care and fire 

prevention. Third part concerns building`s fire prevention, particularly regulations 

governing social care buildings design. Fourth part describes particular types of social 

facilities and their basic features. Fifth chapter contains some of requirements for social 

facilities given by regulations and fire prevention law. Sixth chapter focuses on particular 

problems caused by differences of both major topics and finding possible solutions.  

Key words: Social care facilities, legal regulations, fire protection of buildings, 

social service         
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ÚVOD 

V České republice je registrováno více než 3 tisíce sociálních služeb v různých 

druzích zařízení sociální péče. Každé zařízení a každá služba má svoje specifika. Právní 

rámec sociálních služeb tvoří zákon o sociálních službách č. 108/2006Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláška č. 505/2006Sb ve znění pozdějších 

předpisů. V tomto zákoně jsou mimo jiné popsány druhy sociálních zařízení, pro koho jsou 

určené a základní činnosti poskytované danou službou. Prováděcí vyhláška tyto činnosti 

upřesňuje.  

Oblast požární ochrany legislativně zastřešuje zákon číslo 133/1985Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. Tento zákon má několik prováděcích vyhlášek, mezi nimi vyhláška 

o technických podmínkách požární ochrany staveb č. 23/2008Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) č. 246/2001Sb. ve znění 

pozdějších předpisů.  

Praxe ukazuje, že tyto stěžejní předpisy z oblasti sociální a požární ochrany jsou 

v rozporu a není vždy jednoduché stanovit jednotný postup k zabezpečení požární ochrany 

v objektech sociální sféry.   

Cílem této práce je proto provést rešerši těchto předpisů a definovat konkrétní 

požadavky na jednotlivé objekty z nich vyplývající, popsat možné rozpory a pokusit se 

najít jejich řešení.  
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REŠERŠE 

Cílem této rešerše je popsat zdroje odkud jsou čerpány informace pro vypracování 

této bakalářské práce. 

Pro vypracování byly použity údaje z 27 zdrojů. Osm z těchto zdrojů jsou právní 

předpisy, čtyři jsou České státní normy, čtyři odborné knihy, jedna ročenka a jedna 

disertační práce. Zbývajících devět zdrojů jsou internetové stránky. Dále jsem 

k vypracování práce využila návštěvy několika zařízení. Obecné informace o fungování 

jednotlivých služeb sociální péče jsem získala studiem webových stránek různých 

poskytovatelů služeb a z registru poskytovatelů sociálních služeb.   

Dále jsou uvedeny zdroje, z nichž bylo čerpáno nejvíc, a byly pro mou práci 

stěžejní. 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

V zákoně je uvedeno mimo jiné i rozdělení sociálních služeb a zařízení sociálních 

služeb. Dále jednotlivé činnosti, které se v rámci těchto služeb poskytují. 

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

Jedná se o prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálních službách a definuje 

konkrétněji jednotlivé činnosti. V Příloze vyhlášky jsou standardy kvality sociálních služeb 

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

Pro moji práci je nejdůležitější první část, kde je členění provozovaných činností 

podle požárního nebezpečí, a z tohoto vyplývající povinnosti, včetně povinnosti vést 

dokumentaci 

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

ve znění pozdějších předpisů 

Z této vyhlášky jsem do své práce převzala hlavně požadavky vztahující se 

k chráněné únikové cestě. 
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ČSN 73 0835. Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a 

sociální péče. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, 2006.   

Jedná se o základní normu pro projektování staveb, nebo změn staveb, které mají 

plnit funkci sociálního zařízení. 
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1 SOCIÁLNÍ PÉČE  

Sociální služby a péče zahrnují činnosti, které mají pomoci člověku, který se dostal 

do nepříznivé sociální situace, tuto situaci řešit. Důvody, proč se člověk do takové situace 

dostal, jsou různé. Může se jednat o nepříznivý zdravotní stav, věk, sociálně 

znevýhodňující prostředí, a různé jiné.   

Tyto služby se mohou uskutečňovat v přirozeném prostředí člověka, nebo 

v objektech k tomu určených. 

1.1 Charakteristika sociálních služeb  

Sociální služby jsou poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem 

zlepšit jejich kvalitu života, případně je v maximálně možné míře do společnosti začlenit, 

nebo společensky chránit před riziky, jejichž jsou tito lidé nositeli. Sociální služby proto 

zohledňují jak osobu uživatele, tak jeho rodinu, skupiny, do nichž patří, případně zájmy 

širšího společenství. [1] 

Sociální služby spadají hlavně do rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí 

České republiky. Na základě definice zasahují ale i do mnoha dalších rezortů státní správy. 

Například kojenecké ústavy nebo hospice pod Ministerstvo zdravotnictví, dětské domovy 

pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy apod. 

1.2 Právní rámec 

Základním zákonem týkající se sociálních služeb je zákon č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách ze dne 14. března 2006 ve znění pozdějších předpisů, dále jen 

zákon o sociálních službách, a jeho prováděcí vyhláška č. 505/2006Sb. ze dne 

15. listopadu 2006, ve znění pozdějších předpisů, dále jen vyhláška č. 505/2006Sb.  

Zákon o sociálních službách upravuje v jedenácti částech podmínky poskytování 

pomoci fyzickým osobám v nepříznivé situaci prostřednictvím sociálních služeb a 

příspěvku na péči. [7] Přesně určuje, kdo má nárok na příspěvek a jeho výši podmíněnou 

stupněm závislosti.  

V třetí části nazvané sociální služby vymezuje druhy, formy a zařízení sociální 

péče. Popisuje základní činnosti při poskytování jednotlivých služeb a úhradu za tyto 
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služby. Pro poskytování služeb jmenuje 20 typů zařízení sociálních služeb, povinnosti 

jejich provozovatelů a správní delikty.  

Dále udává podmínky pro výkon povolání sociálního pracovníka a pro výkon 

činnosti v sociálních službách, působnost státní správy při zajišťování služeb a zavádí 

standardy kvality sociálních služeb. 

Sociální službou dle tohoto zákona je činnost nebo soubor činností zajišťujících 

pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence vyloučení.  

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou 

soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života 

společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a 

zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím 

prostředí. [7] 

Vyhláška č. 505/2006Sb. popisuje rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních 

činností jednotlivých sociálních služeb a maximální výši úhrad za ně. V přílohách je mimo 

vymezení schopností zvládat základní životní potřeby k určení stupně závislosti i obsah 

standardů kvality sociální péče.  

Jak již bylo zmiňováno výše, do objektů sociální sféry lze zařadit i zařízení, které 

legislativně nespadá pod zákon o sociálních službách, ale přesto naplňuje definici 

sociálních služeb. Jedná se například o hospice, které jsou zakotveny v Zákoně o veřejném 

zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů č. 48/1997 Sb. 

Nyní je připravována novelizace zákona o sociálních službách kde by již v §44 jako 

zvláštní forma odlehčovací služby, měla být uvedena i hospicová paliativní péče. 

1.3 Rozdělení druhů a zařízení sociálních služeb 

Sociální služby zahrnují podle §32 zákona sociální poradenství, služby sociální 

péče a služby sociální prevence. 

• služby sociálního poradenství zahrnují základní sociální poradenství, které 

podává osobám potřebné informace vedoucí k řešení jejich situace, k výběru 

druhu sociální služby a podobně a odborné sociální poradenství, které se 

zaměřuje na potřeby jednotlivých sociálních skupin. 
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• služby sociální péče pomáhají osobám se stabilizovaným zdravotním 

stavem zajistit fyzickou a psychickou soběstačnost a umožnit jim zapojení 

do běžného života případně jim zajistit důstojné životní prostředí a 

zacházení. 

• Služby sociální prevence se snaží zabránit sociálnímu vyloučení osob 

Podle § 33 zákona o sociálních službách můžeme formy poskytování sociálních 

služeb rozdělit na pobytové, ambulantní a terénní. 

• Pobytové služby – jsou spojené s ubytováním v zařízeních sociálních 

služeb,  řad í se k nim např. domovy pro seniory azylové domy, chráněné 

bydlení atd. 

• Ambulantní služby – to jsou služby, za kterými klient dochází nebo je 

doprovázen či dopravován do příslušných zařízení sociální péče, součástí 

není ubytování. Jedná se o centra denních služeb, denní stacionáře, atd. 

• Terénní služby – služby poskytované v přirozeném prostředí klientů 

Podle § 34 se zařízení sociálních služeb pro poskytování těchto služeb dělí na: 

• centra denních služeb 

• denní stacionáře 

• týdenní stacionáře 

• domovy pro osoby se zdravotním postižením 

• domovy pro seniory 

• domovy se zvláštním režimem 

• chráněné bydlení 

• azylové domy 

• domy na půl cesty 

• zařízení pro krizovou pomoc 

• nízkoprahová denní centra  

• nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

• noclehárny 

• terapeutické komunity 

• sociální poradny 
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• sociálně terapeutické dílny 

• centra sociálně rehabilitačních služeb 

• pracoviště rané péče 

• intervenční centra 

• zařízení následné péče 

Kombinací zařízení lze zřizovat mezigenerační a integrovaná centra. [7] 

Sociální služby jsou též poskytovány ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. 

Jedná se o pobytové služby pro osoby, které již sice nevyžadují lůžkovou péči, ale 

neobejdou se bez pomoci a proto nemohou být propuštěny. 

Zařízení sociálních služeb, stejně jako všechny ostatní stavby a stavební výrobky, 

musí splňovat obecné požadavky na stavby dané stavebním zákonem č. 183/2006Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. Velmi důležitá je zde prováděcí vyhláška 398/2009Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání. Podle této 

vyhlášky se postupuje podle §2 písmene b) u staveb občanského vybavení v částech 

určených pro užívání veřejnosti., což je dle §6, písmene h) i stavba pro zdravotnictví a 

sociální služby. [8] 

1.4 Registrace  

Registrace sociální služby je oprávnění k poskytování sociálních služeb 

definovaných v zákoně o sociálních službách. O registraci rozhoduje krajský úřad 

příslušný k místu trvalého bydliště, případně sídlu poskytovatele. Podmínkou registrace je 

podání písemné žádosti, bezúhonnost fyzických osob přímo poskytujících službu, odborná 

způsobilost všech fyzických osob přímo poskytujících službu, zajištění hygienických 

podmínek (pokud je služba poskytována v zařízení sociálních služeb), doložené vlastnické 

nebo jiné právo k objektu, v němž je služba poskytována, zajištění přiměřených 

materiálních a technických podmínek k poskytování služby a doložení toho, že na majetek 

fyzické nebo právnické osoby poskytující službu nebyl vyhlášen konkurz. Registrující 

orgán může poskytovateli registraci zrušit, pokud poskytovatel přestane splňovat 

podmínky uvedené v zákoně, mj. pokud mu byla uložena sankce za správní delikt nebo 

pokud nenaplňuje standardy kvality a k nápravě nedošlo ani po opatření uložených 

inspekcí sociálních služeb. 
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Registr poskytovatelů služeb vede v listinné a elektronické podobě krajský úřad. [2] 

Hodnoty z registru jsou uvedeny v tabulce č. 1 

Tabulka 1- Počet sociálních služeb a jejich kapacita k 1.1.2014 v ČR [5, 25] 

Zařízení Počet služeb Kapacita  
Centra denních služeb 86 896 
Denní stacionáře 265 3120 
Týdenní stacionáře 65 897 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 212 13423 
Domovy pro seniory 491 38091 
Domovy se zvláštním režimem 228 12048 
Chráněné bydlení 161 2956 
Azylové domy 215 6661 
Domy na půl cesty 34 355 
Zařízení pro krizovou pomoc 46 38 
NÍzkoprahová denní centra 55 - 
Nízkoprahová zažízení pro děti a mládež 236 - 
Noclehárny 67 431 
Terapeutické komunity 16 263 
Sociální poradny 575 - 
Sociálně terapeutické dílny 123 709 
Centra sociálně rehabilitačních služeb 263 1046 
Pracoviště rané péče 42 - 
Intervenční centra 18 - 
Zařízení následné péče 42 223 
Sociální služby poskytované ve zdravotnických 
zařízeních lůžkové péče 1) 

119 2084 

Hospice 16 416 
Domy s pečovatelskou službou 2) 744 - 
 

1) údaje platné k 1.4. 2011 
2) hodnota udává počet registrovaných pečovatelských služeb podle §40 sociálního zákona 
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2 POŽÁRNÍ OCHRANA 

Požárem je každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob 

nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí 

hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí 

bezprostředně ohroženy. [10] 

Strategie požární ochrany vychází obecně z teorie rizika a je zakotvena v zákoně 

č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v předpisech vydaných 

na jeho základě, a v jiných předpisech upravujících  úkoly na úseku požární ochrany. [3] 

2.1 Právní rámec 

Základním zákonem týkajícím se požární ochrany je zákon č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, ze dne 17. prosince 1985, dále jen zákon 

o požární ochraně. 

Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a 

majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, 

právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy 

na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany. [9] 

V účinnost vstoupil 1. července 1986 a od té doby byl čtrnáctkrát novelizován.  

Dle tohoto zákona je každý povinen si počínat tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku 

požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek a aby poskytl přiměřenou osobní 

pomoc při zdolávání mimořádných událostí. 

Zákon má několik prováděcích vyhlášek, z nichž bych jmenovala 

vyhlášku č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, dále jen 

vyhláška o požární prevenci, která ve své druhé části stanovuje podmínky požární 

bezpečnosti u právnických a fyzických osob.  

Dalším důležitým předpisem je prováděcí vyhláška 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, dále jen 

vyhláška č. 23/2008Sb. Ta se týká navrhování, provádění i užívání stavby a odkazuje 

na České státní normy, které se touto vyhláškou stávají závazné. [11] 
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2.2 Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí 

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob jsou zákonem 

o požární ochraně odstupňovány podle míry požárního nebezpečí jimi provozovaných 

činností. Tyto činnosti se člení do kategorií: 

• bez zvýšeného požárního nebezpečí, 

• se zvýšeným požárním nebezpečím, 

• s vysokým požárním nebezpečím. 

Kritéria pro začlenění provozovaných činností do jednotlivých kategorií jsou 

definována v § 4 odst. 2 až 4. [19] Každá právnická, nebo podnikající fyzická osoba musí 

mít toto začlenění provedeno. Rozsah povinností je podle tohoto začlenění odlišný. Je 

potřeba zdůraznit, že povinnosti jsou vztahovány k jednotlivým činnostem, nikoli 

objektům. Začlenění se prokazuje písemně v tzv. dokumentaci o začlenění do kategorie 

činností se zvýšeným požárním nebezpečím, nebo s vysokým požárním nebezpečím. 

Dokumentaci zpracovává odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany. 

Podle §4, odstavec 2 písmeno h) řadíme do činností se zvýšeným požárním 

nebezpečím činnosti ve stavbách pro ubytování a ve stavbách, které jsou určeny pro osoby 

se sníženou schopností pohybu a orientace. Novela vyhlášky o stavební prevenci z roku 

2014 v doplnění §17 definuje osoby se sníženou schopností pohybu a orientace jako osoby 

s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, s těžkým sluchovým nebo zrakovým 

postižením, s těžkou nebo hlubokou mentální retardací, těhotné ženy, doprovod dítěte 

do 3 let věku, případně osoby, které mají významně sníženou pohyblivost nebo orientaci 

v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. [10] 

Podle písmene j) je činností se zvýšeným požárním nebezpečím i taková činnost, 

kde nejsou běžné podmínky pro zásah. 

Lze tedy předpokládat, že činnosti provozované v oblasti sociální sféry budou 

dle zákona o požární ochraně činnostmi se zvýšením požárním nebezpečím. 

Z tohoto začlenění plynou právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám 

povinnosti, které musí vykonávat. Tyto povinnosti jsou obsaženy zejména v § 5 a 6, 

zákona o požární ochraně. 
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2.3 Dokumentace 

Zákon o požární ochraně v §15 ukládá právnickým a podnikajícím fyzickým 

osobám, které provozují činnost se zvýšeným požárním nebezpečím zpracovávat 

dokumentaci požární ochrany. Dokumentaci požární ochrany tvoří: 

• dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebezpečím  

• posouzení požárního nebezpečí, 

• stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, 

• požární řád, 

• požární poplachové směrnice, 

• požární evakuační plán, 

• dokumentace zdolávání požárů, 

• řád ohlašovny požárů, 

• tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy 

preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany, a 

dokumentace o jejich provedení 

• požární kniha, 

• dokumentace o činnosti a akceschopnosti požární hlídky [10] 

Povinností poskytovatelů sociálních služeb je podle §88 zákona o sociálních 

službách písmene h) dodržovat standardy kvality sociálních služeb. Ty jsou souborem 

kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování sociálních 

služeb, jejich plnění kontroluje Inspekce kvality. Těchto standardů je 15 a jejich plné znění 

je ve vyhlášce 505/2006Sb. Standardem č. 14 jsou nouzové a havarijní situace a podle 

tohoto standardu poskytovatel: 

• písemně definuje nouzové a havarijní situace, které mohou nastat 

v souvislosti s poskytováním sociální služby, a postup při jejich řešení 

• prokazatelně seznámí zaměstnance a osoby, kterým poskytuje sociální 

službu, s postupem při nouzových a havarijních situacích a vytváří 

podmínky, aby zaměstnanci a osoby byli schopni stanovené postupy použít 

• vede dokumentaci o průběhu a řešení nouzových a havarijních situací. [13] 
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2.4 Statistika požárů v objektech sociální péče 

Přibližně 0,25% požárů ročně připadne na objekty zdravotnických zařízení a 

sociální péče. Následující tabulka ukazuje počty požárů a počty zraněných a usmrcených 

v těchto  zařízeních v České republice v posledních 14ti letech. 

Tabulka 2 - Statistika požárů v budovách zdravotnických a sociálních zařízení 

Rok Počet požárů Podíl všech 
požárů [%] 

Usmrcených 
osob 

Zraněných 
osob 

2001 64 0,37 0 6 
2002 63 0,33 1 12 
2003 49 0,17 0 8 
2004 65 0,31 0 8 
2005 43 0,21 0 5 
2006 53 0,26 2 10 
2007 38 0,17 1 8 
2008 34 0,16 0 5 
2009 48 0,24 0 3 
2010 47 0,26 1 7 
2011 48 0,23 2 14 
2012 50 0,24 1 13 
2013 39 0,23 2 16 
2014 48 0,28 2 8 

Mezi historicky nejtragičtější a nejznámnější požáry objektů sociální sféry v České 

republice patří požár Ústavu sociální péče v Měděnci, ke kterému došlo 1. listopadu 1984. 

Při požáru zahynulo 26 mentálně postižených dívek a několik dalších bylo zraněno. 

Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení . K velkému počtu úmrtí vedlo více důvodů. 

Například okna pokojů byla zamřížována, pokoje zamčené, objekt neměl žádné požární 

zabezpečení, byl postaven z hořlavých materiálů a ani vybavení hasičů nebylo s dnešním 

srovnatelné. [26] 

Z nedávného období bych zmínila například požár Domova s pečovatelskou 

službou v Příboře z ledna roku 2013. Požár vypukl 21.1.2013 v časných ranních hodinách 

v bytě jedné ze seniorek. Usmrcena byla kromě obyvatelky bytu ještě jedna osoba, pět 

dalších bylo zraněno a zhruba tři desítky musely být evakuovány. Podle odborného 

vyjádření lze předpokládat, že s největší pravděpodobností požár způsobila technická 

závada jednoho elektrospotřebiče - kyslíkového koncentrátoru. K úmrtí by možná 

nemuselo dojít, kdyby bylo v bytech nainstalováno zařízení autonomní detekce a 

signalizace požáru. [27] 
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3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 

Požární bezpečnost stavebních objektů je schopnost bránit v případě požárů ztrátám 

na životech a na zdraví osob, popř. zvířat a ztrátám majetku. Dosahuje se jí vhodným 

urbanistickým začleněním objektu, jeho dispozičním, konstrukčním a materiálovým 

řešením nebo požárně bezpečnostními zařízeními a opatřeními. [15] 

Požární bezpečnost je jednou ze základních vlastností staveb uvedených 

ve stavebním zákoně č. 183/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

3.1 Požárně bezpečnostní řešení stavby 

Splnění požadavků požární bezpečnosti se prokazuje v požárně bezpečnostním 

řešení stavby, dále jen PBS, které je nedílnou součástí projektové dokumentace 

ke stavebnímu řízení, případně k ohlášení stavby. Toto řešení vypracovává autorizovaná 

osoba v oboru požární bezpečnosti. Rozsah a obsah je definován v §41 vyhlášky o požární 

prevenci. Osahuje textovou a je-li to potřeba i výkresovou část. 

Při zpracování se vychází z požadavků zvláštních právních předpisů, normativních 

požadavků a z podmínek vydaného územního rozhodnutí. [10] 

3.2 Normy týkající se PBS sociální sféry 

Od 1.1. 2000 jsou všechny české technické normy (ČSN) platné, ale nezávazné, 

pokud není stanoveno zákonem nebo vyhláškou jinak. Změnový zákon č. 186/2006Sb., 

v §99 umožňuje autorizovaným inženýrům nebo technikům používat i jiné, od norem 

odlišné postupy. Při použití takového postupu však musí autorizovaná osoba dosáhnout 

alespoň stejného výsledku, kterého by dosáhla při postupu podle prováděcího právního 

předpisu vydaného podle §24 odst. 3. [12]  

V požární bezpečnosti staveb existuje tzv. kodex norem, který určuje posloupnosti 

a návaznosti jednotlivých norem.  

Vyhláška č. 23/2008Sb. v §18 (stavba zdravotnického zařízení a sociální péče) říká, 

že při navrhování stavby zdravotnického zařízení a zařízení sociální péče se postupuje 

podle ČSN uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 4, pokud není dále stanoveno jinak. [11] 

To znamená podle normy ČSN 73 0835. Některé stavby, v nichž se provádějí činnosti 

sociálního charakteru nelze do této normy zařadit a musíme použít normy jiné. 



14 
 

3.3 ČSN 73 0802 PBS - Nevýrobní objekty 

Tato norma je základní kmenovou normou a platí pro navrhování nových 

stavebních nevýrobních objektů a pro projektování změn staveb stávajících nevýrobních 

objektů a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této 

normy [15].  

Podle této normy se navrhují budovy sociálního charakteru, které nelze zařadit 

do normy ČSN 730835, a nemají charakter ubytovacího zařízení. Jedná se na příklad 

o denní stacionáře, ambulantní sociální poradny apod. 

3.4 ČSN 73 0835 PBS – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče 

Podle této normy jsou projektovány nové budovy a prostory, určené k poskytování 

zdravotní nebo sociální péče, pro projektování změn staveb a prostorů nebo změn staveb, 

jimiž se upravují objekty jiného účelu na zařízení zdravotní nebo sociální péče, pokud 

to vyžaduje norma ČSN 73 0834. [16] 

Norma stanoví specifické požadavky na tyto objekty a navazuje na projektovou 

normu ČSN 730802. 

Pro potřeby normy ČSN 73 0835 se budovy, jejich části či prostory člení na: 

a) Zdravotnická zařízení ambulantní péče 

b) Zdravotnická zařízení ústavní péče 

c) Zařízení sociální péče 

d) Zvláštní zdravotnická zařízení pro děti [16] 

Zařízení sociální péče definuje tato norma jako účelové zařízení, sloužící výhradně 

k poskytování sociální péče a k činnostem s ní souvisejícím. Dá se v něm předpokládat 

výskyt osob s omezenou schopností pohybu a orientace nebo neschopných samostatného 

pohybu. Tato zařízení se dělí na dvě podskupiny 

a) Domy s pečovatelskou službou – sociální péče se zde klientům poskytuje 

formou pečovatelské služby v jejich domácnostech 

b) Ústavy sociální péče – sociální péče se poskytuje ústavní formou, do této 

skupiny se začleňují i domovy důchodců 



15 
 

Dále v souvislosti s objekty sociální sféry definuje norma pojmy: 

• Lůžková část sociální péče – uzavřený soubor místností obsahující zpravidla 

pokoje, které slouží ústavnímu pobytu osob a doplňující provozní nebo pomocné 

prostory (denní místnost, jídelny, umývárny,…) 

• Ošetřovatelské oddělení – uzavřený soubor místností sloužící k ošetřování osob 

upoutaných na lůžko nebo vyžadujících trvalou ošetřovatelskou péči, může mít 

maximálně 25 lůžek a může obsahovat provozní nebo pomocné prostory [16]. 

Ústavy sociální péče řeší norma shodně se zdravotními zařízeními ústavní péče. 

Zdravotnická zařízení ústavní péče se třídí podle počtu lůžek na 2 skupiny: 

a) LZ1 – maximálně 15 lůžek pro dospělé, nebo 10 lůžek pro děti, případně 10 lůžek 

při současném výskytu dětí a dospělých 

b) LZ2 – víc než 1 lůžková jednotka (obsahuje lůžkové pokoje a doplňující provozní 

místnosti, nesmí mít víc než 50 lůžek pro dospělé, nebo 30 lůžek pro děti) 

3.5 ČSN 73 0833 – PBS – Budovy pro bydlení a ubytování 

Podle bodu 9.1.1 normy [16] se d o my s pečovatelskou službou, kde není 

projektovaný počet osob větší než 12, řeší dle normy ČSN 73 0833 PBS – budovy 

pro bydlení a ubytování.  

Norma člení budovy, jejich části či prostory pro bydlení a ubytování do 4 skupin: 

a) OB1 – rodinné domy a rodinné rekreační objekty s nejvýše třemi obytnými 

buňkami a třemi užitnými nadzemními podlažími 

b) OB2 – bytové domy mající více než 3 obytné buňky 

c) OB3 domy pro ubytování o projektované kapacitě nejvýše  

a. 60 osob do nejvýše 3. nadzemního podlaží 

b. nejvýše 40 osob v ostatních případech 

d) OB4 – domy pro ubytování s kapacitou větší než podle bodu c) [17] 

Obytnou buňkou je samostatně uzavíratelná místnost nebo skupina místností určená 

pro bydlení nebo ubytování. 
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3.6 ČSN 73 0834 – PBS – Změny staveb 

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti změn dokončených staveb, 

pokud tyto změny podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení. Stanoví konkrétní 

požadavky v návaznosti na normy ČSN 73 0802 a na další, projektové, normy. Naopak 

neplatí pro objekty, které byly navrženy podle ČSN 73 0802. 

Změny staveb se podle rozsahu a závažnosti z hlediska PBS člení do 3 skupin. 

• I - změny staveb s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti  

• II - změny staveb s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti 

• III - změny staveb s plným uplatněním požadavků požární bezpečnosti 

daných zejména ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a přidruženými normami  

V jednom objektu se mohou současně vyskytovat změny staveb všech skupin [18]. 

U změn staveb I. skupiny nedochází ke změně užívání, jedná se pouze o úpravy, 

opravy nebo výměny konstrukcí, výměnu technického zařízení, změnu vnitřního členění 

apod. Nedochází ke zhoršení původní požární odolnosti nebo stupni hořlavosti stavebních 

hmot, ke ztížení evakuace, nebo výraznějšímu navýšení požárně otevřených ploch. 

U druhé skupiny se řeší všechny kroky nutné k prokázání PBS, ale s řadou úlev. 

Jsou to změny staveb, které nespadají do I. ani III. skupiny změn. 

Třetí skupina změn se řeší v podstatě jako novostavba. Jedná se např. o nástavbu či 

vestavbu zdravotnického a sociálního objektu, nebo objektu pro bydlení o více než 1 

podlaží, nebo o přístavbu nad 50% původní plochy, nebo o 50m2. 

U velkého množství objektů sloužících pro sociální činnost se jedná o stavby, které 

původně sloužily jiným účelům a byly pro nové poslání rekonstruovány. 
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4 ROZDĚLENÍ JEDNOTLICHÝCH OBJEKTŮ A JEJICH 

CHARAKTERISTIKA 

Protože jednotlivá zařízení poskytují různé sociální služby klientům různých 

skupin, jsou na objekty kladeny rozdílné požadavky a to jak z hlediska stavebního řešení, 

tak i z hlediska požární ochrany nebo vybavenosti. 

Prvotním rozdělením objektů sociálních služeb je rozdělení podle toho, poskytují-li 

služby formou terénní, ambulantní nebo pobytovou. V následující tabulce je rozdělení 

zařízení podle poskytovaných služeb. Tabulka je mimo zařízení podle §34 sociálního 

zákona rozšířena i zdravotnické zařízení podle §52 téhož zákona a o hospice a domy 

s pečovatelskou službou, které sice nejsou v zákoně uvedeny, ale poskytují se zde sociální 

služby.  

V praxi často dochází ke kombinaci jednotlivých zařízení, mnohdy spojují 

ambulantní i pobytovou činnost, včetně zázemí pro terénní práce.  

Tabulka 3- Rozdělení objektů sociální sféry 

Zařízení poskytující 
pobytové služby 

Dlouhodobé bydlení 
 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Domov pro seniory 
Domov se zvláštním režimem 
Chráněné bydlení 
Domy s pečovatelskou službou 

Přechodné bydlení Dům na půl cesty 
Týdenní stacionáře 
Azylové domy 
Terapeutické komunity 
Zařízení následné péče 
Zařízení pro krizovou pomoc 
Intervenční centra 
Noclehárny 

Sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních 

Hospice 
Služby poskytované v zařízeních lůžkové péče 

Zařízení poskytující ambulantní nebo terénní 
služby 

Centra denních služeb 
Denní stacionáře 
Nízkoprahová denní centra 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
Sociální poradny 
Sociálně terapeutické dílny 
Centra sociálně rehabilitačních služeb 
Pracoviště rané péče 
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4.1 Zařízení pro dlouhodobé bydlení  

Jedná se o zařízení poskytující pobytové služby, které má nahrazovat domov. 

Zařízení mají buď formu ústavní péče, nebo bydlení s prvky domácnosti. 

4.1.1  Domov pro osoby se zdravotním postižením 

„V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby 

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.“[7] 

Před vydáním zákona o sociálních službách se tyto domovy řadily k ústavům 

sociální péče. Z dispozičního hlediska mají tyto zařízení lůžkové části, společenské 

prostory, prostory pro různé aktivity, jídelní části a části administrativní a zázemí 

zaměstnanců a sociální zařízení. Většina objektů je řešena jako bezbariérová, pouze 

některé menší objekty typu rodinných domů ne. Součástí objektu bývají i lůžka 

pro odlehčovací služby, to znamená pro služby poskytované osobám se sníženou 

soběstačností, o které je běžně pečováno v jejich přirozeném prostředí. Cílem služby je 

umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. 

Samotné objekty bývají v klidných částech měst a obcí se zahradami. Jsou různých 

kapacit od rodinných zařízení pro 5 až 10 klientů v rodinných domcích nebo vilkách, až 

po velká zařízení pro 200 osob, např. rekonstruované zámečky, nebo velké komplexy 

budov spojené s domovy pro seniory apod.  

Z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou tyto zařízení zařazeny v normě 

ČSN 73 0835 jako ústavy sociální péče. Průměrná kapacita je kolem 50 lůžek, tedy podle 

bodu 10.1.2 jako zařízení LZ2 s některými doplňky. 

4.1.2  Domov pro seniory 

„V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby.“ [7] 

V ČR existovaly do roku 2006 tyto typy služeb pro seniory: domov důchodců, 

domovy s pečovatelskou službou a penziony pro důchodce. Všechny tyto typy služeb nová 

legislativa zahrnula do jedné kategorie jako domov pro seniory. Nicméně se dá 
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předpokládat, že stávající zařízení udrží určitou dobu charakter, který měla před tím, 

než vstoupil v platnost zákon o sociálních službách. Domov důchodců poskytoval starým 

lidem plné zaopatření, ubytování a stravu, praní prádla a žehlení. Vedle toho nabízel denně 

různé skupinové programy. Dostupná v něm byla i základní zdravotnická a ošetřovatelská 

péče. Některé domovy důchodců měly specializovaná ošetřovatelská oddělení, jiná 

oddělení specializovaná na péči o lidi s demencí. Domov s pečovatelskou službou 

poskytoval uživateli byt, v něm je uživatel v pronájmu a byly mu dostupné základní služby 

ve všední dny. (Např. pomoc s vedením domácnosti, doprovod k lékaři apod.) Penzion 

pro důchodce poskytoval nájemní byt uživatelům, o nichž se předpokládalo, že jsou 

soběstační. Ti si navíc mohli objednat některé služby jako nákup, úklid, žehlení apod. [1] 

V domovech jsou senioři ubytování obvykle v jedno až třílůžkových pokojích 

s vlastním sociálním zařízením. Některé domovy jsou koncipovány tak, že podporují 

samostatné bydlení v garsonkách nebo bytech 1+kk.  

Průměrná kapacita domovů pro seniory je asi 75 lůžek a nachází se tam jak osoby 

s omezenou schopností pohybu tak osoby neschopné samostatného pohybu. Z hlediska 

lepší evakuace je výhodnější osoby neschopné samostatného pohybu ubytovávat v přízemí 

nebo v blízkosti evakuačních výtahů. 

Z hlediska zařazení podle normy požární bezpečnosti se jedná o ústavy sociální 

péče, tedy jako lůžkové zařízení typu LZ2. 

4.1.3  Domov se zvláštním režimem 

„V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti 

na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy 

demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování 

sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.“ [7] 

Toto zařízení poskytuje stejný rozsah služeb jako domovy pro seniory. Je však 

určeno pro klienty s těžším zdravotním postižením, což si vyžaduje daleko intenzivnější 

péči.  
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Klientela tohoto typu sociálního zařízení je tedy tvořena osobami, jejichž zdravotní 

stav nevyžaduje ústavní zdravotní péči, ale pro které by byl živo v domově pro seniory 

komplikovaný jak z hlediska potřeby specifické péče, ale také z hlediska soužití s ostatními 

klienty domova pro seniory.  

Z hlediska vhodnosti objektu nevyžaduje domov se zvláštním režimem odlišné 

požadavky oproti objektu domova pro seniory, pouze je nutno vzít v úvahu, že se většinou 

jedná o osoby se sníženou prostorovou orientací v důsledku poruchy paměti, a proto je 

nutno vhodnou formou zabezpečit prostory, kde se tyto osoby pohybují. [6] 

Někdy je toto zařízení navázáno na domov pro seniory nebo na domov pro osoby 

se zdravotním postižením. Součástí větších zařízení bývá i ordinace lékaře. 

Z pohledu požární ochrany se jedná o ústav sociální péče. Je-li součástí ordinace 

lékaře, kladou se na ni požadavky jako na zdravotnické zařízení skupiny AZ1.  

4.1.4  Chráněné bydlení 

„Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně 

duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné 

bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.“ [7] 

Chráněné bydlení poskytuje ubytování se znaky domácnosti. Často bývá součástí 

domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo jiných typů sociálních zařízení, nebo je 

situováno do jejich blízkosti. Je to výhodnější z důvodu snadnějšího zabezpečení služeb a 

personálu. V ideálním případě se jedná o byt v běžné zástavbě a klienti jsou v kontaktu se 

sociálními pracovníky nebo asistenti podle individuálních potřeb. V případě skupinového 

bydlení jde o větší byty nebo rodinné domky, kde jsou pro klienty jedno, nebo 

dvoulůžkové pokoje a společné zázemí. Velká část objektů není bezbariérových. 

Tato služba není určená pro osoby neschopné samostatného pohybu. 

Z hlediska zařazení podle ČSN 73 0835 se jedná o domy s pečovatelskou službou. 

Tyto domy, nebo části domů, pokud je projektovaná kapacita klientů do 12 osob se 

navrhují podle normy ČSN 73 0833 jako stavby pro bydlení, typu OB1 případně OB2. 



21 
 

4.1.5  Domy s pečovatelskou službou 

Dům s pečovatelskou službou není zařízením sociálních služeb podle zákona 

o sociálních službách, ale jedná se o byty většinou ve vlastnictví obce. Byty v domech 

s pečovatelskou službou, jsou byty v domech zvláštního určení podle ustanovení § 2300 

odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. [21]  

Předpokládá se, že klientům bude poskytovaná pečovatelská služba podle §40 

zákona o sociálních službách. 

Žijí v nich kumulovaně osoby se sníženou soběstačností, vyplývající z jejich 

zdravotního stavu nebo pokročilého věku, které jsou často ve značné míře závislé 

na občasném či kontinuálním poskytování potřebných sociálních služeb. Takže z toho 

pohledu domy s pečovatelskou službou svým obsahovým významem nepřímo plní roli 

sociální stavby. 

Kapacita domů s pečovatelskou službou je ve značné míře odvislá od velikosti 

obce. Malé obce často disponují třeba pouze jedním nebo několika málo těmito byty a jsou 

používány rekonstruované menší objekty jako fary apod. Naopak ve velkých městech 

nejsou výjimečné objekty, v nichž je více než 100 bytů s pečovatelskou službou. [6] 

Pro účely požární bezpečnosti staveb se jedná o Zařízení sociální péče – dům 

s pečovatelskou službou. 

4.2 Zařízení pro přechodné bydlení 

V zařízeních tohoto typu jsou klienti ubytováváni buďto na dobu nezbytně nutnou, 

aby si vyřešili svou sociální situaci, nebo na dobu delší, aby si osvojili sociální a pracovní 

návyky a mohli se zapojit do běžného života. 

4.2.1  Dům na půl cesty 

„Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, 

které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 

výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které 

jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby.“ [7] 
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Dočasné ubytování pro klienty, kteří byli před tím v dlouhodobé ústavní péči. 

Klienti si za ubytování platí, udržují sami svou domácnost, chodí do zaměstnání nebo 

do školy, v současnosti u nás existují z hlediska délky a strukturovanosti péče 2 typy těchto 

zařízení. V jednom jsou klienti přijímání k mnohaletým pobytům a podporování 

minimálně, v druhém typu je pobyt několikaměsíční a je zde uplatňována propracovaná 

koncepce resocializace. [2] 

Život v nich se má co nejvíce podobat běžné normě, důležitá jsou hlediska 

samostatnosti, nácvik sociálních dovedností a sociálního učení [4]. 

Asi ve čtvrtině případů to jsou tzv. startovací byty v běžné městské zástavbě. 

Sociální služba probíhá formou konzultací se sociálními pracovníky. 

Vzhledem k tomu, že se jedná v podstatě o běžné ubytování, nemusí se budovy 

pro tyto účel zatřiďovat podle normy pro zdravotnické a sociální stavby ale podle normy 

ČSN 73 0833 PBS- Budovy pro bydlení a ubytování, nejčastěji skupiny OB1, tzn. rodinné 

domy s nejvýše třemi obytnými buňkami a užitnými nadzemními podlažími. 

4.2.2  Týdenní stacionáře 

„V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým 

duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.“[7] 

Mez i základní činnosti patří ubytování, zajištění stravy, pomoc při hygieně, nebo 

poskytnutí podmínek hygieny, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o svou osobu, 

výchovné, aktivizační nebo vzdělávací činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a zájmů.  

Z hlediska stavebního řešení se jedná většinou o menší objekty, které po stavebně-

technické stránce musí mimo vlastní bydlení klientů zajistit i potřebné zázemí. Z hlediska 

kapacit existuje poměrně značná rozmanitost. Vedle stacionářů pro 10 klientů existují i 

stacionáře např. pro 50 klientů. Tato zařízení jsou často kombinována i s denními 

stacionáři a také bývají svojí lokalizací i provozně navázána na větší ústavní zařízení (např. 

domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory), která pak 

pro ně zajišťují obslužný servis (stravu, praní prádla apod.). [6] 
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Klienti jsou většinou osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, běžně není 

stacionář určen osobám imobilním. Jsou zde ubytováváni v jednolůžkových až 

třílůžkových pokojích. Součástí objetu jsou různé dílny (keramické, výtvarné, textilní 

apod.). V rámci zprostředkování kontaktu se společenským prostředím jsou v objektech 

pořádány různé společenské akce jako diskotéky, vystoupení, besedy atd. 

Norma zařazuje týdenní stacionář jako ústav sociální péče a následně podle počtu 

lůžek jako lůžkové zdravotnické zařízení LZ1 nebo LZ2.   

4.2.3  Azylové domy 

„Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé 

sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.“ [7] 

Azylové domy poskytují ubytování zpravidla nepřesahující jeden rok. Cílovou 

skupinou jsou nejčastěji ženy a matky s dětmi, těhotné, muži, oběti domácího násilí, ale 

jsou i azylové domy pro emigranty nebo klienty s aids, apod. Jde o bydlení ve vlastní 

domácnosti, nebo v rodinném prostředí. [4]. Jen malé procento azylových domů je řešeno 

jako bezbariérové, nebo částečně bezbariérové. Většina domů nepřijímá klienty, kteří 

nejsou soběstační, nebo mají vážnější tělesné postižení. Nejčastějšími budovami azylových 

domů jsou stávající objekty, jako rodinné domy, bývalé ubytovny apod. Existují i azylové 

domy formou samostatných bytů na sídlišti. 

V normě ČSN 73 0835 je v poznámce 2) kapitoly Zařízení sociální péče - ústavy 

sociální péče doporučení uplatnit požadavky na ústavy sociální péče analogické 

k lůžkovým zařízením LZ1 a LZ2 i u staveb, kde jsou osoby umístěny z čistě sociálních 

důvodů, jako jsou právě azylové domy.  

Vzhledem k charakteru staveb a faktu, že se jedná o ubytování s prvky domácnosti 

mnohdy v běžné zástavbě je zcela jistě možné tyto zařízení, hlavně ty s menší kapacitou, 

navrhovat i podle normy ČSN 73 0833 PBS – budovy pro bydlení a ubytování. A to i přes 

to ,  že se v objektech spolu s matkami mohou nacházet i děti do 3 let, které chápe norma 

jako osoby neschopné samostatného pohybu, nebo děti od 3 do 6 let, které jsou pro potřeby 

normy chápány jako osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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Podle položky 3.10 normy ČSN 73 0833 mohou být v budovách OB2 i obytné 

buňky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

4.2.4  Terapeutické komunity 

„Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby 

závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které 

mají zájem o začlenění do běžného života.“ [7] 

Obvykle se jedná o ubytování na dobu jednoho roku v dvou až čtyřlůžkových 

pokojích. Vzhledem k tomu, že součástí sociálně terapeutických činností je různá práce, 

vhodné objekty k tomuto druhu zařízení jsou rekonstruované rodinné domky, fary nebo 

statky.  Z hlediska požární bezpečnosti staveb se jedná o objekty pro bydlení a ubytování 

druhu OB1.  

4.2.5  Zařízení následné péče 

„Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám 

s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které 

absolvovaly lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo 

se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují“ [7] 

Poskytování služeb následné péče má obvykle 3 fáze. V prvních fázích dochází 

k ubytování a k sociálně terapeutickým činnostem v objektu, obvykle typu rodinného 

domu nebo hospodářské usedlosti s kapacitou okolo 10 klientů, v poslední fázi probíhá 

pobyt v tzv. tréninkových bytech, které jsou v běžné zástavbě.  

V praxi se jedná o obdobné zařízení jako terapeutické komunity 

4.2.6  Zařízení pro krizovou pomoc, intervenční centra 

„Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu 

poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy 

přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.“ [7] 

V zařízeních pro krizovou pomoc se poskytuje ubytování, zpravidla na dobu 

nepřesahující 7 dní, například obětem domácího násilí, osobám, které přišly o bydlení 
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z důvodu požáru atd. Často se jedná o malý byt, nebo pokoj v azylovém domě. Domy 

poskytující ubytování obětem násilí mohou mít utajenou adresu. 

Poskytuje-li se krizová pomoc ambulantní formou, jedná se z dispozičního hlediska 

o kancelář se zázemím sociálního pracovníka, čekárna a toaleta.  

Podobně fungují i intervenční centra, která jsou cílena na oběti domácího násilí. 

4.2.7  Noclehárny 

„Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem 

o využití hygienického zařízení a přenocování.“ [7] 

Noclehárny poskytují služby většinou jen ve večerních a nočních hodinách. Některé 

noclehárny poskytují i jídlo a ošacení, nebo poskytují i služby denních center. 

Průměrná kapacita noclehárny je 20 klientů, ale ve velkých městech může být 

kapacita i přes 50 lůžek. Jedná se obvykle o skupinové bydlení v pokojích pro 5 až 10 osob 

s poschoďovými postelemi a uzamykatelnými skříňkami na osobní věci. Kromě samotné 

místnosti pro spánek a sociálního zázemí bývají v objektech i kanceláře pro poskytování 

poradenství nebo skaldy ošacení či zdravotnického materiálu. 

I když se z pohledu sociálních služeb jedná o ambulantní zařízení, z hlediska stavby 

jde o ubytovací zařízení.  

4.3  Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních. 

Některé sociální služby jdou poskytovány i ve zdravotnických zařízeních a někdy 

jsou označovány jako zdravotně-sociální lůžka. 

4.3.1  Hospice 

Hospicová péče je forma péče založená na paliativní medicíně, která zohledňuje 

psychické, duchovní i vztahové potřeby pacienta. V České republice je hospicová péče 

provozována jako domácí, což je vlastně terénní služba, kdy je pacient navštěvován 

pracovníky doma, kde je o něj postaráno. Dále lůžkový hospic, těch je u nás 18 a nakonec i 

hospicová lůžka v jiných zdravotnických zařízeních, např. v nemocnicích nebo LDN.  
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Velká část lůžkových hospicových zařízení disponuje i odlehčovacími lůžky 

respitní péče, která slouží ke krátkodobému pobytu potřebných osob, jímž je prioritně 

poskytována sociální péče. 

Objekt by měl být vybaven tak, aby v co možná největší míře vyvolával příjemný 

pocit blízký domovu. Klient i jeho rodina by jej neměli vnímat jako „odlidštěné“ 

zdravotnické zařízení. Tomuto cíli bývá přizpůsoben i interiér objektu z hlediska 

materiálového a barevného řešení stěn i nábytku, různých dekorací atd. 

Z hlediska začlenění normou ČSN 73 0835 se bude jednat o zdravotnické zařízení 

ústavní péče typu LZ1 nebo LZ2. Příloha A normy zná hospic jako odborný léčebný ústav, 

kde se nachází 20% osob s omezenou schopností pohybu a 80% osob neschopných 

samostatného pohybu. 

V objektu mimo lůžkové oddělení a zázemí personálu bývá ošetřovatelské 

oddělení, sklady kyslíku a někdy i malý operační sál pro akutní výkony. 

4.3.2  Služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

„Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální služby 

osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 

nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny 

ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou 

blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo 

ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních 

sociálních služeb.“ [7] 

Z hlediska požární ochrany se jedná o lůžkové zařízení typu LZ1 nebo LZ2. 

4.4 Zařízení poskytující ambulantní a terénní služby 

Posláním Centra denních služeb je umožnit osobám se zdravotním postižením 

a seniorům hodnotně prožít den s možností využití nabízených aktivit v bezbariérovém 

prostředí zařízení ambulantní služby sociální péče. Snahou je individuálně podporovat 

a rozvíjet soběstačnost těchto osob tak, aby mohly žít co nejdéle ve svém domácím 

prostředí [20].  
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Obdobnou funkci plní i denní stacionáře, sociálně terapeutické dílny a centra 

sociálně rehabilitačních služeb. Analogicky i pracoviště rané péče, ale ty jsou zaměřeny 

na rodiny s dětmi se zdravotním postižením. 

Objekty pro tyto služby mohou dispozičně obsahovat společenskou místnost, různé 

dílny jako například keramickou, šicí, košíkářskou atd., odpočívárnu, hygienické zázemí, 

jídelnu, kanceláře pro individuální konzultace, zázemí personálu, cvičné kuchyňky a další.  

Obvykle jsou bezbariérové a nepředpokládá se výskyt zcela imobilních osob, i když 

příloha normy ČSN 73 0835, položka 4.4 udává, že skladba osob neschopných 

samostatného pohybu je 50%. 

Nízkoprahová centra mají trochu odlišný chod provozu, to je dáno hlavně tím, 

že tyto služby nemají pevný program a zájemci se nemusí registrovat ani udávat své jméno 

a mohou přicházet i odcházet jak chtějí. Denní centra jsou určená osobám bez domova a 

poskytují hlavně podmínky pro osobní hygienu a sociální poradenství, centra pro děti a 

mládež jsou určena do 26 let a v podstatě se jedná o herny nebo společenské místnosti. 

Tyto stavby se projektují podle kmenové normy ČSN 73 0802 a nejsou na ně 

kladeny žádné zvláštní požadavky z hlediska požární bezpečnosti staveb. 
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5 POŽADAVKY NA TECHNICKÉ PODMÍNKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Z HLEDISKA ZÁKONA O POŽÁRNÍ OCHRANĚ 

Z předchozí kapitoly vyplývá, že převážná většina zařízení je projektována 

podle normy  ČSN 73 0835 PBS-Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče a to 

nejčastěji jako ústav sociální péče, což znamená analogicky k zařízením lůžkové péče LZ1 

nebo LZ2, případně jako dům s pečovatelskou službou.  

Některá zařízení kde jsou ubytovávány osoby pouze ze sociálních důvodů a 

nepředpokládá se výskyt osob neschopných samostatného pohybu, nebo které jsou formou 

bydlení v malých domácnostech je ale zcela jistě možné navrhovat i podle normy 

ČSN 73 0833 PBS - Budovy pro bydlení a ubytování typu OB1 a OB2. 

Mimo tyto normy musí splňovat kritéria uvedená ve vyhlášce č. 23/2008Sb.  

5.1 Některé požadavky na zařízení skupiny LZ1 

Pokud je zařízení typu LZ1 součástí jiného objektu, musí toto zařízení tvořit 

samostatný požární úsek. Pokud je samostatným objektem, může tvořit pouze jeden úsek, 

kromě prostorů, které musí tvořit samostatný úsek podle jiných norem. Stupeň požární 

bezpečnosti úseků se stanoví podle ČSN 730802, u samostatných objektů s nejvýše třemi 

nadzemními podlažími, lze bez dalšího průkazu zatřídit do II. stupně. Prostory, ve kterých 

se neposkytují sociální služby a které mají charakter pomocných nebo doplňujících 

provozů se řeší podle věcně příslušných norem. 

Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí nesmí být použity stavební hmoty 

s indexem šíření plamene is větším než 

• 75mm.minuta-1 u  stěn 

• 50mm.minuta1 u  podhledů 

a nesmí být použito plastických hmot. Podlahové krytiny mohou být z materiálů 

klasifikovaných podle normy ČSN EN 13501-1 do třídy A1fl až Cfl. 

Důležitou částí normy jsou požadavky na únikové cesty. Ty se řeší podle normy 

ČSN 730802 s následujícími doplňky: 
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Únikovými cestami, kterými se budou evakuovat po rovině osoby neschopné 

samostatného pohybu, musí mít minimální šířku 1,1m, u dveří, kde se nepředpokládá 

přesun lůžek, postačí 0,9m. Je-li součástí únikové cesty schodiště, musí mít takové 

rozměry, aby umožnilo manipulaci s nosítky. U pravoúhlého lomeného schodiště 

v objektech, kde jsou dospělé imobilní osoby je tato šířka minimálně 1,5m.  

Délka jedné nechráněné únikové cesty, kde je nad 20% osob neschopných 

samostatného pohybu, je nejvýše 15,0m. Je-li v objektu více nechráněných únikových cest, 

pak nejvýše 30m. Tyto délky nesmějí být prodlužovány, ani pokud by to norma 

ČSN 73 0802 v bodě 9.10.3. umožňovala.  

Jednu nechráněnou únikovou cestu můžeme posuzovat jako dvě, pokud 

vede z požárního úseku různým směrem a ústí do jediné chráněné únikové cesty nebo 

na volné prostranství. V případě rekonstrukcí může ústit i do částečně chráněné cesty. 

Jedná-li se o novostavbu, ve které je zařízení typu LZ1 ve čtvrtém nadzemním 

podlaží a výše musí být evakuační výtah navržen jako součást chráněné únikové cesty. 

U změn staveb, může být evakuační výtah v tomto případě v samostatném požárním úseku 

se vstupem z úseku bez požárního rizika. Tento úsek propojuje výtah s chráněnou 

únikovou cestou. Všechny dveře ohraničující tento požární úsek musejí být klasifikovány 

jako EI-Sm-C. Pouze vstup do únikové cesty a dveře do šachty výtahu mohou být 

s klasifikací EW-C. Rozměr klece je 1,2x2,3m s dveřmi 1,1m, což odpovídá přepravě 

lůžka (0,9x2m) včetně obsluhy. [16] 

5.2 Některé požadavky na zařízení skupiny LZ2 doplněné o požadavky na ústav 

sociální péče 

Zařízení LZ2 v budovách jiného účelu musí být od ostatního objektu požárně 

odděleny. Samostatné požární úseky musí tvořit každé ošetřovatelské oddělení, dále každá 

lůžková část s projektovanou kapacitou do 20 lůžek u ústavů sociální péče, nebo každá 

samostatná jednotka pro ubytování u domovů pro seniory. Dále musí být samostatným 

úsekem sklad nebo archiv nad 25m2 a také, obdobně jako u zařízení LZ1, prostory 

nesouvisející s poskytováním péče nebo vymezené věcně příslušnou normou. 

Požární úsek lůžkové části nesmí zaujímat více než jedno podlaží a každé podlaží 

musí mít nejméně 2 požární úseky z důvodu evakuace po rovině. 
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Materiál stěn, podhledů, nenosných konstrukcí uvnitř úseku a volně vedených 

potrubí musí být třídy reakce na oheň B-s1, nebo u nejvýše dvoupodlažních budov C-s1. 

Vnější tepelná izolace nesmí být třídy reakce na oheň F-B. Povrchové úpravy a krytiny 

obdobně jako u LZ1.  

Z každého požárního úseku musí být umožněn únik po rovině nebo do jiného úseku 

nebo na volné prostranství. Evakuuje-li se do sousedního úseku, musí být tento úsek 

k tomu účelu dostatečně dimenzován. Pro toto dimenzování se počítá 3,0m2 na pacienta 

neschopného pohybu, 1m2 na pacienta s omezenou schopností pohybu a 0,25m2 

na pacienta samostatného pohybu podlahové plochy. Tento požární úsek musí navazovat 

na chráněnou únikovou cestu nebo přímo na volné prostranství a musí mít větrání 

odpovídající chráněné únikové cestě typu A.  

Komunikace uvnitř požárních úseků (nechráněná úniková cesta) musí být oddělené 

stěnami z konstrukce druhu DP1 z výjimkou dveří, a musí tvořit úsek bez požárního rizika. 

Toto se netýká případů, kdy je ze všech pokojů východ na volné prostranství, např. 

přes terasu.  Takovéto NÚC lze použít jako jedné únikové cesty z lůžkové jednotky 

jen pokud je její délka do 10m a pokud je jí evakuováno nejvýše 12 osob s omezenou 

schopností pohybu, nebo neschopných samostatného pohybu. U dvou a více NÚC nesmí 

být délky větší než 30m. Pokud tvoří samostatný požární úsek, a má požární zatížení 

nejvýše 2,5 kg.m-2, může mít až 15m. 

Nejmenší počet a nejnižší typ CHÚC uvádí tabulka. 

Tabulka 4 - Nejnižší počet a typ chráněných únikových cest [16] 

Počet nadzemních podlaží Typ jedné ÚC Typ další ÚC 
2 – 4 B  B 
5 – 8 B B 
Více než 8 C 2B nebo 1C 

Při rekonstrukcích nesmí být CHÚC typu B nahrazena typem A 

Mezní délky NÚC  se stanovují v závislosti na součiniteli a podle ČSN 730802 a 

nelze je prodlužovat. Je-li jediná ÚC typu B do níž ústí evakuace, nesmí být delší než 90m. 
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Šířka NÚC mezi požárními úseky musí být stanovena pro celkový počet osob 

z více obsazeného úseku. Nejnižší přípustná šířka, která je určena pro evakuaci osob 

neschopných samostatného pohybu je 1,1m a to včetně dveří.  

Požadavky na schodiště jako u LZ1 stejně jako požadavky na evakuační výtah. 

Odchylně od normy ČSN730802 lze u změn staveb stávajících ÚSP zmenšit rozměry klece 

na rozměr 1,1x1,4m což odpovídá přepravě osob na vozíku. 

 Pokud lze výtahem evakuovat 30% osob neschopných samostatného pohybu 

z každého podlaží, může být považován jako adekvátní náhrada druhé NÚC. U nových 

objektů musí být nejméně 2 výtahy, jinak závisí jejich množství na poštu pacientů 

neschopných samostatného pohybu, počtu podlaží, jejich výškové poloze, době, po kterou 

musí evakuační výtah fungovat a technických parametrech samotného výtahu. Výtah musí 

být napájen ze dvou na sobě nezávislých zdrojů nejméně po dobu stanovenou normou.  

Únikové cesty musejí být označeny značkami podle ČSN ISO 3864 a 

ČSN ISO 3864-1 a musejí být vybaveny nouzovým osvětlením podle ČSN 73 0802. 

Na schodištích s šířkou ramene větší než 1,1m musí být oboustranně madla 

podle ČSN 74 3305. V ostatních prostorech únikových cest se madla doporučují.  

Pro zajištění plynulé evakuace má být objekt vybaven domácím rozhlasem. 

Lůžkovými odděleními nesmějí procházet žádné volně vedené potrubí pro rozvod 

hořlavých látek a kyslíku, mimo rozvody, které případně slouží pro zdravotnické přístroje. 

Pokud prostory prochází nechráněné vzduchotechnické potrubí, musí být v místě prostupů 

konstrukcemi opatřeno požárními klapkami, které jsou ovládané EPS. 

Je.li kapacita objektu více než 50 lůžek, nebo 30 lůžek jedná-li se o dětské klienty, 

vyžaduje se EPS. [16] 

5.3 Některé požadavky na domy s pečovatelskou službou 

V objektech a prostorách DPS musí tvořit samostatný požární úseky každý byt 

ve kterém je pečovatelská služba poskytována, dále každá obytné buňky 

podle ČSN 730833 a také ostatní prostory, které nesouvisí přímo s poskytováním 

pečovatelské služby (kotelna, garáž, strojovna vzduchotechniky, jiné provozy,…) 
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Stupeň požární bezpečnosti se stanovuje podle ČSN 730802.  

Bez ohledu na výšku budovy musí být požární úseky bytů odděleny požárními pásy 

a vnější tepelná izolace nesmí být z materiálů tříd reakce na oheň F až B.  

Vstupní dveře do bytů musí být minimálně EI 30-Sm a považují se za trvale 

uzavřené, takže se u nich nepožaduje samozavírač. Požadavky na povrchové úpravy 

o podlahové krytiny stejně jako u LZ1 a LZ2. 

Únikové cesty jsou řešeny podle ČSN 730802 s doplněními danými normou 

ČSN 730835.  

V DPS tvoří NÚC požární úsek bez požárního rizika. Pouze jedné NÚC může být 

použito jen tehdy, není-li její délka větší než 20m a neslouží-li k evakuaci více než 12 

osob. Délka dvou a více cest nesmí přesáhnout 35m a tyto délky jsou konečné a nesmí se 

zvětšovat.  

Jedna CHÚC, nebo u rekonstrukcí ČCHÚC, smí být použita pro maximálně 12 

osob z každého podlaží a objektů, kde se pečovatelská služba poskytuje nejvýše ve třetím 

podlaží. Při použití nuceného větrání může být služba použita nejvýše v pátém patře. 

Šířka únikových cest nesmí být menší než 1,1m s dveřmi 0,9m. Předpokládá-li se 

výskyt osob neschopných samostatného pohybu, musí být schodiště uzpůsobeno 

pro manipulaci s nosítky. Požadavky na evakuační výtah jsou shodné se zařízeními LZ. 

V domech kde se ubytovává více než 50 klientů se požaduje instalace EPS. 

Samočinnými hlásiči mají být vybaveny minimálně byty, ve kterých se pečovatelská 

služba poskytuje. [16] 

5.4 Některé požadavky vyplývající z vyhlášky 23/2008 Sb.  

Pokud je stavba tří a více podlažní, musí být odolnost požárně dělících a stavebních 

konstrukcí minimálně 30 minut, pokud norma nestanoví odolnost vyšší a v každém podlaží 

musí být zřetelně označeno, ve kterém podlaží se nacházíme. 

Chráněná úniková cesta musí mít nášlapnou vrstvu podlahy nejméně Cfl-s1, 

nouzové osvětlení a bezpečnostní značení.  
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Stavby zdravotnického a sociálního zařízení, prostory určené pro ubytování a 

rodinné a bytové domy (a některé jiné) musí být vybaveny zařízením autonomní detekce a 

signalizace požáru – tzn. autonomní hlásiče kouře dle ČSN EN 14604 nebo EPS 

dle ČSN EN 54 pokud nejsou vybaveny elektronickou požární signalizací.  

Pokud je projektovaná kapacita u zdravotnických a sociálních staveb větší než 50 a 

u staveb pro ubytování více než 100, musí se zkouškou podle ČSN EN 1101 a 1021-2, 

prokázat že je zápalnost závěsů a záclon větší než 20 sekund a že z hlediska zápalnosti 

vyhoví čalouněné materiály.  

Důležitou částí vyhlášky je Příloha číslo 6 - Požadavky požární ochrany při užívání 

staveb nebo jejich částí vztahující se k chráněné únikové cestě, k úpravě interiéru, přístupu 

k nástěnným hydrantům a hasicím přístrojům. Podle této přílohy lze na chráněné únikové 

cestě umístit hořlavé předměty jen za určitých podmínek a to např.: 

• vzdálenost předmětu od části stavby z hořlavých hmot s výjimkou podlahy 

musí bránit přenesení hoření a musí být min. 2m a nesmí být z plastu 

• nesmí být umístěn na strop nebo podhled, nebo do prostoru pod stropem 

nebo podhledem v části určené pro pohyb osob nebo pro požární zásah  

• na stěně upevněn tak, aby se neuvolnil v průběhu evakuace nebo zásahu 

• na stěnu o ploše 60m2 lze umístit jen 1 hořlavý předmět, na podlaží max. 3 

• je-li předmět typu nástěnky, pak její plocha bude max. 1,3m2 a tl. 4mm 

• v prostru může být umístěn 1 malý závěsný automat a plastová květinová 

výzdoba pokud je průmět výzdoby na stěnu nejvýše 0,5m2 a hloubka 0,1m 

• v chráněné únikové cestě může být dále umístěna čalouněná židle z 

nehořlavých hmot, je-li v ní více židlí, musí vyhovovat z hlediska zápalnosti 

• předměty takto umístěné nesmí ovlivňovat pohyb osob, zasahovat 

do minimální šíře únikové cesty, bránit otevírání nebo zavírání dveří 

• v CHÚC lze umístit jeden hořlavý umělecký předmět max. 2x2m v tloušťce 

5cm  je-li v tomto prostoru EPS a SHZ nebo EPS a osoba schopná provést 

prvotní zásah,  v požární předsíni únikové cesty nesmí být umístěno nic 

Tyto podmínky se nevztahují na předměty nebo konstrukční části, které jsou v 

souladu s požárně bezpečnostním řešením, nebo jiným obdobným dokumentem. [11] 
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6 MOŽNÉ PROBLÉMY VYPLÝVAJÍCÍ Z ROZDÍLNOSTÍ OBORŮ 

Rozdílů mezi požadavky na objekty vyplývajících z rozdílnosti povah a požadavků 

může být mnoho. Já jsem vybrala podle mého názoru nejběžnější problémy a rozdělila 

jsem je tří skupin, podle toho, týkají-li se budovy jako takové, pobytu klientů nebo 

provozovatele. 

6.1 Problémy objektů sociální sféry z pohledu stavby 

Při projektování těchto budov narážíme na rozdílnost definic jednotlivých objektů 

podle normy ČSN 730835 a podle zákona o sociálních službách. Při užívání je největším 

problémem stáří staveb. 

6.1.1  Rozdílné definování objektů sociálních služeb podle zákona o sociálních 

službách a podle normy ČSN 730835 

Vyhláška 23/2008Sb. stanoví technické podmínky požární ochrany pro navrhování, 

provádění a užívání staveb mimo jiné i staveb pro účely sociální péče. Odvolává se 

na normu ČSN 730835, která, jak již bylo řečeno, dělí zařízení sociální péče pouze 

do dvou skupin. Obě tyto skupiny jsou zařízení určená pro pobytové služby. Norma vůbec 

neřeší zařízení sociální péče pro ambulantní služby. Norma dále neřeší zařízení, kde je 

většina klientů schopna samostatného pohybu, udává pouze doporučení projektovat je jako 

ústav sociální péče.  

V tabulce A1 přílohy A je toto rozdělení ještě upřesněno a je zde číselně stanovena 

skladba osob v jednotlivých typech zařízení podle schopnosti pohybu. Tyto hodnoty se 

dále užívají při dimenzování únikových cest podle ČSN 730802. 

Zařízeními sociální péče podle přílohy jsou: 

• Ústavy sociální péče, ty se dále člení na 13 podskupin podle věku klientů 

na děti, dospělé a důchodce a podle charakteru postižení např. tělesné, 

kombinované, pro toxikomany apod. 

• Pečovatelské služby – domy s pečovatelskou službou. 

Při tom se norma odvolává na vyhlášku MPSV ČR č. 182/1991 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Tato vyhláška je od 1.1.2012 zrušena a nahrazena předpisem 
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329/2011Sb., kde podobné rozdělení již není. Naopak nové rozdělení zařízení je právě 

v zákoně o sociálních službách z roku 2006. Domy s pečovatelskou službou jsou 

zakotveny v občanském zákoníku jako byty zvláštního významu a ne zařízení sociální 

péče, i když by se podle mého názoru měly projektovat také jako objekty sociální péče. 

Zlepšením by bylo nové rozdělení těchto objektů v návaznosti na sociální zákon. 

Dále doplnění normy o zařízení ambulantní péče jako jsou centra denních služeb.  

6.1.2  Stáří objektů 

Norma ČSN 730835 byla vydána 1.10.1981 jako PBS-Budovy zdravotnických 

zařízení. Byla několikrát měněna a v roce 1996 zrušena a nahrazena novou se stejným 

označením. Současná podoba normy je platná od 1.5.2006. Do tohoto roku obsahovala 

norma požadavky pouze na zdravotnické zařízení podle Vyhlášky ministerstva 

zdravotnictví České socialistické republiky 121/1974Sb., o soustavě zdravotnických 

zařízení.  Byla v ní pouze poznámka, že se jí doporučuje použít pro řešení budov, které 

slouží bydlení osob s omezenou schopností pohybu.  

Je tedy nutné si uvědomit, že platí-li tato norma až od roku 2006 a to 

pro projektování nových staveb a pro projektování změn staveb, jimiž se stávající objekty 

upravují na stavby sociální péče, stavby postavené nebo zrekonstruované před tímto 

obdobím nemusí požadavky této normy splňovat a z pravidla toto nesplňují. 

Problém jsou například konstrukční systémy. Dnes platná norma stanovuje, že až 

na výjimky musí být objekt s nehořlavým konstrukčním systémem. U změn staveb 

do sedmi nadzemních podlaží a u některých typů novostaveb povoluje systém smíšený. 

U starších objektů tomu tak vždy není.  

Příkladem problémů mohou být také objekty, kde je v únikových cestách dřevěný 

obklad, který výrazně zvyšuje požární zatížení a neodpovídá dnešním platným normám. 

Dalším příkladem může být šířka únikových cest a to hlavně šířka dveří. Běžná 

pečovatelská lůžka mají vnější šířku okolo 100cm, u místností, kde je šířka dveří 90cm je 

tedy nemožné evakuovat osobu neschopnou samostatného pohybu na lůžku.  
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Řešení těchto nedostatků má individuální charakter, pro konkrétní případy. 

U nevyhovující šířky dveří by to mohly být například evakuační matrace umístěné 

ve všech pokojích. U nevyhovujících schodišť evakuační židle.  

6.1.3  Chybějící prostory 

Tento problém souvisí s předchozí kapitolou. Spoustu zařízení sociální péče se 

nachází v objektech, které jsou staré a nebyly původně vybudovány pro účely sociálních 

služeb. Z toho důvodu chybí prostory, které jsou pro správnou funkci zařízení potřeba. 

Může se jednat například o kočárkárny u azylových domů určených pro matky s dětmi, 

nebo místa pro uložení invalidních vozíků v domovech pro osoby se zdravotním 

postižením či seniory, ale dokonce i jídelny, nebo čekárny v zařízeních pro ambulantní 

péči. Často se tedy stává, že provozovatelé začnou těmto účelům používat únikové cesty. 

Pokud nelze nedostatek místností řešit stavebními úpravami, východiskem tohoto 

problému by mohlo být snížení kapacity zařízení a takzvaně ušetřenou místnost využít 

pro tyto potřeby. 

6.2 Problémy z pohledu klientů sociálních zařízení 

V pobytových zařízeních by měla být patrná snaha zachovávat práva a důstojnost 

klientů. V zařízeních se provozovatelé maximálně snaží klientům pobyt zpříjemnit.  

6.2.1  Ubytování v prostředí připomínající domov 

Z doporučení veřejného ochrance práv i z pravidel ochrany práv uživatelů vyplývá, 

že uživatel by měl mít možnost zařídit si svůj soukromý prostor dle svého uvážení tak, aby 

se v něm cítil dobře (např. mít možnost vzít si do zařízení s sebou předměty, které jsou mu 

blízké – obrazy, květiny, oblíbené křeslo, skříňku, hrnek, přehoz na lůžko, lampu atd., 

v rámci svého soukromého prostoru si přesunout nábytek tak, aby rozmístění vyhovovalo 

jeho potřebám atd.). Každý soukromý prostor by měl vyjadřovat individualitu uživatele, 

nikoli uniformitu zařízení, tj. např. stejné neosobní vybavení všech pokojů, stejné kartáčky 

na zuby, stejné ručníky apod. [22] 

V §18 vyhlášky č. 23/2008 Sb. odstavec 6 je dáno, že v objektech zařízení sociální 

péče, která má projektovanou kapacitu nad 50 osob, musí být v lůžkových částech 

prokázáno normovou zkouškou, že je zápalnost záclon delší než 20 sekund a čalouněné 
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materiály vyhoví z hlediska zápalnosti. To ale nemusí splňovat klientovo vybavení. Stejně 

jako nové uspořádání nábytku v pokoji nemusí být vhodné z hlediska evakuace. 

Nejjednodušším řešením je tyto úpravy omezit v požárním řádu nebo ve smlouvě 

o poskytování sociálních služeb. 

6.2.2  Elektrospotřebiče 

Většina pokojů je kromě nábytku vybavená i elektrospotřebiči jako lampička, 

lednička atd., a je-li součástí pokoje i kuchyňský kout také vařiči, nebo troubou. Podobně 

tomu bývá i u společných kuchyněk. Ve společenských místnostech je z elektrospotřebičů 

televize, rádio, často i počítače s připojením na internet. Pro aktivizační činnosti se 

používají např. šicí stroje, tavné pistole a další. 

Platné právní předpisy ukládají provozovateli povinnost udržovat elektrická 

zařízení a výrobky v bezpečném stavu tak, aby neohrožovaly životy, zdraví a majetek. 

Toto je předepsáno především zákoníkem práce (zákon číslo 262/2006 Sb.) a to v § 101, 

odstavec 1. Dále zákonem číslo 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

BOZP ve znění pozdějších předpisů, v § 2, podle kterého je zaměstnavatel povinen 

vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 

přijímáním opatření k prevenci rizik a v § 4, který zaměstnavateli ukládá, že stroje, 

technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být pravidelně a řádně udržovány, 

kontrolovány a revidovány. Dalším právním předpisem, který v § 3 a § 4 vyžaduje 

od zaměstnavatele stanovení termínů, lhůt a rozsahů kontrol, zkoušek, revizí, termínů 

údržby, oprav a rekonstrukcí technického vybavení pracoviště je nařízení vlády číslo 

101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

Za nedodržení podmínek může být v souladu se zákonem 251/2005Sb, o inspekci práce, 

provozovateli uděleny sankce. [23] 

Právním předpisem z oblasti požární ochrany, který upozorňuje na nutnost revizí je 

vyhláška o požární prevenci, která v §38 požaduje prokázání dodržování technických 

podmínek výrobků dokladem, kterým je platná revize.  

Dle platného znění Vyhlášky 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, 

může provádět veškeré revize elektrických zařízení pouze osoba, která je držitelem 

platného osvědčení dle §9 vyhlášky 50/1978 Sb. (Pracovníci pro provádění revizí). [24] 
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Pobytové služby jako je například chráněné bydlení, nebo domov pro seniory má 

mít podle prováděcí vyhlášky zákona znaky bydlení v domácnosti. Je tu i snaha personálu, 

aby se klienti cítili jako doma. Standardní vybavení na pokojích má odpovídat vybavení 

v běžné domácnosti. 

Ze zákona o sociálních službách je velmi patrný důraz na respekt k základním 

lidským a občanským právům, oprávněným zájmům a lidské důstojnosti adresátů 

sociálních služeb. [22] 

Z tohoto důvodu by měla zařízení umožnit klientům, vzít si vlastní 

elektrospotřebiče jako je rádio, rychlovarná konvice, televize na pokoj a další. Tím vzniká 

povinnost mít revizi. 

Problém se dá řešit v principu dvěma způsoby. Může se jednat o zařízení zapůjčené 

zařízením, o revizi se stará poskytovatel a klient si připlácí pouze za pronájem a spotřebu 

elektrické energie, nebo o spotřebič, jehož vlastníkem je klient. Zde je nutné problém 

revize řešit individuálně, to nejlépe už při tvorbě smlouvy o poskytnutí sociálních služeb, 

kde by měla být například klauzule, že revize na soukromých elektrospotřebičích 

při nástupu do zařízení zajistí provozovatel za úhradu formou tzv. fakultativních služeb 

podle §77 zákona o sociálních službách, případně, že si jí klient zajistí sám a dodá revizní 

zprávu ve stanovené lhůtě. 

6.2.3  Ochrana soukromí 

Mezi základní práva klientů patří beze sporu i právo na soukromí. Uživatel by měl 

mít kontrolu nad tím, kdo a kdy do jeho obydlí vstupuje. Měl by mít také možnost přístup 

personálu či jiných lidí odepřít a měl by mít možnost si svůj pokoj zamknout. [22]  

Problém ale může nastat, je-li vyhlášena evakuace a osoba uvnitř pokoje např. spí, 

je pod vlivem léků, nebo je v bezvědomí z důvodu intoxikace kouřem. I mimo vyhlášení 

evakuace může nastat situace, že se obyvatel pokoje na výzvy neozývá. V obou případech 

je nutné se do pokoje co nejrychleji dostat.  

Příslušník HZS je oprávněn k takovému zásahu, podle §5 odstavce 2, 

zákona č. 238/2000Sb o HZS ČR ve znění pozdějších předpisů, ale nehrozí-li nebezpečí 
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z prodlení, musí si zajistit přítomnost nezúčastněné osoby a po provedení zásahu je 

příslušník povinen neprodleně vyrozumět orgány Policie ČR. [14] 

Tento problém by vyřešil systém uzamykání, který umožňuje v případě nutnosti 

otevřít dveře personálem nebo hasičem i zvenčí. K tomu slouží takzvaný systém 

generálního a hlavního klíče.  

6.2.4  Otevřené požární dveře 

Častým problémem v objektech, kde se vyskytují osoby s omezenou schopností 

pohybu, jsou požární dveře.  

Většina pobytových zařízení má jako svou činnosti pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o svou osobu, což prováděcí vyhláška upřesňuje mimo jiné jako pomoc 

při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostředí. Zároveň 

podle §88 písm. c) zákona musí vytvářet při poskytování služeb takové podmínky, které 

umožní osobám využívajícím sociální služby, naplňovat jejich lidská i občanská práva. 

Což beze sporu je i svoboda pohybu a právo na soukromí.  

Dělí-li se např. v chodbě objekt do dvou požárních úseků, nebo ústí-li nechráněná 

úniková cesta do chráněné únikové cesty, musí být odděleny požárními dveřmi 

se samozavíračem. 

Pro klienty na vozíku, s berlemi nebo v chodítku můžou být tyto dveře velkou 

překážkou, protože si je sami bez pomoci nedovedou otevřít. Z tohoto důvodu personál 

přistupuje k opatřením, které vedou k porušení požárních předpisů a dveře ustavují 

v otevřené pozici. Stejně tak i u dveří, kterými se často z provozních důvodů prochází a 

pro personál je rychlejší je mít trvale otevřené. 

Řešením by byly jistě požární konzole s elektromagnetem. Ty blokují v klidovém 

stavu dveře otevřené. Po impulzu od EPS dojde k odpojení elektromagnetu a pomocí 

samozavírače dojde k uzavření požárních dveří. Toto řešení by sice bylo efektivní, 

ale finančně nákladné. 
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6.3 Problémy zaviněné personálem, nebo provozovatelem 

6.3.1  Chráněné únikové cesty 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. přesně definuje požadavky na chráněné únikové cesty. (viz 

kapitola 6.4). Bohužel tyto podmínky se velmi často porušují a to nejen z důvodů 

chybějících místností jak bylo zmíněno výše. 

S tímto souvisí i porušení povinností právnických a podnikajících fyzických osob, 

kdy tyto subjekty musí dle zákona o požární ochraně vytvářet podmínky pro hašení požárů 

a pro záchranné práce, zejména udržovat volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým 

východům, k hlavním uzávěrům, věcným prostředkům požární ochrany a dalším. 

Často je v těchto prostorách výzdoba na stěnách, propagační stojany, květináče 

s kytkami, sedací nábytek. V některých stavbách je úniková cesta obložená dřevěným 

obložením, nebo je barevně řešena tak, že bezpečnostní značky směru úniku zanikají a 

nejsou na první pohled vidět. Důvodem je snaha personálu nebo provozovatele učinit 

zařízení pro klienty a návštěvníky příjemnější. Bohužel za cenu snížení bezpečnosti.  

Řešením je aktivní snaha preventivní požární hlídky tyto nedostatky nacházet, 

hlásit a dohlížet na jejich odstranění. 

6.3.2  Bezpečný pobyt 

Klienti mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při pobytu 

v zařízeních. Dle standardu 14 – nouzové a havarijní situace, jsou poskytovatelé povinni 

své služby poskytovat tak (kromě jiných požadavků), aby byly bezpečné. Standard 13, 

o prostředí a podmínkách zase říká, že poskytovatel zajišťuje materiální, technické a 

hygienické podmínky přiměřené druhu poskytované služby, kapacitě, a okruhu osob. [22] 

Aby se zajistila bezpečnost některých klientů, užívají se opatření k omezení 

pohybu. Jako příklad je možno uvést zábrany na schodištích v azylových domech 

pro matky s dětmi nebo v domovech pro seniory či v domovech se zvláštním režimem.  

Tyto schodiště jsou často součástí únikových cest. Podle §11 odstavce 2, 

písmene b) vyhlášky o požární prevenci musí být komunikační prostory, které jsou 

součástí únikových cest trvale volné.  
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Dalším problémem podobného charakteru je uzamykání únikových východů 

z obavy, že klienti např. s demencí, nebo děti opustí objekt. 

V tomto případě by mohlo být účinným, ale drahým řešením napojení na EPS.  

6.3.3 Cvičná evakuace 

Jak již bylo řečeno výše, ze zákona o požární ochraně vyplývá provozovateli 

povinnost vést dokumentaci, mimo jiné i požární poplachovou směrnici a evakuační plán. 

Stejně tak i sociální zákon ve svém standardu 14 udává povinnost vést dokumentaci 

o nouzových situacích a jejich řešení. S těmito dokumenty musí být seznámeni jak klienti, 

tak hlavně zaměstnanci.  

Vyhláška o požární prevenci v §32 odst. 4 říká, že: „Stanoví-li tak schválené 

posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě 

stanovení podmínek požární bezpečnosti, prověřuje se účinnost opatření uvedených 

v požárních poplachových směrnicích nejméně jednou za rok formou cvičného požárního 

poplachu". [10] 

Cvičný požární poplach je nejlepším možným způsobem jak správnost postupů 

daných touto dokumentací prověřit. Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které 

jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli činnosti. 

Vyhlášení se musí předem nahlásit příslušnému operačnímu středisku HZS. 

Ze statistik vyplývá, že velká část požárů s úmrtími se stává v nočních hodinách. 

U objektů, jako jsou domovy pro seniory, nebo domovy pro osoby se zdravotním 

postižením je na nočních směnách méně personálu, než přes den. Poplach by měl tedy 

simulovat tyto obtížnější podmínky. To ale vede k tomu, že si evakuaci vyzkouší jen 

někteří zaměstnanci. V některých zařízeních se cvičný požární poplach dokonce neprovádí 

vůbec z obavy o zdraví klientů.  

Ve vyhlášce by mělo být zakotveno, že ve všech zařízeních sociální péče, kde se 

vyskytují osoby s omezenou schopností pohybu, nebo neschopných samostatného pohybu 

bude cvičná evakuace povinná. U všech zaměstnanců by mělo být pravidelné školení ne 

pouze teoretické, ale vždy doplněné o praktickou část, kde si personál vyzkouší různé 

způsoby evakuace. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo definovat požadavky, které jsou kladeny 

na objekty sociální sféry a to jak z hlediska požární ochrany, tak z hlediska sociálního 

zákona a porovnat je.  

Toto bylo provedeno studiem dvou stěžejních zákonů obou oblastí a předpisů 

souvisejících. Toto studium bylo doplněno získanou zkušeností při fyzických prohlídkách 

několika zařízení.  

Rozpory, které mohou vzniknout z rozdílnosti oborů, se dají rozdělit do tří skupin. 

Prvními skupinou jsou stavby jako takové. Už norma pro navrhování sociálních zařízení 

ČSN 730835 rozděluje objekty odlišně od sociálního zákona a přímo neřeší stavby 

ambulantních služeb ani stavby, ve kterých se nachází pouze osoby ubytované 

ze sociálních důvodů, nikoliv z důvodů omezené schopnosti pohybu a orientace. Velkým 

problémem je rovněž stáří objektů a z toho plynoucí problémy, jako například nedostatek 

prostorů nutných pro fungování služby sociální péče a využívání chráněných únikových 

cest i k jiným účelům, než pro bezpečnou evakuaci a pohyb osob.  

Druhou skupinou je dodržování práv a osobní důstojnosti klientů, které zaručuje 

sociální zákon. Zařízení má povinnost maximálně svým klientům vycházet vstříc, aby se 

cítili ve svých „nových domovech“ příjemně. Z toho vyplývá možnost používat, vlastní 

vybavení a dekorace, které mohou zvyšovat požární riziko, nebo vlastní elektrospotřebiče, 

které potřebují revizi.  

Poslední skupinou je porušování požadavků požární ochrany ze strany 

provozovatele. Asi nejběžnějším prohřeškem je porušování vyhlášky 23/2008Sb., 

o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů, kde jsou 

v příloze definovány podmínky pro chráněné únikové cesty. Provozovatelé, byť opět 

ve snaze zpříjemnit klientům pobyt, umisťují do těchto prostorů různé předměty 

od dekorací až po zábrany proti pádu ze schodů. Při případném požáru a nutné evakuaci by 

také ne všechen personál byl schopen rychle a efektivně provést evakuaci. 

Řešení těchto problémů není jednoduché a je velmi individuální u každého 

konkrétního objektu. Většina stavebních zásahů je hlavně z finančních důvodů nereálná. Je 

ale nutné, aby se těchto skutečnostech vědělo, a bylo s nimi počítáno poplachových 
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směrnicích a evakuačním plánu. Provozovatelé o nebezpečí mnohdy ani nemusí vědět, 

proto by zde měly být aktivní preventivní požární hlídky, které skutečně znají 

problematiku požární ochrany a na možná nebezpečí upozorní.  
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