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ANOTACE: 

 

JURISTOVÁ, Jana. Koordinace vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení od 

projektu po ukončení stavby. 1  .vydání. Ostrava: VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, Katedra požární ochrany, 2015. 55 stran. 

Tato bakalářská práce se zabývá objasněním činnosti vyhrazených požárně bezpečnostních 

zařízení. Zaměřuje se především na zásady projektování, montáž, koordinaci a  vlastní 

provoz těchto zařízení. Dále jsou popsány aktivity subjektů podílejících se na výstavbě, 

které mají vliv na celkovou stavební výrobu. Cílem práce je poukázat na nedostatky při 

projekci, montáži a  užívání požárně bezpečnostních zařízení. 

 Klíčová slova: 

Požárně bezpečnostní zařízení; projektování; aktivity; koordinace; užívání. 

 

JURISTOVÁ, Jana. Coordination of dedicated fire safety equipment from the project 

after construction 1. edition. Ostrava: VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 

Katedra požární ochrany, 2013. 55 pages. 

This thesis deals with the clarification of dedicated fire safety equipment operation. It 

focuses primarily on the principles of design, installation, coordination and proper 

operation of these devices. Then the activities of entities, which have an impact on the total 

construction output and involves construction are described, The aim of this thesis is to 

highlight the deficiencies in design, installation and usage of fire safety equipment. 

 Key words: 

Fire safety equipment; design; operation; coordination; use 
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Úvod 

Záměrem této bakalářské práce je objasnění činností vyhrazených požárně 

bezpečnostních zařízení v  rovině teoretické od začátku projektování, přes montáž systému 

až po spouštění do provozu a  vlastní provoz těchto zařízení. Tato práce je rozšířením mé 

absolventské práce, která podává základní informace o  požárně bezpečnostních zařízení  a  

jejich základní rozdělení. V  práci bych chtěla poukázat na jednotlivé nedostatky při 

projektování vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, na výskyt chyb při montážích 

a  chyby v  následném užívání. Částečně bude práce řešit nové změny v  legislativě, ať už 

se jedná o  změnu vyhlášky o  požární prevenci, nebo o  upozornění na zcela novou 

připravovanou českou technickou normu ČSN 73 0895 Požární bezpečnost staveb - 

zachování funkčnosti kabelových tras v  podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, 

klasifikace Px - R  a  aplikace výsledků zkoušek. Použití této normy je zcela zásadní pro 

správnou funkčnost požárně bezpečnostních zařízení a  to zejména za požáru.  

Stavební záměry jsou rok od roku náročnější, komplikovanější a  s  tím souvisí 

samozřejmě i  projekce, koordinace, montáž a  dodávky jednotlivých zařízení, ať už se 

jedná o  požárně bezpečnostní zařízení, věcné prostředky požární ochrany nebo vybavení 

stavby technickými a  technologickými zařízeními budov. Mým cílem je zaměřit se na 

konkrétní část a  tou jsou vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení (vyhrazená PBZ). 

Jejich přítomnost na stavbě je zásadní při případném požáru, kde každé požárně 

bezpečnostní zařízení přispívá především k  bezpečnosti osob, bezpečnosti zasahujících 

hasičů a  v  neposlední řadě chrání i  movité a  nemovité statky majitele objektu nebo 

provozovatele objektu. Chci především poukázat na samotné požárně bezpečnostní 

zařízení u  složitějších objektů. Mnohdy nebude správně fungovat bez koordinace ostatních 

součástí, protože i  drobnosti musí být provedeny s  maximální zodpovědností.  
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1. Rešerše 

Instalace požárně bezpečnostních zařízení ve stavbách není založena na volné 

úvaze stavebníka (např. na jeho finančních možnostech, na dostatečném uvědomění si 

případných rizik apod.). Povinnost vybavit stavbu potřebným druhem a  množstvím 

požárně bezpečnostních zařízení je povinností stanovenou právním předpisem zákonné 

síly, neboť povinnosti mohou být obecně ukládány toliko na základě zákona a  v  jeho 

mezích.  

Níže uvedené předpisy představují právní základ pro posouzení požadavků na 

zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními. Jde o  zákon o  požární ochraně a  

dvě jeho prováděcí vyhlášky. 

Zákon č . 133/1985 Sb., o  požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [1]. 

Tento právní předpis je základní zákon týkající se požární prevence. Jeho účelem je 

vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a  zdraví občanů a  ochranu majetku před 

požáry. Umožňuje poskytování pomoci při živelných 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. Jde  

o  základní předpis zákonné síly na úseku požární ochrany, na jehož základě je hasičským 

záchranným sborem vykonáván státní požární dozor ve všech formách, které stanovuje  

§ 31 tohoto zákona. 

Vyhláška Ministerstva vnitra č  . 246/2001 Sb., o  stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a  výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o  požární prevenci), ve znění 

vyhl. č . 221/2014 Sb [2]. 

Tato vyhláška je jedním z  prováděcích předpisů zákona o  požární ochraně. Mimo 

jiné tento podzákonný předpis stanovuje druhy požárně bezpečnostních zařízení a  

vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, druhy vyhrazené požární techniky, věcných 

prostředků a  způsob výkonu státního požárního dozoru. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Po%C5%BE%C3%A1rn%C3%AD_ochrana&action=edit&redlink=1
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Vyhláška č. 23/2008 Sb., o  technických podmínkách požární ochrany staveb ve 

znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o  technických 

podmínkách požární ochrany staveb [3]. 

Tento právní předpis stanoví jednotné technické podmínky požární ochrany pro 

navrhování, výstavbu a  užívání staveb. Vyhláška je zpracována na základě nejnovějších 

tuzemských a  zahraničních poznatků v  oblasti požární ochrany staveb. Ustanovení tohoto 

předpisu reaguje na vstup ČR do Evropské unie a  harmonizuje požadavky požární 

bezpečnosti na stavební výrobky s  evropskými předpisy. 
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2. Rozdělení a  druhy požárně bezpečnostních zařízení 

Požárně bezpečnostní zařízení jsou systémy, technická zařízení a  výrobky pro 

stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení. Na tato zařízení je 

kladen při projekci, instalaci, provozu, údržbě a  opravách zvláštní požadavek. Požárně 

bezpečnostní zařízení se rozlišují na PBZ „vyhrazená“ a  „nevyhrazená“. Jejich rozdělení 

a  zvýšené požadavky na vyhrazené druhy PBZ upravuje prováděcí vyhláška Ministerstva 

vnitra č. 246/2001Sb., o  stanovení podmínek požární bezpečnosti a  výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o  požární prevenci), ve znění vyhl.  č . 221/2014 Sb., dále jen 

vyhláška o  požární prevenci, která dále upravuje požadavky na projektování, montáž, 

kontrolu provozuschopnosti a  údržbu PBZ [2]. 

 Druhy požárně bezpečnostních zařízení se rozumí: 

a ) zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, 

zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, 

autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení) 

b ) zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo 

polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, 

samočinné hasicí systémy)  

c ) zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro 

odvod kouře a  tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně 

ovládacího mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání 

kouře)  

d ) zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, 

nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, 

bezpečnostní a  výstražné zařízení) 

e ) zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod 

včetně nadzemních a  podzemních hydrantů, plnících míst a  požárních 

výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, 

hadicových a  hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí)  
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f ) zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a  

požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky 

zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení 

hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky)  

g ) náhradní zdroje a  prostředky určené k  zajištění provozuschopnosti 

požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek 

u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a  zařízení pro zásobování 

požární vodou, zdroje vody určené k  hašení požárů 

h ) zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu 

 Za vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení se považují: 

a  ) elektrická požární signalizace 

b  ) zařízení dálkového přenosu 

c  ) zařízení pro detekci hořlavých plynů a  par 

d  ) stabilní a  polostabilní hasicí zařízení 

          e  ) automatické protivýbuchové zařízení 

f  ) zařízení pro odvod kouře a  tepla 

g  ) požární klapky 

h  ) požární a  evakuační výtahy [2] 

 

Kategorie vyhrazených PBZ je skupina zařízení, pro které platí speciální „vyšší“ 

požadavky. Již z  rozdělení je patrné, že jde o  nejdůležitější bezpečnostní systémy, které 

zahrnují složité stavební objekty. Nad těmito systémy musí být veden důslednější dohled. 

Vyhláška o  požární prevenci dále upravuje podmínky pro projektování vyhrazených 

požárně bezpečnostních zařízení ve smyslu postupů dle normativních požadavků. Touto 

vyhláškou dle § 5  odst. 2  je také striktně stanovený požadavek na koncept projektové 

dokumentace při vzájemných soubězích požárně bezpečnostních zařízení. V  projektové 

dokumentaci musí být jednoznačně navržený systém a  postup chování navrhovaného 

systému. Vyhláškou je přímo vyžadován odpovědný koordinátor PBZ, kterým se stává 

autorizovaný projektant PO. 
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Projektování dílčích částí vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení je dále 

upravováno v  § 5  odst. 5  vyhlášky o  požární prevenci, kde je stanovený požadavek na 

způsobilost osoby projektující dané PBZ, která své oprávnění získá podle zvláštního 

právního předpisu (Zákon č  . 360/1992 Sb., o  výkonu povolání autorizovaných architektů 

a  o  výkonu povolání autorizovaných inženýrů a  techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů) [6].  

Společné požadavky pro projektování, montáž a  kontrolu provozuschopnosti 

upravuje § 10 odst. 1  až 10 vyhlášky o  požární prevenci. 

V  roce 2014 došlo ke změně vyhlášky o  požární prevenci. Důvody změn vyhlášky 

o  požární prevenci vycházejí především z  praxe a  zkušeností projektantů a  zejména osob 

vykonávajících státní požární dozor. Změnová vyhláška je označena 221/2014 Sb., a udává 

mimo jiné změnu v  § 2  a  § 4  vyhlášky o  požární prevenci. Zařízení zamezující iniciaci 

požáru nebo výbuchu je již zařazeno mezi požárně bezpečnostní zařízení. Toto nové 

požárně bezpečnostní zařízení se doplňuje na základě potřeby reakce na stav 

vědeckotechnického vývoje. V  jeho důsledku jsou na trhu k  dispozici zařízení, která 

dosud nebyla instalována a  provozována ve stavbách. Jedná se o  zařízení, která 

předcházejí vzniku požáru nebo výbuchu tím, že nepotlačují již vzniklý požár nebo 

výbuch, ale přímo eliminují iniciační zdroj (např. snížením obsahu oxidační složky 

hořlavého souboru). Dále jsou požární a  evakuační výtahy [obr. 1] zařazeny mezi 

vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení. Toto zařazení bylo nezbytné v  důsledku 

provádění pravidelných kontrol, neboť se jedná o  významná zařízení z  hlediska požární 

bezpečnosti. 
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Obrázek 1 Značení evakuačního výtahu [31] 

Další významná změna je uvedena v  § 7  odst. 3  větě první, kde se za slova 

„funkční zkoušce,“ vkládají slova „nebo koordinační funkční zkoušce“. Označení 

koordinační funkční zkouška je použito v  ČSN 73 0875 (Tato norma např. definuje hlavní 

zásady součinnosti a  koordinace požárně bezpečnostních zařízení.) [7]. 

  Dalším bodem změny vyhlášky je změna v  § 5  odst. 6  a  zní: Je-li podmínkami 

územního rozhodnutí stanoveno předložení dokumentace pro provádění stavby podle 

zvláštního právního předpisu (dále jen ˙prováděcí dokumentace), musí být splněny 

požadavky uvedené v  § 10 odst. 2. vyhlášky o  požární prevenci. Změnou dochází pouze 

k  novelizaci procedurálního a  pojmového aparátu v  souvislosti s  pojmy, které aplikuje 

stávající stavební právo [7]. Změna velice napomohla při výkonu státního požárního 

dozoru, kdy v  rámci povolování rozsáhlých staveb a  především staveb obsahujících velké 

množství požárně bezpečnostních zařízení nebyly požadavky na předložení prováděcí 

dokumentace stavby legislativně podloženy. V  některých případech docházelo k  neochotě 

stavebníka tuto část dokumentace předložit k  posouzení místně příslušnému HZS. 

Prováděcí dokumentace přitom velice často řešila změny, které se nemalou měrou dotýkaly 

koordinace požárně bezpečnostních zařízení. Často docházelo k  případům, kdy prováděcí 

dokumentace nebyla předložena, ačkoliv byla zpracována. Změny které obsahovala, byly 

zjištěny až při závěrečné kontrolní prohlídce, což bylo pro příslušníka vykonávající SPD 

neakceptovatelné. Docházelo k  případům, kdy provedené a  neposouzené změny byly  

v  rozporu s  platnými právními předpisy a  neodpovídaly normativním požadavkům.  

  Další ze změn je uvedena v  § 10 odst. 2  a  uvádí, že slova "a  písemně potvrzuje, 

že při tom splnila podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a  
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průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení nebo 

hasicího přístroje" nahrazují slovy "a  splnění podmínek stanovených v  odstavci 1  

písemně potvrdí" [7]. Z  hlediska účelu této části úpravy je rozhodný výsledek a  deklarace 

toho, že osoba odpovídá za kvalitu provedené činnosti. Deklaraci provádí osoba, která 

činnost provedla písemně s  tím, že potvrzuje splnění podmínek stanovených právními 

předpisy, normativními požadavky a  průvodní dokumentací výrobce. Bere na sebe tedy 

odpovědnost v  případě odchýlení od uvedených podmínek. Tato změna je důležitá i  

z  hlediska výkonu státního požárního dozoru, kdy velmi často v  projektové dokumentaci 

k  příslušnému požárně bezpečnostnímu zařízení chybělo písemné potvrzení projektanta o  

tom, že splnil právní předpisy, normativní požadavky a  průvodní dokumentaci výrobce. 

Projektanti daného PBZ často nedostatek odůvodňovali tím, že neprojektují konkrétní typ, 

a tudíž nejsou povinni takovéto prohlášení vystavovat. Díky této změně již nemusí ke 

sporům mezi projektanty PBZ a  příslušníky vykonávající SPD docházet.  
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3. Projektování vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení 

 Hasičský záchranný sbor na základě zákona o  požární ochraně vykonává státní 

požární dozor ve všech formách, které stanovuje § 31 tohoto zákona. Státní požární dozor 

se vykonává např. posuzováním podkladů k  územnímu řízení a  územnímu souhlasu, 

posuzováním dokumentace stavby, která vyžaduje ohlášení stavby, nebo stavební řízení, 

posuzováním dokumentace ke změně v  užívání stavby, posuzováním dokumentace  

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

k  nařízení zabezpečovacích prací, k  povolení výjimky [1]. Posuzování dokumentace se 

provádí v  rozsahu požárně bezpečnostního řešení nebo v  rozsahu obdobného dokumentu, 

který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby, a  to pouze u  staveb, u  

kterých je vykonáván státní požární dozor. A  právě v  požárně bezpečnostním řešení je 

nutné PBZ důkladně koordinovat již v  prvopočáteční fázi projektu. Hlavní vliv na využití 

PBZ má především charakter objektu, jeho budoucí užívání a  potřeby investora nebo 

provozovatele. Jeho primárně stanovené požadavky jsou promítnuty stavebním inženýrem 

od základního návrhu nového objektu a  s  tím souvisí celá řada požadavků, mezi kterými 

je i  první impuls pro návrh PBZ. Daný objekt musí posoudit způsobilý specialista PO 

(autorizovaný inženýr či autorizovaný technik s  autorizací platnou pro požární bezpečnost 

staveb) [6]. Z  jeho požadavků je navržena základní koncepce objektu v  požárně 

bezpečnostním řešení, kde je zhodnoceno, zda jednotlivé systémy odpovídají normovým 

požadavkům na fungování jednotlivých systému jako celku. Hlavní zásady jsou uvedeny 

mimo jiné i  v  normách ČSN 73 0810, ČSN 73 0802 a  ČSN 73 0804 a  to včetně 

normativních či informativních příloh. 

Každé požárně bezpečnostní zařízení je nutné detailně nadefinovat v  projektové 

části a  pečlivě popsat charakter a  chování celého systému. Každé takové PBZ musí mít 

zpracovanou vlastní podrobnou projektovou část od autorizovaných specialistů. Vlastní 

stavební projekt je vytvářen v  různých stupních projektové dokumentace, přičemž  

v  každé z  nich se k  návrhu PBZ přistupuje odlišně, zejména co do podrobnosti 

jednotlivých návrhů. Rozdělení PD je možné stručně ve smyslu stavebního zákona rozdělit 

takto:  

a ) ÚR – územní řízení. Projektová dokumentace, která řeší minimum detailů  

z  pohledu PO. Dokumentace k  územnímu řízení vždy obsahuje požárně bezpečnostní 
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řešení. Konkrétní body, které musí být řešeny, stanovuje § 2  vyhlášky č . 23/2008 Sb., o  

technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů [3]. 

Zvláštní formou územního řízení je územní souhlas, kde požadavky na obsah požárně 

bezpečnostního řešení jsou totožné s  požadavky pro požárně bezpečnostní řešení  

k  územnímu řízení.  

V  rámci podkladů pro vydání územního řízení jde především o  posouzení zajištění 

zdrojů požární vody a  o  řešení charakteru budovy s  ohledem na odstupové vzdálenosti 

[obr. 2], přístupy ke stavebnímu objektu, řešení nástupních ploch a  budoucí využití, ale i 

předpoklad a  návrh na vybavení požárně bezpečnostním zařízením. Zejména se jedná  

o  vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení. 

 

                     Obrázek 2 Znázornění odstupových vzdáleností [32] 

                        

Územní řízení vesměs definuje rozsah stavby (jeho zastavěnou plochu), 

komunikace v  dotčeném areálu, návrh přípojek inženýrských sítí (včetně požárních 

vodovodů apod.). Jeho účel je v  první řadě stanovení hranice rozměru či objemu objektu, 

jeho budoucí podlažnost a  účel jeho budoucího využití. Ale rozhodující jsou zejména 

vyhrazená PBZ. Pokud projektant zapomene například na nutnost řešení SOZ  

v  několikapodlažních podzemních garážích, pak se může přijít v  dokumentaci ke 

stavebnímu povolení na to, že měly být zvoleny jiné (vyšší) světlé a  konstrukční výšky 
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prostorů. Dodatečná instalace bude mít vliv na prostorové řešení a  někdy i  na výšku 

objektu. Technické řešení může být příliš nákladné. 

Např. v  ČSN 73 0875 je velice kvalitně řešen návrh osazení EPS v  objektech již  

v  rámci tohoto řízení. Požadavky této normy obsahují zejména stanovení předpokládaného 

rozsahu ochrany zařízením EPS, návrh na umístění hlavní ústředny EPS, stanovení 

předpokladu a  předběžných požadavků zřízení trvalé obsluhy nebo požadavek na ZDP, 

stanovení předpokladu hlavních ovládaných nebo monitorovaných zařízení v  návaznosti 

na zařízení EPS, stanovení požadavků na napájení a  zabezpečení napájení ze dvou na sobě 

nezávislých zdrojů [11]. 

b ) DSP – dokumentace pro stavební povolení. Obsahem tohoto projektu je kompletní 

řešení ze strany všech profesí, návrhy a  specifické požadavky ze strany norem PBS. 

Veškeré složky dokumentace musí být zkoordinované mezi jednotlivými profesemi. Za 

koordinaci jednotlivých požárně bezpečnostních zařízení je z  prováděcích předpisů  

k  zákonu o  PO zodpovědný projektant požární bezpečnosti stavby. Obsah PBŘ se  

v  rámci dokumentace ke stavebnímu povolení řídí vyhláškou o  požární prevenci. Dle 

vyhl. 246/2001Sb. § 41, odstavec 2  je pro projekt PBZ velmi důležité zejména písmeno  

n ) - posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 

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

Návrh vždy obsahuje:  

1. způsob a  důvod vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, 

určení jejich druhů, popřípadě vzájemných vazeb 

2. vymezení chráněných prostor 

3. určení technických a  funkčních požadavků na provedení vyhrazených požárně 

bezpečnostních zařízení, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich 

provozuschopnosti 

4. stanovení druhů a  způsobu rozmístění jednotlivých komponentů, umístění řídících, 

ovládacích, informačních, signalizačních a  jistících prvků, trasa, způsob ochrany 

elektrických, sdělovacích a  dalších vedení, zajištění náhradních zdrojů, apod. 

5. výpočtovou část 
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6. stanovení požadavků na obsah prováděcí dokumentace 

Dokumentace ke stavebnímu povolení musí prokázat, že stavba je navržena  

v  souladu s  právními předpisy a  normativními požadavky platnými na území České 

republiky. Toto musí být prokázáno v  rámci požárně bezpečnostního řešení, které vytváří 

autorizovaný inženýr či autorizovaný technik. Např. pro návrh elektrické požární 

signalizace jsou stanoveny podmínky v  ČSN 73 0875. Zejména se jedná o  stanovení 

požadavků na rozsah ochrany zařízením EPS, způsob detekce požáru, stanovení požadavků 

na umístění tlačítkových hlásičů EPS, umístění hlavní ústředny EPS, stanovení časů T  1  a  

T  2 , typy, způsob a  čas ovládání PBZ a  dalších ovládaných zařízení, seznam a  popis 

funkce ovládaných zařízení, seznam monitorovaných zařízení, stanovení druhu signalizace 

poplachu, požadavek na způsob spojení obsluhy hlavní ústředny EPS nebo požadavek na 

ZDP, požadavky na adresaci informací o  požáru na hlavní ústředně EPS, požadavek na 

vybavení zařízení EPS grafickou nadstavbou EPS, požadavky na kabely, kabelové trasy a  

napájení, požadavky na zajištění trvalé obsluhy ústředny EPS, požadavky na provedení 

koordinačních funkčních zkoušek, v  případě návrhu ZDP [11]. 

c ) RPD – realizační projektová dokumentace (prováděcí dokumentace) – dokumentace, 

která má řešit veškeré nejmenší detaily. Z  pohledu PBŘ a  PBZ jde především o  podrobné 

návrhy jednotlivých součástí systémů, jejich přesnou koordinaci a  návaznosti, místa 

signálů a  impulsů, umístění, činnosti v  daný čas a  reakce na dané podměty, případné 

hardwarové a  softwarové adresy a  návaznosti zařízení. Zejména jde i  o  koordinaci 

zařízení. Tyto skutečnosti jsou v  řadě případů řešeny i  ve stavebním povolení, což není na 

závadu z  pohledu požární bezpečnosti stavby. Pokud je stavba vyprojektovaná do většího 

detailu, pak na stavbě nedochází k  závažným problémům. Realizační dokumentace může 

obsahovat a  v  drtivé většině případů obsahuje změny oproti původnímu návrhu ke 

stavebnímu povolení. Je nutné ji ve smyslu stavebního zákona posoudit a  schvalovat jako 

změnu stavby před jejím dokončením. Projektant PBŘ ve spolupráci s  investorem a  

hlavním dodavatelem mohou docílit instalováním jiné kombinace PBZ zlevnění stavby 

nebo vylepšení celkového účelu využití objektu, samozřejmě vždy při zachování veškerých 

normových požadavků. Orgánu vykonávající státní požární dozor v  rámci územního řízení 

je dána možnost vznést požadavek na předložení prováděcí dokumentace. Tento 

požadavek je stavebním úřadem přenesen do vlastního územního rozhodnutí. V  prováděcí 
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dokumentaci jsou již navrhovány konkrétní výrobky, což v  rámci stavebního povolení a  

zejména v  mezistupni dokumentace pro výběr zhotovitele není prakticky možné  

s  ohledem na vytvoření rovných podmínek pro výběrové řízení.  

d ) ZSPD – „změna stavby před dokončením“ je dokumentace řešící úpravy, které je nutné 

provést např. při změně požadavku investora na dispozice, účel užívání nebo změně 

použitých konstrukcí či změnu použitých technologií. Dokumentace ZSPD může být 

předložena a  vypracována několikrát v  průběhu výstavby, ale správný postup je ten, že je 

vypracována dokumentace ZSPD, tato je následně předložena na příslušné úřady, 

schválena a  je vydán souhlas stavebního úřadu se změnou. Po vydání souhlasu stavebního 

úřadu lze stavbu realizovat. Skutečnost je však většinou rozdílná. Nejprve se na stavbě 

provede změna a  posléze se na stavbu volá projektant, aby vyprojektoval změnu stavby 

před dokončením (to v  lepším případě). Projektant, resp. orgán vykonávající SPD je 

„tlačen“ do nepříjemné situace, kdy je na stavbě vše provedeno a  musí se změna 

dodatečně legalizovat. Vždy však nelze posoudit všechny změny jako vyhovující. Je však 

pravdou, že dnes po novelizaci stavebního zákona, lze změnu stavby povolit i  zápisem 

stavebního úřadu do stavebního deníku, a  tak mohou mít drobné změny skutečně 

jednodušší postup při odsouhlasení. Konzultace s  projektantem, se stavebním úřadem a  

s  HZS by však vždy měla tomuto předcházet. 

e ) Užívání stavby - Závěrečná kontrolní prohlídka - jedná se především o  ověřování, zda 

byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z  posouzených podkladů 

a  dokumentace, včetně podmínek vyplývajících z  vydaných stanovisek k  dokumentaci. 

Ověřování těchto podmínek patří k  výkonu státního požárního dozoru (detailněji popsáno 

v  kapitole 8 ). 

 

 

 

 



14 
 

4. Praxe při projektování PBZ 

Klíčovým momentem celé projektové dokumentace je vydání stavebního povolení, 

kterému předchází dílčí žádosti a  stanoviska od jednotlivých dotčených orgánů státní 

správy, tedy i  jednání a  posouzení PD od Hasičského záchranného sboru ČR v  daném 

správním regionu. Takovéto stanovisko musí mimo HZS vydat i  Krajská hygienická 

stanice, případně Odbor životního prostředí a  řada dalších (o  rozsahu a  počtu dotčených 

orgánů státní správy rozhoduje stavební úřad) [5]. Pro tuto práci je však nejdůležitější 

stanovisko Hasičského záchranného sboru. Pro úspěšné vydání kladného stanoviska 

posuzované dokumentace musí být zpracovaná dokumentace v  odpovídající kvalitě a  

rozsahu daného projektového stupně projektové dokumentace. Klíčové je, aby v  této PD 

byly zapracované veškeré požadavky, které mohou být uvedeny v  PBŘ. V  principu je 

správné takové řešení, aby v  PBŘ nebyly kladeny požadavky na stavbu, ale bylo 

zhodnoceno, že v  projektu jednotlivých profesí i  ve stavební části jsou zapracovány 

všechny požadavky PO. S  ohledem na minimum času, které je dáno na zhotovení 

projektové dokumentace, je reálné v  PBŘ uvést zadání pro projekty jednotlivých profesí  

s  tím, že profese (a  i  vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení) zapracují tyto požadavky 

do svých částí. Takto u  projektu proběhne závěrečná koordinace a  poté bude projekt 

předložen k  posouzení na HZS. 

Již v  projektovém stupni DSP vznikají velké nesoulady a  nedostatky a  ty dále 

tvoří závažný problém při posuzování dokumentace a  tedy brání vydání kladného 

stanoviska HZS. V  zásadě jsou to tyto problémy: 

1. Kvalita samotného PBŘ, ve kterém nejsou stanoveny správně veškeré požadavky 

vyplývající z  projektových norem ČSN 7308xx a  navazujících ČSN. 

2. Nezapracování požadavků PBŘ do projektů jednotlivých profesí a  vyhrazených 

požárně bezpečnostních zařízení a  kvalita těchto projektů. 

3. Neřešení koordinace a  součinnost požárně bezpečnostních zařízení.  

4. Neřešení koordinace jednotlivých projektujících profesí v  jeden provázaný celek. 

Přestože projektant PBŘ zodpovídá za koordinaci PBZ, není to on, kdo jednotlivé 

dokumentace zpracovává. Kvalita projektů vyhrazených PBZ tedy nezávisí na 
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projektantovi PO, ale na zcela jiných (také autorizovaných) projektantech. Projektant PBŘ 

však musí mít znalosti i  v  oblastech projektu a  realizace PBZ a  vyhrazených PBZ. 

Koordinace PBZ jsou řešeny i  v  technických normách, například na základě ČSN 

73 0804 by měla být dokumentace EPS, SSHZ, SOZ souhrnně posouzena v  rámci PBŘ ve 

vazbě na provozní podmínky i  na ustanovení ČSN 73 0810 přílohy B  Součinnost požárně 

bezpečnostních a  jiných zařízení. Nejčastěji se mluví o  určení priority v  zahájení činnosti 

SHZ a  SOZ, které jsou instalovány ve stejném prostoru. Rozhodující je funkční charakter 

posuzovaných prostorů. Ve shromažďovacích prostorech lze doporučit přednostní uvedení 

do chodu SOZ, tam, kde je naopak vyšší požární riziko a  zpravidla nižší hustota obsazení 

osob, má vždy prioritu činnost SHZ. Toto je však pouze špička ledovce a  koordinace je 

prakticky vždy mnohonásobně složitější. 

Cílem projekční činnosti je hotový, kvalitní projekt. Musí zahrnovat veškeré 

profese a  projekty všech stavebních částí, vybavení objektu zařízeními, řeší požadavky na 

výstavu s  ohledem na všechny platné normy a  především nadřazené požadavky požárně 

bezpečnostního řešení. S  navyšující se velikostí zamýšlené stavby jsou však projekty 

znehodnocovány uspěchanou a  odbytou prací jednotlivých dokumentací. V  ideálním 

stavu je předložená projektová dokumentace, která splňuje všechny požadavky právní 

legislativy, norem, obsahuje všechny části projektu a  je provedena vzájemná koordinace 

požadavků od specialisty PBŘ. Takovýto ideální model průběhu stavebního řízení náročné 

stavby, včetně projektů PBZ, není v  praxi častým jevem. 

Skutečnost je u  mnoha projektových dokumentací zcela odlišná. Ke schválení na 

HZS se předkládají projektové dokumentace, ve kterých nejsou dodrženy základní principy 

projektování, a  jedná se tedy o  závadné nevyhovující projekty. 

Nejčastějšími prohřešky dokumentací jsou:   

 Předložené dílčí dokumentace nesplňují požadavky vyhlášky o  požární prevenci 

 Navržené řešení PBŘ není v  souladu s  projekčními normami ČSN 73 0802 

(nevýrobní objekty), 73 0804 (výrobní objekty) a  nebo s  navazujícími předpisy a  ČSN. 

Velmi často jsou opomenuty doplňkové, ale o  to zásadnější normy např. ČSN 73 0833 
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(objekty pro bydlení a  ubytování) a  také normy pro shromažďovací prostory (ČSN 73 

0831), které mají doplňující a  zpřísňující požadavky.  

 Dalšími neméně podstatnými důvody, jsou chybějící části dokumentace, např. 

zpracovaný projekt EPS, SOZ nebo takový projekt, kde se nedostává například u  EPS 

navazující a  ovládané zařízení, apod. V  požárně bezpečnostním řešení často není detailně 

popsané určité vyhrazené PBZ, ale je uvedena pouze věta - ,, viz projektová dokumentace 

daného zařízení". 

 Dle konzultace s  vedoucím oddělení stavební prevence HZS PK mezi nejčastější 

vady patří: 

 omezení funkce SOZ v  mimopracovní době 

 opomenutí požadavků na kabelové trasy s  funkční integritou podle 

ZP27/2008 (dnes připravovaná ČSN 73 0895), kabely se zajištěnou 

funkcí (resp. kabely se zajištěnou celistvostí obvodu) dle ČSN IEC 60 

331 a  kabely vyhovující B2ca, příp. vč. doplňkové klasifikace  

 EPS neovládá uzavírání požárních klapek ve vzduchotechnickém 

zařízení 

 opomenutí navržení požární odolnosti konstrukce, která odděluje 

požární úseky nechráněné a  chráněné SHZ (požární odolnost těchto 

konstrukcí je odlišně řešena v  ČSN 73 0810 a  v  ČSN EN 12 

845+Z2)  

 v  případě shromažďovacích prostorů s  velikostí nad 3SP a  nebo 

pokud je v  objektu více SP podle ČSN 73 0831) dochází k  absenci 

vybavení zařízením EPS [obr. 3], v  prostorech bez požárního rizika  

 nesprávný návrh vypínání elektroinstalace v  souladu s  ČSN 73 0848,  

čl.4 .5 . vypínání elektrické energie při požárech a  mimořádných 

událostech (CS a  TS) 
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Obrázek 3 Systém EPS [33] 

V  neposlední řadě nejsou zkoordinované požadavky specialisty PO na stavební 

část a  ostatní dílčí projektové dokumentace jako jsou například požadavky na požární 

odolnosti konstrukcí (SDK obklady, podhledy, atd.), požadavky na VZT, kde často nejsou 

zapracované požární klapky a  požární izolace, ale také důležité požadavky na 

elektroinstalaci s  ohledem na napájení PBZ.  

Nekvalitní projekt, který neobsahuje vše potřebné, obdrží nesouhlasné stanovisko 

ze strany HZS a  je nutné takovouto závadnou projektovou dokumentaci upravit, případně 

celou přepracovat. Zmatečný a  několikrát měněný projekt je předpokladem i  k  chaosu při 

výstavbě, neboť je úpravami vydáno několik variant projektových dokumentací, které 

často vedou ke zmatku na stavbě (může se stát, že se staví podle jiného projektu, než byl 

schválen). Problematická je pak i  následná kolaudace (závěrečná kontrolní prohlídka), 

o které se zmíním v  další části práce. 
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5. Vliv jednotlivých skupin na výstavbu 

Stavební záměr po celou dobu trvání ovlivňují různé skupiny činitelů, které mají 

jiné očekávání od své činnosti. Jejich vlastní působení má vliv na celkovou stavební 

výrobu. Je proto vhodné tyto základní skupiny rozlišit a  definovat jejich zájem při 

projektování, montážích, dodávkách a  provozování objektu. 

 

Schéma 1 Skupiny činitelů při výstavbě 

 

5.1.  Investor 

Nosnou částí každé výstavby je investor. Ten přináší vizi a  představu svého 

záměru a  stanovuje požadavky na všechny části. Investor svým přístupem může být pro 

stavbu velkým přínosem, ale i  velkou „přítěží“. Investor v  mnoha případech vidí  

v  instalaci požárně bezpečnostních systémů pouze zbytečné prodražování stavby a  jen 

velmi nerad přistupuje na navyšování bezpečnostních standardů. V  takovém případě je 

nutné investorovi včas při prvopočátcích výroby projektu vysvětlit nutnosti takových 

zařízení, jejich výhody a  přínosy pro objekt při vlastním provozu. Cílem investora je 

postavit objekt dle jeho přání a  požadavků, chce ho co nejrychleji začít využívat. Vše 

samozřejmě za co nejmenší peníze. Peníze hrají většinou jednu z  hlavních rolí ve všech 

fázích projektu a výstavby.  
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U  větších investorů je pak většinou v  rámci jedné firmy možné stavbu rozdělit na 

3  pohledy (ve velkých firmách to jsou 3  týmy lidí, které se dají rozdělit na týmy okolo 

projektu, realizace a  užívání).  

 

Schéma 2 Rozdělení činností při výstavbě 

V  těchto případech dochází k  situacím, kdy každý z  týmů chce na své části co 

nejvíce ušetřit. Je však důležité, že investor je vždy jeden (či jedna skupina) a  ta má záměr 

na celku. Drahý projekt může přinést úsporu při realizaci. Případně drahá realizace (a  

použití dražších, ale úspornějších komponent) může přinést úsporu při provozu, či 

nejdražší projekt může přinést úsporu při realizaci. Jako příklad lze uvést investora 

stavícího bytový komplex, který se v  projektu rozhoduje, zda realizuje nástupní plochy 

anebo bude v  objektu CHÚC "B  ". V  takovémto případě nejsou nutné nástupní plochy, 

ale je nutnost návrhu kouřotěsných dveří včetně samozavíračů, které jsou nepraktické a  

kouřotěsné dveře mnohem dražší. Případně lze navrhnout předsíň CHÚC, ale to je pro 

investora problém, protože tato plocha nebude pronajímána, a  tím pádem je pro něj 

neekonomická. 

5.2.  Projektant požární bezpečnosti staveb 

Výběr vhodného projektanta PBŘ je důležitým krokem pro začátek projektování 

náročné stavby. Tento projektant musí včas rozhodnout a  nastavit koncepci PO, která je 

dále rozhodující prakticky pro všechny profese (konstrukce, statika, elektrické systémy, 

jejich zapojení, elektroinstalace, TZB, VZT, atd.). V  neposlední řadě rozhoduje o  nutnosti 

instalace PBZ a  tedy i  o  potřebě přizvat do týmů další odborně způsobilé projektanty pro 

návrhy požárních systémů (PBZ). Jeho postupy mají vliv na rychlost a  kvalitu práce 

ostatních projektantů, v jeho kompetencích je rozhodování o osazení požárně 

bezpečnostních zařízení do stavby a  návrh součinnosti všech těchto systémů tak, aby se  

z  dílčích částí stal fungující bezpečný celek.  
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5.3.  Hlavní inženýr projektu (HIP) 

Investor se v  drtivé většině případů všech rozsáhlých staveb se svým záměrem 

obrátí na stavební či architektonickou projekční kancelář, která bude následně zastřešovat 

celý stavební projekt od architektonického návrhu až po návrh nejmenších detailů ve všech 

technologiích. Každý záměr investora je pak nejvhodnější koordinovat pomocí jednoho 

hlavního inženýra, který bude mít přehled o  všech činnostech a  koordinaci specialistů. 

HIP musí včas a  pružně reagovat na přání a  požadavky investora a  tyto jeho podklady 

dále včas předávat všem dotyčným specialistům (projektant požární bezpečnosti, statik, 

VZT apod.). Samozřejmě také musí předávat potřebné informace a  vznesené požadavky 

od jednotlivých projektantů zpět na investora a  koordinovat spolupráci mezi projektanty, 

které si vybere do týmu zpracovatelů. HIP je takovou hlavní křižovatkou, kde se musí 

křížit všechny komunikační toky (nebo jejich většina) v  rámci projektu a  potažmo i  

v  rámci výstavby. 

HIP v  nejideálnějším případě na začátku projektu konzultuje samotný záměr se 

třemi hlavními složkami: 

 Investor  

 Architekt 

 Projektant PBŘ 

Tyto tři složky mají nejzásadnější vliv na celkovou stavbu ať již z  pohledu 

architektonického (design), tak z  pohledu ceny a  především z  pohledu nutných funkčních 

zařízení jako jsou dostatečné počty a  kvalita únikových cest a  východů, zajištění požární 

vody, instalace PBZ, které také mají nemalý vliv na celkovou cenu projektu. V  ideálním 

případě je ještě před zahájením projektových prací jednotlivých stupňů zadána investorem 

studie z  pohledu požární bezpečnosti. Projektant PBŘ na základě architektonické studie 

(klidně před zahájením prací na dokumentaci pro územní rozhodnutí) může zpracovat 

základní osnovu požární bezpečnosti objektu a stanovit základní principy fungování 

požární bezpečnosti daného objektu. Zejména u větších investičních celků je toto nutností. 

Lze stanovit základní varianty řešení a  na nich se musí investor, HIP, architekt a  autor 

PBŘ dohodnout.  
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5.4.  Orgány státní správy na úseku PO 

Státní správa má status kontrolního orgánu, který dozoruje plnění normových 

požadavků a  právních předpisů. Dohlížení nad výstavbou je nutné ve všech částech a tedy:  

- v  projektové fázi (neplnění normativních požadavků) 

- ve stavební části v  čase kolaudace (nesplnění projektových požadavků) 

- při provozu (kontrola správného užívání objektu a  povinností souvisejících  

s  provozem např. pravidelné provádění kontrol provozuschopnosti PBZ) 

5.5.  Provozovatel  

Provozovatel objektu má při provozu objektu dané konkrétní povinnosti. Především 

musí o objekt řádně pečovat a  udržovat veškeré jeho systémy a části  

v  provozuschopném a funkčním stavu. S ohledem na PBZ jsou to řádné kontroly 

provozuschopnosti, které mu přímo ukládá vyhláška o požární prevenci. Znalosti 

provozovatele v  oboru PO jsou minimální a  proto plnění povinností vztahujících se  

k  provozuschopnosti takového objektu, by měla z  hlediska PBS kontrolovat osoba  

s  odbornými znalostmi (OZO nebo požární technik). Provozovatel může být svým 

zanedbáním povinností provozu PBZ jedním z důvodů katastrofických scénářů požárů.  

V  mnoha případech je také následkem požáru způsobena újma na zdraví nebo  

v  nejhorším případě ztráta lidského života, za kterou může i  drobnost jako je nedodržení 

volných únikových cest a  jejich správné značení (informace ve zprávách o  požárech jsou 

pro hasiče nepochopitelné, například diskotéka s  uzamčenými východy a  ztráta cca 15-ti 

lidských životů, přičemž i panikové kování je požárně bezpečnostní zařízení a i u něj musí 

probíhat kontroly provozuschopnosti). Vždy je nutné respektovat princip, že požární 

bezpečnost je nadřazená nad bezpečností majetkovou apod. 
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6. Základní chyby v  koordinaci dodávaných PBZ 

Jakmile je stavba dokončena do hrubé stavby, nastává druhá etapa výstavby a to je 

zařizování objektů včetně vybavení PBZ dle příslušných projektových požadavků. Staveb, 

ve kterých je nutná instalace PBZ, je nemalé množství, což dokazuje i  následující graf.  

Graf je vytvořen ze statistických údajů HZS Plzeňského kraje. Hodnoty uvedené  

v  grafu představují počty stavebních dokumentací, které byly předloženy v  letech 2000 - 

2014 na HZS PK k  jejich posouzení. Graf znázorňuje množství staveb vybavených PBZ 

(vyhrazené i  nevyhrazené) a  staveb bez vybavení PBZ (vyhrazené i  nevyhrazené).  

 

Graf 1 Vybavenost staveb PBZ v  Plzeňském kraji 

Průběh výstavby a  montáže PBZ provází větší či menší potíže, které se zpětně 

můžou projevit při kolaudaci nebo při samotném provozování objektu. V  textu jsou dále 

zhodnoceny nejzásadnější potíže jednotlivých PBZ, na které je nutné brát největší ohledy.  
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6.1.  EPS – Elektrická požární signalizace 

Projektové nesoulady: 

V  projektové dokumentaci nejsou zapracované požadavky nadřazeného projektu 

PBŘ, jako jsou požadavky na ovládané zařízení. Mezi nejčastěji se vyskytující ovládaná 

zařízení patří zejména: 

 Vyhlášení poplachu požárními sirénami 

 Aktivace evakuačního rozhlasu  

 Ovládání evakuačních výtahů - přes EPS či jen klíčem 

 Spuštění systému větrání CHÚC [obr.4] 

 Aktivace systému SOZ 

 Ovládání - uzavírání požárních dveří 

 Ovládání - odblokování dveří na únikových cestách 

 Uzavírání HUP  

 Vypínání běžné vzduchotechniky, ovládání PK 

 Otevírání přívodních otvorů pro SOZ. 

 Ovládání ZDP. 
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Obrázek 4 Větrání chráněné únikové cesty [34] 

 

Nenavržení čidel EPS v  prostorech bez požárního rizika v  PD, kde je toto střežení 

striktně požadováno (např. shromažďovací prostory dle ČSN 73 0831 – od určité 

velikosti). V PD EPS jsou umístěné speciální komponenty jako je KTPO, OPPO nebo 

tablo EPS na pozicích rozdílně popsaných v projektu PBŘ. Často dochází k opomenutí 

navržení krytí EPS dle čl. 4 .2 .7 . a  čl. 4 .2 .8 . ČSN 73 0875 v chladicích boxech,  

v  mrazicích boxech a přístřešcích u objektů. 

Problematika montáže a  následné kolaudace  

- Celkový systém EPS je tvořený složitým a především citlivým počítačovým 

systémem, který je složený z celé řady elektronických komponentů jako jsou 

samočinné hlásiče požáru, sirény, tlačítka a především hlavní ústředna EPS. Při 

výstavbě je nutné správně koordinovat postupy instalace jednotlivých navržených 

komponentů. 
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- Při provádění konečných povrchových úprav nebo v  důsledku dodatkových prací 

se sádrokartony nebo při prašných úklidových pracích dochází k poškození 

instalovaných a aktivovaných čidel systému. Zaprášená čidla je nutné čistit a 

případně při poškození vyměnit. Z tohoto důvodu jsou čidla montážní firmou 

ochráněna např. plastovými krytkami. Jednak je toto nutné s ohledem na provedení 

funkční zkoušky, jelikož každé čidlo je zapotřebí „ofouknout“ testovacím plynem, 

aby revizní technik prověřil komunikaci s ústřednou, ale je to nutné zejména pro 

vlastní provoz. Při ponechání krytek jsou čidla EPS nefunkční. 

-  Hhlásiče požáru nesmějí být lakovány (opatřeny barevným nátěrem) – jejich 

provedení smí modifikovat pouze výrobce. Na čidlech je většinou dokonce 

upozornění „DO NOT PAINT“, tj. „nenatírat“. Lakováním dochází  

k  znehodnocení čidla (uvnitř) a  to musí být následně vyměněno. S  touto závadou 

se lze setkat zejména na dostavbě obchodních center, kde investor provede nájemní 

jednotku bez podhledu (aby nemusel mít druhou vrstvu EPS a  SHZ) a  strop 

a stěny provede v  černém či jiném tmavém provedení (aby nebyly vidět 

technologie). Při nástřiku konstrukcí na černo jsou nastříkána i  čidla EPS a  tato je 

nutné následně měnit. Prakticky však není okem z  podlahy viditelný rozdíl mezi 

čidlem upraveným dodavatelem (výrobcem) a  čidlem upraveným na stavbě. 

- Provedení nevhodných čidel pro daná prostředí a  pro stanovené vnější vlivy 

(zejména jde o  prašná prostředí a  o  provozy s  povoleným kouřením (restaurace) 

či s  výskytem otevřeného ohně (kuchyně, kde je nutné předpokládat vzplanutí při 

provozu) a  provozy s  výskytem kouře a  par (například kuchyňky, pekárny). 

- Systém EPS je nutné zkontrolovat pro svou plnou kompletnost. tj. osazení 

samočinných hlásičů požáru ve všech prostorech požadovaným projektem, 

vybavení tlačítkovými hlásiči, kontrola pozice osazených komponentů KTPO 

[obr.5], OPPO [obr.5], tabla apod.  
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Obrázek 5 KTPO [35] a  OPPO [36] 

- Kompletnost systémů je nutné kontrolovat především s  ohledem na dvojité 

podhledy a  požadavky na dvě vrstvy samočinných hlásičů požáru EPS nad a  pod 

podhledem s  označením revizních otvorů. To samé platí u  zdvojených podlah. 

Zásady jsou uvedeny v  ČSN 73 0875. 

- Velkým problémem v  obchodních centrech je zastavění tlačítkových hlásičů 

nábytkem či regály a  obklady na zdech. Tlačítka musí svým umístěním být vždy 

přístupná a  nesmí být omezena. 

6.2.  Zařízení dálkového přenosu ZDP 

Zařízení dálkového přenosu – systém, který v  mnoha případech znamená 

neocenitelný přínos pro složku zasahujících hasičů. Jsou informováni o  požáru v  objektu 

v  minimálním časovém posunu. Včasný příjezd a  zásah profesionálních hasičů mimo jiné 

i  citelně sníží finanční rozsah škod na zasaženém objektu případným požárem. Každý kraj 

(KŘ HZS) má k  ZDP odlišný postoj a  i  odlišné požadavky (byť poslední dobou se díky 

metodice MV - GŘ HZS ČR požadavky sjednocují). Obecně je v  současné době spuštěný 

program na optimalizaci a  sjednocení celkové koncepce a  požadavků ZDP. Velmi 

propracovaný systém ZDP má HZS PK. Tento systém zde již funguje cca 20 let. ZDP je 

také velmi přínosné pro investory a  provozovatele objektů, kteří šetří finanční prostředky 

na trvalou obsluhu u  ústředny EPS (pro trvalou službu a  při minimálním počtu 2 osoby to 

je celkem 6 osob při třísměnném provozu).  

Následující tabulka a  graf znázorňují zvyšující se počty objektů připojených  

k  PCO v  Plzeňském kraji [27]. 
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 Tabulka 1 Počet připojených objektů na PCO HZS PK v  letech 2005-2014 

Počet připojených objektů na PCO HZS Plzeňského kraje 

Rok Plzeň Domažlice Rokycany  Tachov  Klatovy CELKEM 

2005 99 7   10 1   9   128 

2006 117 8   11 2   12 150 

2007 121 10 12 2   13 158 

2008 131 10 13 4   14 172 

2009 143 12 14 5   24 198 

2010 153 13 15 7   25 213 

2011 183 15 14 9   27 248 

2012 218 17 15 15 38 288 

2013 197 18 14 17 30 276 

2014 209 19 14 18 34 294 

 

 

 

Graf 2 Počet připojených objektů na PCO HZS PK v  letech 2005-2014 [27]. 
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Graf 3 Graf poukazuje procenta nárůstu připojených objektů na PCO HZS PK v  letech 

2005 - 2014 na jednotlivých územních odborech [27]. 

Před uzavřením smlouvy o  připojení na PCO HZS PK je nutno vyřešit tyto oblasti: 

 Generální klíč – jeden nadřazený klíč pro veškeré jakkoli uzamykatelné vnitřní i  

vnější dveře v  objektu. Klíč musí být po kontrole stavby odpovědným velitelem 

stanice umístěn v  klíčovém trezoru. Je rozhodující požadavek na JAKKOLI 

uzamykatelné dveře, tj. např. nesmí být ani dozické klíče apod. Dveře, které nejsou 

vybaveny generálním klíčem, musí být neuzamykatelné. Výjimku tvoří např. dveře 

WC, které lze zvenčí otevřít šroubovákem.  

 Klíčový trezor s  odpovídajícím vzorem motýlkového klíče. 

 Plně adresný systém EPS přenášející informace zvlášť pro každou místnost (dvě 

informace, pokud má objekt čidla nad podhledy i  pod podhledy – přenáší se 

informace požár v  podhledu a  požár v  místnosti pod podhledem zvlášť). 

 Zpracované operativní karty odsouhlasené zodpovědným velitelem stanice. Toto je 

klíčové v  celém systému. Dokumentace musí být zpracovaná takovým způsobem, 

aby operační důstojník či velitel zásahu apod. byl schopen během několika sekund 

(či několika desítek sekund) zjistit přesnou polohu vzniku požáru. Velitel zásahu 

tak po cestě může stanovit správný postup vedení zásahu. Velké komplexy mají 
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navrženy třeba 2  klíčové trezory a  volba správného klíčového trezoru může ušetřit 

cenné minuty pro vedení vlastního protipožárního zásahu. 

 Potvrzený funkční přenos z  pultu centrální ochrany HZS od zodpovědného 

vedoucího KOPIS. Stihnout montáž EPS, software EPS, montáž ZDP a  software 

ZDP před kolaudací tak, aby bylo možné provést funkční zkoušky ZDP (většinou je 

ověřováno 25-60% všech přenášených informací, tj. u  větších center může jít o 

zkoušku cca 500 přenášených skupin). O  zkoušce musí být vytvořen zápis, který 

podepíše vedoucí oddělení KOPIS a  tento doklad je jedním z  podkladů pro 

krajského ředitele HZS pro podepsání smlouvy o  připojení. V  rámci Plzeňského 

kraje se při zkouškách dálkového přenosu přenáší samostatně každá místnost a 

v  rámci zkoušky nesmí dojít k  jediné chybě. 

 Potvrzení o  provedení funkčních zkoušek ze strany HZS (prevence) po provedení 

komplexní funkční zkoušky systému PBZ. Odbor prevence musí být přítomen 

u funkčních zkoušek a  provedení musí být bez závad. Musí být vyzkoušena funkce 

všech PBZ a  všech zařízení ovládaných či monitorovaných od EPS. I  o  tomto je 

proveden zápis, který je zase jedním z podkladů pro podepsání smlouvy o připojení 

ZDP. 

 Poslední nutnou částí zařízení dálkového přenosu je podepsaná smlouva mezi HZS 

a  provozovatelem objektu, kde jsou právně upraveny povinnosti a práva obou 

stran. 

Veškeré tyto body je v Plzeňském kraji nutné splnit před samotným úkonem 

kolaudačního řízení, jinak není možné objekt připojit na pult centrální ochrany a objekt 

tedy do konečného podpisu smlouvy musí mít zajištěnou trvalou obsluhu (min. 2  osoby 24 

hodin denně).  

6.3.  Evakuační rozhlas a  akustický signál vyhlášení poplachu 

Shromažďovací prostory od určité velikosti (v  návaznosti i  na výškovou polohu) 

musí být vybaveny evakuačním rozhlasem, rozsáhlejší ubytovací zařízení nad 75 osob 

anebo lůžková zařízení zdravotní péče a  další, musí dle platné legislativy mít 

nainstalovaný domácí rozhlas s  nuceným odposlechem. V  rámci ostatních objektů 
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vybavených systémem EPS jsou instalovány požární sirény (akustický signál vyhlášení 

poplachu). 

Vlastní projekt těchto zařízení není většinou problémový, je nutné pouze dbát na 

jeho přítomnost a  instalaci ve všech požadovaných prostorech. Rozhodující je kontrola 

slyšitelnosti a  srozumitelnosti jednotlivých systémů. 

Problematika montáže a  kolaudace 

Zásadní problémy je možné nalézt ve fázi montáže a  při kolaudaci. Vlastní systém 

ERO je skupina tvořená ze zesilovače s  počítačem řízenou jednotkou spolupracující  

s  EPS a  dále vlastními reproduktory umístěnými v  jednotlivých místnostech navzájem 

propojenými kabely s  funkční integritou kabelové trasy. 

Nejzásadnější nedostatek je slyšitelnost či srozumitelnost nouzového hlášení.  

V  projektu je třeba zvážit i  vícejazyčné vyhlašování poplachu. Ve většině případů je 

takový problém možné rychle vyřešit správným nastavením úrovně zesilovačů a  nahrání 

vícejazyčné zprávy obvykle nebývá problém. V  jiném případě je nutné přidat 

reproduktory tak, aby systém byl dobře slyšitelný a  hlášení bylo srozumitelné.  

V  hotelových komplexech je nutné dbát na to, aby varovný systém byl schopný vzbudit 

spícího člověka a  ubytované osoby byly včas evakuovány do bezpečí. V případě 

evakuačního rozhlasu, kde jsou umístěné jednotlivé reproduktory prakticky v každé 

místnosti, není s  takovýmto požadavkem problém. Ten se projevuje pouze v  objektech  

s  požadavkem na systém akustického signálu vyhlášení poplachu (např. hotely a ubytovny 

do 75 ubytovaných osob). Vlastní ASVP je vytvořen pomocí požárních sirén [obr. 6] 

nejčastěji umisťovaných do chodeb před pokoji a  systémem aktivačních tlačítek na 

únikových cestách. Sirény ovšem nemusí být slyšitelné například v  rozsáhlejším 

apartmánu s  více místnostmi. Takovéto dispozice je nutné brát i  při projektování  

v úvahu. Posouzení však není na projektantovi PBŘ, jelikož jeho znalosti v  oboru akustika 

nemusí být tak dobré jako u  specializovaného projektanta v  daném oboru. 
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Obrázek 6 Požární siréna [37] a  evakuační rozhlas [38] 

Vysoké objekty, případně objekty s  požadavkem na postupnou evakuaci  

s  navrženým ERO jsou dělené do více odposlechových sekcí, které následně spouští EPS 

dle navrženého vzorce postupné evakuace. Tento požadavek musí být při montáži systému 

brán v  potaz a  musí být provedeno dostatečné množství kabeláže. Pokud je požadavek na 

postupnou evakuaci, při funkčních zkouškách je nutné vyzkoušet hodně variant, tyto 

zkoušky jsou velice  náročné. 

Evakuační rozhlasy mohou mít v  určitých případech nahranou nevhodnou zprávu 

typu “V  objektu hoří, opusťte prostor“. Samotná tato hláška přispívá ke vzniku 

panikových situací, kterým je nutné evakuačním rozhlasem naopak předcházet. Tato hláška 

je nazývána i  "předpoplachem", ale termín, který uvádí ČSN 73 0875 je kódová zpráva 

(zpráva, kterou lze vyhlásit informaci o  možném nebezpečí proškolenému personálu ještě 

před vyhlášením všeobecného poplachu nebo zónového poplachu.) Kódová zpráva může 

například znít: "Žádáme ostrahu, aby se dostavila k  ústředně EPS." Pro nezasvěcené 

(nakupující, návštěvníky, diváky atd.) je tato zpráva zbytečná a  velmi snadno ji přejdou, 

kdežto pro obsluhující personál je velmi důležitá. Obsluhující personál, aby správně 

reagoval na takovou zprávu, musí být samozřejmě řádně proškolen. Neproškolený personál 

by takovéto hlášení také přešel a  nastavený systém by nefungoval správně. Proškolený 

personál již ví, jaké má podniknout kroky (vypínání PC, odebrání se k  únikovým 

východům atd.). Členové požární hlídky na takovouto zprávu reagují dle pokynů, což 

může znamenat odebrání se například k  ústředně EPS. 

Nepřímý vliv na systém evakuačního rozhlasu, např. v  obchodních centrech, mají 

nájemníci jednotlivých obchodních jednotek. Systém ERO je rozvedený do všech dispozic 

a  svým provedením odpovídá všem požadavkům. Nájemní jednotky mají v  drtivé většině 
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vlastní hudební zdroje, které tvoří kulisu pro zákazníky. Tyto aparatury mohou mít 

podstatně vyšší výkony a  je nutné při stavu vyhlašování evakuace zajistit samočinné 

odpojení nebo vypnutí takovýchto zařízení. Požadavek na tyto drobné podsystémy (na 

jejich ovládání) musí být stanoven již v  projektu a  musí se při kolaudaci vypínání zkoušet 

i  v  rámci nejmenších nájemních jednotek.  

Systém ERO má v  požadavcích také nadřazený mikrofon, který má přednost i při 

spuštění přehrávání nouzové hlášky. Mikrofon, jeho funkci a  umístění je nutné v  rámci 

kontrol opět překontrolovat. 

6.4.  SOZ – samočinné odvětrávací zařízení 

SOZ je v  objektech navrhováno ve dvou typech:  

 Systémy přirozeného větrání, složené z  ovládaných otvorů pro přívod vzduchu a  

ze střešních světlíků pro odtah horkých plynů a  zplodin hoření při požáru.  

 Systémy nuceného větrání složené z  komponentů potrubí, ventilátorů, regulačních 

a  požárních klapek. 

Projektové nesoulady: 

- Závažnou chybou jsou často hlavice SHZ umístěné ve světlících pro odvod tepla a  kouře 

[obr.7]. Tato chyba vychází z  nepochopení požadavku ČSN EN 12 845+Z2, který říká, že 

každý světlík musí být vybaven hlavicí SHZ. Ovšem toto neplatí pro světlíky SOZ. ČSN 

73 0804 čl. 7 .2 .10. uvádí: „V  odvětracích střešních klapkách SOZ nesmí být umístěny 

sprinklerové hlavice, neboť tím se omezí odtok kouře". 

- Častou závadou bývá i  nedostatečné řešení v  případě úprav interiérů a  vytváření nových 

podhledů. V  těchto případech se často zapomíná na zachování funkce SOZ. 

- Obvykle na žádost investora je chybně navrhované otevírání přívodních otvorů pro SOZ 

pouze v  pracovní době. 
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Obrázek 7 Hlavice SHZ umístěna v  odvětrací střešní klapce – nesprávné umístění, autor 

Problematika montáže a  kolaudace 

- Systém potrubí pro odvody kouře má speciální požadavky na kvalitu potrubí. Jde o  

sílu použitého potrubí, které musí odpovědný subdodavatel respektovat. Například 

ČSN 73 0810 uvádí klasifikaci potrubí pro odvod kouře a  tepla. Potrubí pro odvod 

kouře a  tepla z  více požárních úseků se klasifikuje EImulti. Podle stupně požární 

bezpečnosti požárních úseků, kterými potrubí prochází, se stanoví klasifikační třída 

požární odolnosti potrubí, a  to pro I  . až V  . stupeň požární bezpečnosti EImulti 30, 

v  ostatních případech EImulti 60. 

- Stejně tak je nutné dodavatelem překontrolovat i  celistvost potrubí pro rozvod 

tlakového vzduchu ke klapkám apod. Na stavbě se může stát, že jiná profese naruší 

celistvost většinou měděného potrubí rozvádějícího CO 2 , a  tím dojde k  poklesu 

tlaku natolik, že systém není schopen otevřít světlíky na plný profil. Není však 

předmětem projektanta PO ani HZS toto kontrolovat. Toto musí být 

překontrolováno v  rámci kontroly provozuschopnosti a  funkční zkoušky 

dodavatelem zařízení. 

- Neprovedení kouřotěsných zábran na hranicích kouřových úseků a tedy 

nerespektování hranic kouřových úseků a  znehodnocení systému SOZ. Většinou 

jde o dodávku stavby, a tak se na stavbách na kouřové přepážky občas 

pozapomene. Je nutné překontrolovat jejich polohu vůči PD a  jejich kvalitu. 
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Na stavbách se lze setkat i  s  problémem, který vězí opět v  koordinaci 

vyhrazených PBZ. Dodavatel systému EPS chce v  dobré víře ušetřit finanční prostředky 

(v  první řadě sobě, v  druhé řadě generálnímu dodavateli a  ve třetí řadě investorovi) a sám 

o  sobě nahradí původně vyprojektované bodové hlásiče lineárními hlásiči. Na první 

pohled jde o  ušetření. Je nutné si ale uvědomit, že systém EPS ovládá například systém 

SOZ a  lineární hlásiče vedou třeba přes 2  kouřové sekce. V  horším případě hranice 

kouřových úseků a polohy lineárních hlásičů vůbec nekorespondují a  jsou posunuté. 

Správný chod systému SOZ je zajištěn v  případě, kdy ruční aktivací centrál SOZ 

dojde i  k  otevření nasávacích otvorů. V  podstatě jde o  monitoring ručního spuštění, kde 

systém EPS toto monitoruje a  při ruční aktivaci zajistí otevření přívodů vzduchu. 

Problémy mohou být při zkoušení nucené části SOZ na druhý zdroj. Samotné 

ventilátory mají velké rozběhové proudy a  druhý zdroj (obvykle dieselagregát) musí svou 

výkonnou charakteristikou pokrýt maximální odběrové špičky (při náběhu). V  případě, že 

by dodaný druhý zdroj nebyl dostatečně výkonný, může dojít při spuštění motorů  

k  výpadku jističů, a  tedy k definitivnímu odstavení PBZ z  provozu.  

U  třífázových ventilátorů je nutné sledovat i  směr proudění vzduchu, a to jak na 

první, tak i  na druhý zdroj. Vyskytly se i  případy, kdy se ventilátor na první zdroj točil 

správným směrem a  na druhý zdroj došlo ke změně pohybu lopatek ventilátoru (toto platí 

i  pro CHÚC). Činnost systému je tak z  pohledu nulová, resp. lepší je, pokud nebude 

funkční vůbec, než když bude obrácený chod. Do doby, kdy došlo ke zjištění první závady 

tohoto charakteru (víceméně náhodně), nelze u  osob znalých v  oblasti požární 

bezpečnosti požadovat, aby na tyto závady mohly samy o  sobě přijít. Podle zjištění týmu, 

který prováděl koordinační funkční zkoušky šlo o  chybu v  zapojení třífázového motoru. 

Chybné připojení jednotlivých vodičů na svorky vedlo k přefázování motoru a tedy  

k roztočení na opačnou stranu. Chyba byla opravena za několik minut a systémy pracovaly 

následně správně. 

Systém SOZ musí být zodpovědně zregulovaný tak, aby nebyl poddimenzovaný ani 

předimenzovaný. Nesmí docházet při činnosti k  vytváření provozních podtlaků tak, aby 

nebylo možné např. otevřít dveře (při evakuaci či při vedení protipožárního zásahu). Toto 

je možnou chybou při nuceném systému. 



35 
 

  

 

 

Z  obrázku je patrno, jak důležité a  důkladné je uspořádání logiky software EPS, 

která musí správně vyhodnotit požár v  kouřovém úseku a  předat impuls správné centrále 

pro otevření kouřové sekce. Chyba by znamenala otevření nesprávného kouřového úseku 

a  tedy nefunkčnost odvodů tepla a  kouře. 

6.5.  SHZ – stabilní hasicí zařízení 

Stabilní hasicí zařízení je instalované v  drtivé většině jako vodní sprinklerové. Jde 

většinou o  stavby se systémem SHZ navrženým v  celé jeho ploše. V  objektech jsou však 

také zastoupeny lokální hasicí zařízení s  hasivem, které tvoří plyn (CO 2  nebo FM200, 

INERGEN apod.), vhodné především do průmyslových typů staveb, např. v  lakovnách 

anebo do objektů s  citlivými počítačovými místnostmi (strategické serverovny, telefonní 

ústředny, archivy cenných dokumentů, apod.), kde by hašení vodou mohlo poškodit ostatní 

části zařízení či věci v  místnosti. Takové zařízení je většinou navrženo na popud 

samotného investora a  v  malé části jsou tyto lokální hasicí systémy přímo požadovány 

normou.  

  Obrázek 8 Rozdělení požárního úseku na kouřové sekce [26] 
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Nejběžnější vodní SHZ je tvořeno vlastní sprinklerovou strojovnou, kde jsou 

umístěna vodní čerpadla (doplňovací, hlavní, záložní), od čerpadel je provedeno rozdělení 

do základních větví, po kterých je celý systém SHZ zásobovaný vodou (hasivem).  

Ve strojovně sprinklerů je instalovaná elektronická ústředna, která monitoruje vlastní 

systém SHZ především: 

o chod čerpadel 

o průtoky na jednotlivých větvích z  průtokových senzorů a  tedy zjištění 

požáru v  konkrétní části  

o monitoruje zásobu vody ve sprinklerové nádrži 

o poruchy systému 

Tato ústředna zajišťuje komunikace s  hlavní ústřednou EPS objektu – předání 

potřebných údajů pro další návaznosti – např. blokování SOZ před činností SHZ u  skladů 

a  další. V  těsné blízkosti je navržena zásoba vody (podzemní, nadzemní, betonové nebo 

ocelové nádrže). Zařízení je dále tvořeno vlastními sprinklerovými hlavicemi v  dispozici 

střežených místností. Hlavice [obr.9] mají různý charakter a  citlivost na teploty, které pro 

danou dispozici navrhuje odpovědný projektant SHZ.  

Tabulka 2 Barevné značení sprinklerů podle 

otevírací teploty [24] 

 

Obrázek 9 Hlavice SHZ [39]     

       

Skleněná 

pojistka 
°C   Tavná pojistka °C   

oranžová 57 - - 

červená 68 
bez barevného 

značení 
68/74 

žlutá 79 - - 

zelená 93 bílá 93/100 

modrá 141 modrá 141 

světle 

fialová 
182 žlutá 182 

černá 204/260 červená 227 
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V  poslední době se začíná používat na základě jedné z  posledních změn ČSN 73 

0810 i  systém, která nahrazuje SHZ. Jedná se o  systém, který udržuje v  požárním úseku 

permanentně (trvale 24h denně) atmosféru, kde nemůže požár ani vzniknout, tj. hodnota 

kyslíku je pod 15%. Tyto systémy jsou již považovány za vyhrazené PBZ. 

Problematika projektu 

- Projekt SHZ není zkoordinovaný především se stavební částí a  nejsou vyřešeny 

prostory s  plnými podhledy, kde je nutné navrhovat i  druhé vrstvy sprinklerových 

hlavic. 

Montáž a  kolaudace 

- Při montáži samotného systému je nutné koordinovat profese TZB. V  technických 

podlažích a  pod stropy jsou vedeny VZT systémy, kabelové kanály a  další 

instalace, které mohou svou hustotou významně omezit činnost celého hasicího 

systému a  místa je nutné včas konzultovat s  odpovědným projektantem SHZ a 

případně včas upravit rozvod SHZ. Jde o  vyřešení tzv. podstřiků pod technologii. 

- Často prováděcí firma neprovede požární ucpávky na hranicích požárních úseků. 

- Konstrukce rozvodů potrubí je namáhána otřesy při chodu hlavního čerpadla. 

Takové otřesy mají za následek destrukci požárních ucpávek při prostupu potrubí  

v  první části na hranici sprinklerovny a  může otřesy dojít k  porušení a  vytvoření 

netěsností potrubí ve spojovacích armaturách (otřesy mohou vznikat nejen při 

požáru, ale i  při nutných zkouškách systému).  

- Sekční uzávěry jsou znepřístupněny stavebními konstrukcemi, nejsou vytvořeny 

revizní otvory k  těmto uzávěrům, není provedeno jejich označení. 

- Rozvody pro požární vodu nejsou značeny barvou dle normy ČSN 13 0072 

(barevné označování potrubí provozních tekutin). 

- Systém ústředny SHZ nekomunikuje s  hlavní ústřednou EPS a  není tedy možné 

dodržet další návaznosti. 

- Nejsou použity kabely se zajištěnou funkční integritou dle ČSN IEC 60 331 pro 

napájení čerpadel a  dalších elektrických komponentů systému. 

- Ve strojovně SHZ není schéma rozvětvení potrubí. 
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6.6.  Automatické protivýbuchové zařízení 

Není to nejčastější PBZ, je používáno výjimečně a  ve specifických průmyslových 

objektech a  vždy jen lokálně. 

V  projektové dokumentaci je nutné dbát na vytvoření signalizace pro obsluhu  

v objektu, aby byla včas upozorněna na spuštění činnosti protivýbuchového zařízení a i na 

vytvoření potencionální rizikové situace. Obsluha pak může včasným zásahem předejít 

následnému požáru, například odpojením stroje nebo vypnutím elektrické energie. Jde tedy 

o  propojení ústředny tohoto systému s  ústřednou EPS tak, aby obsluha EPS byla o vzniklé 

situaci informována. S  tímto zařízením zatím nejsou velké zkušenosti. 

6.7.  Zařízení pro detekci hořlavých plynů a  par 

Vlastní zařízení je obvykle navrhováno pro detekci zemního plynu v  plynových 

kotelnách a  v  návaznosti na samočinné uzavírání plynového ventilu (uzávěr plynu kotelny 

či HUP). Nejzávažnější problém vidím právě v  ovládaném uzávěru, který může být dodán 

dvěma způsoby:  

 Uzavření probíhá ztrátou napětí – ventil se samočinně uzavře při jakémkoliv 

výpadku napětí. 

 Uzavření probíhá přívodem napětí a  pro takové zařízení musí být použity 

kabely se zajištěnou funkční integritou a  především dva nezávislé zdroje (nutné 

napojení na 2  na sobě nezávislé zdroje).  

Instalované detektory [obr.10] jsou na stavbách většinou v  dodávce systému MaR. 

Je nutné vždy zkontrolovat, jaký typ uzávěru byl dodán, a  je možné odzkoušet všechny 

monitorované stavy a  návazné zařízení uzavírání ventilu (vždy za součinnosti  

s dodavatelem zařízení, který zajistí použití správného plynu). Na stavbách se detekce 

často zkouší běžným zapalovačem bez plamene, avšak takto může být detektor i zničen. 

 



39 
 

 

Obrázek 10 Detektor plynu [40] 

6.8.  Zařízení pro omezení šíření požáru - požární klapky 

V  projektové dokumentaci nejsou respektovány požadavky vyhlášky o  požární 

prevenci, velmi často nejsou respektovány požadavky na požární klapky [obr.11] okolo 

shromažďovacích prostorů, kde musí být tyto uzávěry samočinně uzavřeny signálem EPS 

při vyhlášení všeobecného požáru (požadavek ČSN 73 0810 a  73 0831). 

Při montáži a  kolaudaci jsou často dodané klapky nevyhovující při požadavku 

samočinného zavření. Návrat do polohy otevřeno není z  pohledu HZS rozhodující. Na 

stavbě se lze setkat s  případy, kdy původní otevírání přes servopohony nahradil dodavatel 

s  ohledem na finanční zátěž levnějšími klapkami, které se musí ručně natahovat (po 

každém poplachu - i planém). Pro údržbu většího obchodního centra či nemocnice to může 

být problém (systémy VZT jsou nefunkční, pokud na systému je uzavřená byť jediná 

klapka, tak systém nelze aktivovat). 

 

Obrázek 11 Požární klapky [41] 
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7.  Elektroinstalace 

Pro správnou funkci požárně bezpečnostních zařízení a  technických zařízení budov 

je vhodný návrh a  instalace kabelových rozvodů, které zabezpečují trvalou dodávku 

elektrické energie a  přenos informací pro požárně bezpečnostní zařízení a  technické 

zařízení, která musí zůstat v  provozu v  případě požáru [22]. 

Požadavky na zajištění elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých 

napájecích zdrojů jsou zaneseny v  kmenové normě ČSN 73 0802 až od února 1995.  

V předchozích vydáních toto nebylo vůbec řešeno. Avšak i  po roce 1995 byla ochrana 

elektrických zařízení před požárem stále opomíjenou problematikou. Často byly vznášeny 

dotazy, jakým způsobem klasifikovat elektrická zařízení, jak pohlížet na rozvaděče atd. 

Důležité bylo především, aby zařízení splňovalo požadavky na dodávku elektrické energie, 

která musela zůstat funkční při požáru apod. Napájení vycházelo především  

z  požadavků technických norem, a  to z  ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a  ČSN73 0810 pro 

požární bezpečnost staveb. Zde byly řešeny především požadavky na zajištění dodávky 

elektrické energie pro PBZ, požadavky na kabely, které měly zabezpečit napájení. 

Například ČSN 73 0810 uváděla požadavky na rozvaděče elektrické energie umístěných  

v  chráněných únikových cestách [30]. 

Z  hlediska kabeláže se přelomem stalo vydání vyhlášky Ministerstva vnitra ČR  

č. 23/2008 Sb., o  technických podmínkách požární ochrany, kde jsou zaneseny požadavky 

ověřování požární odolnosti a  funkční integrity volně vedených vodičů a  kabelů 

elektrických rozvodů podle přílohy č  . 2  této vyhlášky. S  tímto přišla nutnost novelizovat 

původní zkušební předpis ZP-27/2006   ZP-27/2008. Funkčnost kabelů a  kabelových 

nosných konstrukcí se dle ZP 27/2008 provádějí za podmínek požáru, což znamená, že 

kabely a  systémy, které kabely nesou, jsou vystavovány přibližně reálným podmínkám 

požáru, které jsou po celou dobu zkoušky, při které protéká jednotlivými žilami elektrický 

proud [30]. 

Další nové požadavky k  zachování funkčnosti kabelových tras v  podmínkách 

požáru, lze očekávat v  připravované normě ČSN 73 0895. Tato norma především určuje 

metodiku zkoušení nutnou ke klasifikaci třídy funkčnosti Px-R  a  Phx-r  . Taková zkušební 

norma chyběla od doby vydání vyhlášky č. 23/2008 Sb., stejně tak nebyla i po vydání ČSN 
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73 0848. Vyhláška i  technická norma stanovovaly požadavky na kabeláž či kabelové 

trasy, ale chyběla jakákoliv metodika nutná ke splnění takovýchto požadavků. Norma 

prakticky nahrazuje ZP 27/2008, jelikož z  pohledu tvorby norem není možné se v  normě 

odkazovat na „zkušební předpis". Stanovuje také zkušební metody a  požadavky pro 

dosažení funkčnosti nechráněných kabelových tras a  rozvaděčů nízkého napětí  

v podmínkách požáru a  vodiče pro zabezpečení trvalé dodávky elektrické energie podle 

příslušného právního předpisu. Zkušební metody jsou použitelné pro elektrické sdělovací, 

signální, datové a  silové kabely a  vodiče pro jmenovité napětí do 1  kV a  pro optické 

kabely a  rozvaděče nízkého napětí. Norma na základě výsledků zkoušky stanovuje 

klasifikace funkčnosti při požáru pro konkrétní způsob uložení kabelů a  /nebo pro 

konkrétní typ rozvaděče. Upřesňuje několik nových termínů a  definic. Především se jedná 

o  normovou nosnou konstrukci či nenormovou nosnou konstrukci. Dále je přesně uvedena 

definice rozvaděče nízkého napětí s  funkčností při požáru a  rozvaděče s  požární 

odolností či s  odolností proti pronikání kouře.  

V případě rozvaděčů se nově užívá doplňkový symbol /b . Tento symbol napomůže 

rozlišení rozvaděčů s  použitím jistících prvků nebo rozvaděčů bez nich. U  rozvaděčů je 

tedy poprvé rozlišován směr působení požáru, tj. zda se má jednat o rozvaděč  

s  požadavkem na požární odolnost zevnitř, např. rozvaděče v  CHÚC, kde je nutné chránit 

tuto únikovou cestu od rozvaděče. Dále směr působení zvenku, kde se jedná například  

o rozvaděče požární ochrany a je nutné, aby byla zajištěna funkce a integrita prvků  

v  rozvaděči i v  případě, že bude požár okolo rozvaděče. Správná funkce požárních 

rozvaděčů je velmi důležitá pro funkci požárně bezpečnostních zařízení.  

Rozvaděče s  požární odolností či s  odolností proti pronikání kouře v  této normě, 

kde nejsou použity mezní stavy, má pouze schopnost odolávat podmínkám požáru po 

stanovenou dobu bez ztráty jeho funkce při různých způsobech zabudování do stavby. 

Nejstěžejnější částí pro funkce všech elektrických systémů je napojení PBZ na 

zdroje elektrické energie a  zajištění druhých zdrojů pro tato zařízení. V  objektech jsou 

dodávány nejběžněji tyto druhé zdroje nebo jejich kombinace: 

o Centrální UPS s  maximálním výkonem přibližně do 40-50kW  
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o Dieselagregát [obr.12] při požadavku přibližně více než 50 kW  

o Lokální baterie v  jednotlivých zařízeních 

 

PBZ pro svou funkci požadují propojení kabely se zajištěnou funkcí dle ČSN IEC 

60 331. Zajištění požární odolnosti funkční integrity kabelových tras nám řeší ČSN 73 

0848 a  zkušebně pak připravovaná ČSN 73 0895. 

Vybavení objektu elektroinstalací a  požárními systémy s  požadavkem se 

zajištěnou funkcí při požáru sebou přináší otázku vyřešení hlavního vypínače 

elektroinstalace v  objektu. Při zásahu je nutné zajistit rychlou a  bezpečnou odstávku 

napájení běžné elektroinstalace a  přitom zachovat v  činnosti požární systémy mající 

požadavek na funkci při požáru. Při požáru, tj. při vypnutém hlavním vypínači elektrické 

energie, je požadavek na dodávku elektrické energie pro zařízení s  požadovanou činností 

ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. 

Současným požadavkem je zapojení elektroinstalace s  duálním vypínáním.  

V principu se jedná o  dva separátní vypínače, které rozdělují vypínání nepožární spotřeby. 

Zařízení odpojí vše kromě napájení požárních zařízení a  jsou napájena stále na první 

zdroj. Druhý vypínač vypne kompletně celou budovu a  tedy veškeré zařízení včetně 

Obrázek 12 Dieselagregát [42] 
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požárních. Toto vypnutí je bezpečnostní a  slouží nikoli pro požár, ale pro případ úrazu 

apod. Tato tlačítka jsou označována dle ČSN 73 0848 jako „CENTRAL STOP“ a  

„TOTAL STOP“ [obr. 13]. Charakter těchto vypínačů je možné ještě jednou rekapitulovat 

takto: 

 CENTRAL STOP – vypne veškerou elektroinstalaci pro nepožární účely. Tento 

vypínač je využíván prakticky při každém zásahu jednotkami HZS. V  objektu po 

vypnutí tohoto vypínače jsou v  provozu pouze požární systémy (EPS, nouzové 

osvětlení, větrání CHÚC, SOZ, SHZ a  atd.), které jsou napojené kabely s  funkční 

integritou kabelové trasy a  většinou z  rozvaděče RPO – tento rozvaděč je tedy 

zapojen PŘED hlavním vypínačem CENTRAL STOP. CENTRAL STOP vypíná  

i  běžnou spotřebu, která je zálohována pro případ běžného výpadku (odpojí tato 

zařízení i  od druhých zdrojů). 

 TOTAL STOP – vypne veškerou elektroinstalaci, tzn. jednak běžnou nepožární 

spotřebu, ale i  požárně bezpečnostní zařízení a  vypne i  přívody od druhých zdrojů 

(tj. přívod od DA, UPS). TOTAL STOP je nutné aktivovat pouze v  nouzové 

situaci, kdy je ohrožen život porušenou elektroinstalací požárně bezpečnostního 

zařízení. Nerozumné aktivování total STOPu by mělo za následek např. při 

hasebním zásahu ukončení činnosti SHZ (pokud nemá dieselové čerpadlo, odpojení 

přetlakového větrání CHÚC, nucené části OTK a  jednoznačně by zhoršilo 

podmínky pro hasební zásah, nehledě na skutečnost, že v  objektech bez činnosti 

SHZ jsou narušeny hranice požárních úseků, jsou sníženy odolnosti konstrukcí a  

podobně. 

Montáž elektroinstalace  

Velmi často opomíjenou a  na první pohled viditelnou závadou je nedodržení 

požadavků na oddělené vedení kabelů ve žlabech s  požadovanou funkcí od kabelů 

běžných. V  prostorech jako např. CHÚC jsou vedeny běžné kabely i  přes striktní omezení 

výskytu hořlavých hmot. Mnohdy se jedná o  celé kabelové svazky datové nebo 

silnoproudé, takové vedení není možné v  CHÚC ponechat a  je nutné upravit, např. 

požárním nátěrem (v  těch případech, kde to ČSN povoluje), nebo požárním obkladem. 
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Velmi často jsou stavby před samotnou kolaudací nekompletní právě v  části 

elektroinstalace, kde jsou volně visící neukončené silnoproudé kabely bez zakončení 

svorkami nebo spotřebičem. Vlastní vybavení rozvaděčů není dokompletované, a tedy  

v teoretické rovině nesmí být pro takovou elektroinstalaci vydaná platná revize, která je  

s výsledkem, že zařízení je plně funkční a  bez závad (což má být závěrem každé výchozí 

revize). Samotná revize neodpovídá namontovaným zařízením - nejsou uvedeny správné 

kabely napájející požárně bezpečnostní zařízení. 

Dieselagregát často není uvedený do provozu a  chybí palivo (nafta). Při funkčních 

zkouškách může být vyčerpáno palivo, agregát se může zavzdušnit a bez zásahu 

odborného technika je takový zdroj neschopný dalšího provozu. 

TOTAL STOP objektu nebo CENTRAL STOP chybně odpojuje zařízení. Toto je 

závažná chyba. Zasahující hasiči jsou zvyklí na funkci těchto tlačítek. 

 

Obrázek 13 TOTAL STOP a  CENTRAL STOP [26] 
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8. Užívání stavby 

Před závěrečnou kontrolní prohlídkou v  případě větších a  složitějších staveb je 

vhodná spolupráce státní správy a  projektanta PO. Pro bezproblémové zkolaudování 

objektu je nutné komunikovat se složkou prevence (a  někdy i  represe) a  probrat tyto 

základní body: 

 Dohodnout termín pro prohlídku stavby - dohodnutí jednoho nebo více termínů  

s ohledem na časové možnosti kompletnosti stavby. 

 Dohodnout kontrolu všech požárně bezpečnostních zařízení (dále jen PBZ). Jednak 

kontrolu vizuální - kontrola prvků na stavbě jako je osazení požárních dveří, kontrola 

ucpávek, bezpečnostní značení, vybavenost hasicími přístroji, únikové cesty, speciální 

kování na dveřích, použité materiály, např. v  CHÚC, apod. Detailní kontrola komplexní – 

samozavírače na dveřích, funkce panikových a  speciálních kování.  

 Dohodnout scénář a  harmonogram funkčních zkoušek PBZ a  navazujících 

ovládaných zařízení a  termín pro tuto kontrolu, což je v  dnešní době již zaneseno 

například i  v  ČSN 73 0804. Dalším stupněm kontroly je předvedení funkčního systému, 

správného vyzkoušení softwaru a  jednotlivých variant, které mohou při požáru vzniknout, 

napojení vybraných zařízení na záložní zdroje apod.  

 Připravit dokladovou část speciálně pro HZS s  výběrem potřebných dokladů ve 

smyslu vyhlášky o  požární prevenci a  zákona 22/1997Sb., a  navazujících nařízení vlády 

[8]. 

Každý z  těchto kroků by měla naplánovat osoba znalá stavu stavby (nejvhodnější 

je odpovědný projektant PBŘ), která bude dobře informovaná o  stavu výstavby objektu, a 

tedy může vhodně upravovat jednotlivé kroky při postupu při kontrole stavby. Každý  

z výše uvedených bodů je nutné vhodně načasovat a  především vždy jakoukoliv kontrolu 

provádět, a jakmile bude systém plně funkční a  provozuschopný a ve stavu, kdy je možné 

ho předvádět před dotčenou stavební prevencí, stejně jako kontrola všech systémů PBZ, 

musí být načasována po kompletnosti a  ve stavu systémové připravenosti.  

Drtivá většina staveb je v  čase několika týdnů před kolaudací v  obrovském stresu, 

který přenáší hlavní dodavatel stavby, vázaný na smluvní termíny s investorem, na 
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jednotlivé subdodavatele, kteří jsou klíčem pro úspěšnou kolaudaci. Právě v  této době je 

nutné zvýšit intenzitu kontroly a  řídit pečlivě koordinaci dodávek s  ohledem na koncepci 

požární ochrany. Samotná návštěva složky prevence může poté probíhat několikrát 

opakovaně podle náročnosti dané stavby. Kontrolu např. obchodního komplexu není 

prakticky možné provést za jediný pracovní den, a  proto je i  důležité mít zpracovaný 

scénář zkoušek zabudovaných systémů a  harmonogram návštěv stavby. 

Před spuštěním stavby do provozu je nutno velmi důsledně vyzkoušet všechny dané 

systémy jako celek. Takovéto zkoušce předchází kompletní dokončení všech dílčích částí 

a  separátní vyzkoušení od dodavatele konkrétního zařízení. Stavba však potřebuje provést 

komplexní zkoušky všech provázaných systémů a  návazností pro prověření 100% 

funkčnosti dle požadavků PBŘ. Pro takové účely je nutné zpracovat scénář zkoušek, dle 

kterého budou zkoušky postupovat a  dle kterého bude zkouška vyhodnocena. Hlavní 

myšlenkou je sestavení a  následné nasimulování všech možných reálných stavů, do 

kterých se může dostat aktivní systém a  to nejen s  ohledem na možný požár. Je nutné 

sledovat všechny složky systému v  jejich činnosti a  reakce na podněty. Takových modelů 

stavů může být u  náročnějších staveb i  několik desítek, a  tak je nutné provést například 

i několik stovek funkčních zkoušek. Většinou se Hasičskému záchrannému sboru 

předvádějí jen některé z  nich (klíčové). Vlastní scénář zkoušek je i  dobrým vodítkem pro 

kontrolující orgán HZS při dané kontrole, aby byl schopen se rychle zorientovat v  novém 

objektu. 

V  případě, kdy stavba po fyzické kontrole orgánu HZS má veškeré náležitosti, jsou 

předloženy veškeré požadované doklady a součinnost veškerého PBZ je shodná  

s naprojektovaným stavem, vydá HZS souhlasné stanovisko. V  případě, že tyto náležitosti 

nejsou splněny, je nutné vydat nesouhlasné stanovisko. 

Se změnou stavebního zákona přišla možnost, kdy si stavebník zve dotčené orgány 

sám, přebírá tak povinnost stavebního úřadu. Tato možnost s  sebou, ale pro dotčené 

orgány přináší i  problémy. Například při závěrečné kontrolní prohlídce může HZS 

konstatovat, že je vše vyhovující a  vydá "kladné stanovisko". Poté na stavbu na žádost 

stavebníka přijde zástupce hygienické stanice a  vydá požadavek na doplnění větrání 

některého z  prostorů. Tato změna by měla být však posouzena z  pohledu PBZ jako ZSPD, 

avšak autor PBŘ se o  této změně již nemusí dozvědět a  stejně tak se o  ní nedozví ani 
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příslušník HZS. Tyto změny mohou být provedeny v  rozporu s  platnou legislativou a  tato 

stavba není zcela v  pořádku.  

 

          

Obrázek 14 Protipožární uzávěr s provětráváním [26] 
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9. Vlastní provoz vyhrazeného PBZ 

Vlastní provoz vyhrazeného PBZ je stanoven především požadavky výrobce, ale je 

samozřejmě doplněn i  požadavky uvedenými ve vyhlášce o  požární prevenci. Jsou to 

především požadavky na provoz, kontroly, údržbu a  opravy PBZ. Vše řeší § 7  vyhlášky o 

požární prevenci. Při provozu požárně bezpečnostního zařízení se postupuje podle 

normativních požadavků a  průvodní dokumentace výrobce, popřípadě podle ověřené 

projektové dokumentace nebo prováděcí dokumentace. 

Vyhláška udává, jakým způsobem se prokazuje provozuschopnost instalovaného 

zařízení, v  jakém rozsahu a  jakým způsobem se kontrola provozuschopnosti provádí, dále 

pak řeší jaké jsou postupy v  případě toho, že je zařízení shledáno nezpůsobilým  

k provozování a  v  neposlední řade udává podobu dokladu o  kontrole.  

Častou závadou při provozování vyhrazeného PBZ je/jsou: 

 odpojování ZDP z  pultu centrální ochrany a  následné nepřipojení (např. při 

svařování) 

 opomíjení pravidelných funkčních zkoušek a  kontrol zařízení 

 odpojování EPS z  důvodů planých poplachů a  její zpětné nepřipojení, či vypínání 

akustického signálu 

 zásahy do elektroinstalace a  výměny kabeláží vyhrazených PBZ 

 nedodání paliva do záložního agregátu 

 úpravy vyhrazených PBZ bez projektové dokumentace a  provedené nezpůsobilou 

firmou 

 budování regálových systémů skladových hal bez ohledu na možnou nutnost 

instalace SHZ v  jednotlivých regálech 

 nezajištění 24 hodinové obsluhy ústředny EPS 

 vystavení dokladu o  kontrole provozuschopnosti, ve kterém jsou uvedeny závady 

zařízení a  ty nejsou provozovatelem následně odstraněny 

 znepřístupnění ovládacích prvků vyhrazeného PBZ 

 chybné rozmístění nábytku či skladovaného materiálu, kterým dochází k  omezení 

činnosti např. SHZ či EPS 

 zpětné nenatažení požárních klapek 

 vypínání otevírání přívodních otvorů pro SOZ v  mimopracovní době 

 výměna zámků u  dveří, kde je požadovaný systém generálního klíče 
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Těmto chybám lze předcházet spoluprací s  dostatečně proškolenou odborně 

způsobilou osobou, která bude dbát na zajištění požární bezpečnosti objektu. Důležité je, 

aby si provozovatelé objektů uvědomili, že provozuschopné zařízení chrání je, osoby 

vyskytující se v  objektech a  v  neposlední řadě jejich majetek. Náklady vložené do 

provozuschopnosti zařízení se velmi rychle zhodnotí v  případě mimořádné události.  

 

 

Obrázek 15 SHZ v  regálových systémech, autor 
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 Závěr 

Práce poukazuje na chyby projektantů PO při projektování jakýchkoliv staveb, 

rozebírá většinu známých a  především vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení a  

problémy při jejich montáži a  funkčních zkouškách před zahájením kolaudačních řízení. 

Z  této práce je patrné, že pro celý stavební záměr je nutná stálá komunikace mezi 

všemi složkami výstavby a  především respektování projektu požárně bezpečnostního 

řešení a  jeho požadavků ostatními projekčními a  prováděcími profesemi. Z  celého 

postupu je jednoznačně přínosnou hodnotou práce projektanta PO, dbající na kvalitu 

projektu a  následně i  na provádění a  kolaudaci (užívání) daného objektu.  

Drobná závada či nedostatek v  projektu, montáži a  následném užívání objektu je 

potencionální nebezpečí pro osoby užívající objekt nebo případně zasahující hasiče, kteří 

jsou často při zásahu odkázáni na bezchybnou činnost instalovaných požárně 

bezpečnostních zařízení. Zodpovědná práce všech dotčených činitelů ve všech stupních od 

projektu, montáže až po samotné užívání může předejít v  první řadě újmám na zdraví 

osob, bezpečnosti osob, bezpečnosti zasahujících hasičů, ale i  rozsáhlým majetkovým 

ztrátám. 

Popisované nedostatky při projektování, montáži a  užívání vychází ze zkušeností 

osob vykonávajících státní požární dozor, vytvářejících PBŘ či jiné části projektové 

dokumentace. Chyby jsou zaznamenávány osobami provádějícími kontrolní prohlídky či 

funkční zkoušky vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení.  

Jedna z  kapitol řeší vlastní provoz, kontroly, údržbu a  opravy PBZ a  shrnuje 

nejčastější závady provozování vyhrazeného PBZ. 

Práce rozebírá vliv jednotlivých skupin na výstavbu. Především řeší investora, 

projektanta PBŘ, hlavního inženýra projektu, provozovatele a  v  neposlední řadě i  orgány 

státní správy. 

Součinnost požárně bezpečnostních zařízení a  její priorita během výstavby je 

uvedena na mnoha místech této práce, především lze uvést součinnost mezi SOZ a  SHZ či 

vazby mezi EPS a  různými druhy PBZ. Bez správné součinnosti vyhrazených PBZ se 

nedá hovořit o  správně zabezpečeném objektu. 
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