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Anotace 

 

Ryšánek, Š. Přístup České republiky a Slovenské republiky při prokazování požární 

bezpečnosti nevýrobních objektů: Bakalářská práce, Ostrava: VŠB – TUO, 2017. 56 s. 

 

 Bakalářská práce se zabývá přístupem České republiky a Slovenské republiky 

při prokazování požární bezpečnosti nevýrobních objektů. První kapitola se zabývá 

obecnými informacemi o požární bezpečnosti staveb. Druhá kapitola obsahuje možné 

způsoby prokazování požární bezpečnosti staveb. Třetí kapitola je zaměřena na legislativu 

České a Slovenské republiky v oblasti požární bezpečnosti staveb. Další dvě kapitoly 

poukazují na rozdíly přístupu obou zemí při prokazování požární bezpečnosti staveb 

a srovnávají je mezi sebou. 

Klíčová slova: norma; vyhláška; požární bezpečnost staveb; Česká republika; Slovenská 

republika. 

 

Summary  

 

Ryšánek, Š. Access Czech Republic and the Slovak Republic in demonstrating fire safety, 

non-production buildings: The bachelor thesis, Ostrava: VŠB – TUO, 2017. 56 p. 

 

 This bachelor thesis deals with the approach of the Czech Republic and the 

Slovak Republic in demonstrating fire safety non-manufacturing facilities. The first 

chapter deals with general information about fire safety. The second chapter contains the 

possible ways of demonstrating fire safety engineering. The third chapter focuses on 

legislation Czech and Slovak Republic in the field of fire safety of buildings. The next two 

chapters highlight the differences in approach between the two countries in demonstrating 

fire safety of buildings and comparing them with each other. 

Keywords: standard; ordinance; fire safety of buildings; Czech Republic; Slovak 

Republic. 
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Úvod 

Požární bezpečnost staveb je v současnosti důležitou součástí požární prevence. 

K zajištění požární bezpečnosti objektů je třeba vědět, z jakých částí se skládá a podle 

jakých předpisů se řídí. Každá země má své postupy, metodiky, normy a právní předpisy, 

podle kterých se daná oblast řídí. Cílem této práce je porovnání rozdílů při prokazování 

požární bezpečnosti staveb České republiky a Slovenské republiky nevýrobních objektů. 

Tyto rozdíly jsou v práci aplikovány na konkrétní stavbu domu s pečovatelskou službou 

v Považské Bystrici. Práce je zpracována podle metodik literární rešerše, popisu 

a srovnávání. 

 Základní postupy pro samotné projektování stavby se řídí souborem norem. Česká 

i Slovenská republika má svůj vlastní soubor. Česká republika se u nevýrobních objektů 

výhradně řídí kmenovou normou ČSN 73 0802 a dalšími projektovými normami řady ČSN 

73 08xx, upravujícími požadavky pro vybrané druhy staveb. Slovenská republika 

postupuje obdobně podle čtyř kmenových norem STN 92 0201 – 1 až 4. Na kmenové 

normy dále navazují další související normy. 

 V úvodní části této práce jsou uvedeny základní informace týkající se prokazování 

požární bezpečnosti staveb získaných z literárních zdrojů, technických norem a zákonných 

předpisů.  

 V druhé části jsou blíže rozebrány dva možné způsoby prokazování požární 

bezpečnosti staveb a jejich srovnání z pohledu kladů a záporů. Mezi tyto metodiky patří 

požární inženýrství a normový postup.   

 Třetí část obsahuje stručný výpis norem a legislativních předpisů České 

a Slovenské republiky týkající se dané tématiky. Tato legislativa je zde rozebrána 

a srovnána. 

 Ve čtvrté části jsou srovnány konkrétní rozdíly při posuzování požární bezpečnosti 

staveb obou zemí. Zde patří výpočet požárního rizika, požadavky na stavební konstrukce, 

únikové cesty, odstupové vzdálenosti a požadavky na protipožární zásah. 

 Pátá část zjištěné rozdíly aplikuje na konkrétní případovou studii. K té slouží dům 

s pečovatelskou službou Katka v Považské Bystrici, který je v práci stručně popsán 



2 

 

a navržen v souladu se všemi požadavky Slovenské republiky pro zajištění požární 

bezpečnosti stavby. 
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1. Zásady požární bezpečnosti staveb 

 

 Požární ochrana, jejímž cílem je zajistit ochranu osob, zvířat a majetku před účinky 

požáru, se dělí na dvě části dle přístupu k jejímu zajištění. První částí je tzv. požární 

represe, která zahrnuje vlastní provedení protipožárního zásahu při již vzniklém požáru. 

V požární represi se využívá aplikování požární taktiky a požární techniky, jejichž znalost 

musí mít především velitel zásahu k co nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu zdolání požáru. 

Druhá část je tzv. požární prevence, která má za účel pomocí souboru preventivních 

opatření zabránit vzniku a šíření požáru. Požární bezpečnost staveb (PBS) je součástí 

požární prevence, jejímž cílem je zajistit požární bezpečnost stavebního objektu. Je to 

rozsáhlý vědní obor vycházející z problematiky požární ochrany v oblasti pozemního 

stavitelství.  

Abychom docílili požární bezpečnosti stavby, je třeba zajistit: 

 bezpečnou evakuaci osob, zvířat a majetku; 

 zabránění šíření požáru po celém objektu, tj. mezi jednotlivými částmi objektu; 

 zabránění šíření požáru mimo objekt; 

 umožnění účinného a bezpečného zásahu požárních jednotek; 

 zajištění požadované funkce nosné konstrukce.  

 Požární bezpečnost staveb se skládá ze dvou částí ochrany tj. pasivní požární 

ochrana a aktivní požární ochrana. Pasivní požární ochranou se rozumí konstrukční 

a dispoziční řešení stavby z požárního hlediska (dělení do požárních úseků, použití 

vhodných stavebních výrobků a konstrukcí, navržení vhodných únikových cest, určení 

odstupových vzdáleností apod.). Za aktivní požární ochranu se považuje použití aktivních 

prvků požární ochrany, což jsou požárně bezpečnostní zařízení (elektrická požární 

signalizace, samočinná hasicí zařízení, zařízení pro odvod tepla a kouře a další), která mají 

za úkol včas detekovat a ohlásit požár a v jeho počáteční fázi jej zlikvidovat nebo alespoň 

snížit jeho negativní účinky do příjezdu požárních jednotek. 

 Pro potřeby požární bezpečnosti staveb, autorizovaná osoba zpracovává 

tzv. požárně bezpečnostní řešení objektu (PBŘ), kde jsou posouzeny jednotlivé části 
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požární bezpečnosti objektu v platném rozsahu dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, § 41. [1] [3] [20] 

 

Hlavní části požárně bezpečnostního řešení jsou: 

 použité podklady pro zpracování; 

 stručný popis stavby (výška, stavební konstrukce, účel užití atd.); 

 rozdělení objektu na požární úseky; 

 stanovení požárního rizika, stupně požární bezpečnosti (PBS) a posouzení velikosti 

požárních úseků; 

 zhodnocení stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska požární 

odolnosti; 

 zhodnocení navržených stavebních hmot; 

 zhodnocení únikových a evakuačních cest; 

 stanovení odstupů (požárně nebezpečné prostory, odstupové vzdálenosti); 

 způsob zabezpečení objektu požární vodou; 

 zařízení pro protipožární zásah (zásahové cesty, nástupní plochy a příjezdové 

komunikace); 

 stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů; 

 zhodnocení technických zařízení (vzduchotechnická zařízení, rozvodná potrubí, 

vytápění apod.); 

 stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních 

konstrukci, na snížení hořlavosti stavebních hmot; 

 posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

(EPS, SHZ, ZOTK atd.); 

 určení rozsahu a způsobu rozmístění výstražných a bezpečnostních značek 

a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné 

prostředky požární ochrany a PBZ. 
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Součástí PBŘ, je-li to vyžadováno, jsou výkresy požární bezpečnosti stavby: 

 grafické označení požárních úseků včetně SPB; 

 požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů; 

 vyznačení únikových cest, směry úniků a východů na volné prostranství, počet 

unikajících osob; 

 schéma vybavení PBZ; 

 zdroje požární vody; 

 umístění hlavních uzávěrů vody a plynu, hlavních vypínačů el. energie; 

 rozmístění a druhy hasicích přístrojů, bezpečnostních značek a tabulek; 

 vyznačení požárně nebezpečného prostoru stavby, přístupových komunikací, 

nástupních ploch pro požární techniku a zásahových cest. 

V případě potřeby může být požárně bezpečnostní řešení rozšířeno nebo omezeno. 

Vždy však musí být dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnost stavby.[20] 

 

 

Obrázek 1. Vzor výkresové části – půdorys 
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1.1 Stručný postup schvalování PBŘ a ověřování skutečností 

 

 Po zpracování projektu stavby (u složitějších staveb i během procesu zpracovávání) 

projektantem či architektem), zpracuje autorizovaný technik nebo inženýr v oboru požární 

bezpečnosti staveb PBŘ, kde je stavba vyhodnocena podle požadavků vyhlášky MV č. 

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

dozoru (vyhláška o požární prevenci). 

PBŘ stavby se předkládá orgánu státního požárního dozoru a ten vydá stanovisko 

(souhlasné s podmínkami nebo nesouhlasné.) Je to podklad pro stavební úřad. Děje se ve 

všech fázích projektové dokumentace. Někdy se slučuje územní a stavební řízení (např. 

u RD). 

 Součástí výkonu státního požárního dozoru je i ověřování, jak jsou požadavky 

vydaných stanovisek v oblasti požární bezpečnosti staveb dodržovány, s výjimkou 

jednoduchých a drobných staveb (mimo staveb určených pro výrobu a skladování 

a zemědělských staveb). Výsledkem posouzení je stanovisko příslušného orgánu požární 

ochrany (hasičských záchranných sborů krajů, popř. ministerstva vnitra) vykonávající 

státní požární dozor. 

 Dále následuje ověření, zda byly dodrženy požadavky požární bezpečnosti staveb 

v podobě kolaudačního řízení. Příslušný člen HZS se dostaví na místo kolaudovaného 

objektu, zjistí, zda-li skutečné provedení stavby odpovídá požadavkům vyplývajícím 

z PBŘ stavby, podmínkám vyplývajícím ze stavebního povolení a vydaných stanovisek 

z hlediska požární bezpečnosti. Pokud se zjistí nedostatky, uvede nesouhlasné vyjádření 

nebo souhlasné vyjádření s podmínkami, a celý proces se opakuje. [20] [25] [26] [27] 

 

1.2 Legislativa požární bezpečnosti staveb obecně 

 

 Dopodrobna se budeme legislativou požární bezpečnosti staveb zabývat ve třetí 

kapitole. Proto si uvedeme ve zkratce základní části právních předpisů a norem v ČR, 

kterých se tato problematika týká. Právní a technické předpisy, kterými se řídí požární 

bezpečnost staveb v ČR, můžeme rozdělit do čtyř skupin. 
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 První částí jsou zákonné předpisy týkající se požární ochrany. Alfou a omegou je 

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Dále máme vyhlášku MV č. 246/2001 Sb., 

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška 

o požární prevenci). Dalšími důležitými zákonnými předpisy jsou zákon č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb.[19] [20] [24] [25]  

 Druhá část se skládá z předpisů pozemního stavitelství, především zákon 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Požadavky na oprávnění osob činných v oblasti požární bezpečnosti 

staveb se řídí zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. [26] [27]  

 Třetí část obsahuje normy požární bezpečnosti staveb ČR, které vytváří tzv. požární 

kodex. Tyto normy se označují ČSN 73 08xx. Ve zkratce si uvedeme dvě kmenové normy, 

což jsou ČSN 73 0802: 2009 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

a ČSN 73 0804: 2010 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty, které jsou stěžejní pro 

zpracování požárně bezpečnostního řešení dle charakteru využívání stavby. Máme také 

navazující normy, které budou uvedeny ve třetí kapitole. Tvorbu těchto norem zastřešuje 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví. 

 Z důvodu sjednocení českých a mezinárodních předpisů máme čtvrtou část, 

která osahuje předpisy evropské či mezinárodní ČSN EN nebo ČSN ISO. Tyto normy jsou 

zejména zkušební a jsou zcela identické obsahem i stavbou s evropskými normami EN. 

Na normy zkušební navazují normy klasifikační ČSN EN. Zkoušení výrobků a konstrukcí 

z hlediska požární bezpečnosti v ČR provádí PAVUS, a.s. (Požárně asistenční a výzkumný 

ústav Praha, a.s.) s pracovištěm ve Veselí nad Lužnicí, kde se nachází akreditovaná 

zkušební laboratoř. 

 Pro vytvoření výkresové části projektové dokumentace nám slouží norma 

ČSN 01 3495: 1997 Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb. [28] 

http://www.hzscr.cz/soubor/vyhlaska-23-2008-pdf-578562.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/vyhlaska-23-2008-pdf-578562.aspx
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-360-1992
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-360-1992
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2. Možné přístupy prokazování požární bezpečnosti staveb 

 

 Požární bezpečnost staveb se dá prokazovat dvěma možnými způsoby. Prvním 

způsobem je tzv. požární inženýrství, které je založeno na vytvoření požárně 

bezpečnostního návrhu za použití vhodných výpočtových metod dle dostupných vstupních 

dat a analytických metod získaných z praxe. Druhým způsobem je normový postup, 

který představuje soubor předepsaných obecných postupů požární bezpečnosti staveb 

na základě tabulkových a zjednodušených výpočtových metod. [2] 

 

2.1 Požární inženýrství 

 

 Požární inženýrství (fire safety engineering) je vědní obor, založený na vytvoření 

odborného úsudku pro posouzení požární bezpečnosti stavby. Jeho správnost záleží 

především na použití vhodné výpočtové metody, technických znalostech, zkušenostech 

z praxe a logickém myšlení projektanta. Důležitým faktorem jsou také vstupní data 

a použitá analytická metoda. Cílem této metody je vytvoření tzv. požárně bezpečnostního 

návrhu. V požárním inženýrství se také využívá komplexních výpočtů požární bezpečnosti 

prostřednictvím počítačových modelů vyhodnocujících možné následky daného požáru 

zvolením vhodného požárního scénáře. Každý návrh by měl dle vyhlášky o technických 

požadavcích požární ochrany staveb zahrnovat následující kroky:  

 Kvalitativní studie návrhu – odborný úsudek projektanta ke zvážení možných 

způsobů vzniku požárního nebezpečí a stanovení oblasti strategií pro udržení rizika 

na přijatelné úrovni, zpracování pomocí analýzy např. počítačová deterministická 

analýza (srovnávání kritérií) 

 Kvantitativní analýza návrhu – získání číselného vyjádření parametrů potřebných 

pro návrh požární bezpečnosti 

 Posouzení výsledků analýzy podle kritérií bezpečnosti – rozhodovací proces 

na základě předpokládaných kritérií přijatelnosti, nejsou-li kritéria splněna, 

proces se opakuje se změnou vstupních parametrů 

 Zaznamenání a prezentace výsledků [2] 
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2.2 Normový postup 

 

 V případě postupu zpracování požárně bezpečnostního řešení dle norem požární 

bezpečnosti staveb se používá souboru předepsaných obecných postupů na základě 

tabulkových hodnot a zjednodušených výpočtových metod zveřejněných v těchto platných 

normách. České normy požární bezpečnosti staveb se označují ČSN 73 08xx. Dále máme 

normy platné mezinárodně nebo v EU převzaté, které se označují ČSN EN nebo ČSN ISO. 

Při posuzování PBS dle norem se dále přihlíží ke skutečnosti, k čemu bude stavba 

využívána a jaký je její charakter využití. Charakter využití stavby může být buď výrobní, 

nebo nevýrobní, dále se posuzuje dle příslušné kmenové normy. Norma pro nevýrobní 

objekty je ČSN 73 0802 a výrobní objekty se posuzují dle normy ČSN 73 0804. 

Každá z norem má v některých částech odlišný postup, např. u výrobních objektů se mimo 

jiné musí určit ekonomické riziko požárního úseku, což se u nevýrobních objektů 

nevyžaduje. Na tyto tzv. kmenové normy navazují další projektové normy pro některé 

druhy staveb vyznačujícími se specifickými znaky provozu a vyžadujícími některé 

zpřesňujícími požadavky (např. objekty pro zdravotnictví). Projektové normy PBS patří 

mezi neharmonizované národní normy. Normy požární bezpečnosti staveb se na sebe 

vzájemně odkazují. Kromě norem řady CSN 73 08xx existuje značné množství norem 

různých tříd, ve kterých jsou uvedeny další specifické požadavky PBS. České projektové 

normy požární bezpečnosti staveb patří mezi jedny z nejkvalitnějších 

a nejpropracovanějších v celosvětovém měřítku. [2] [3] 

 

2.3 Srovnání metod posuzujících požární bezpečnost staveb 

 

 Z ekonomického hlediska je v mnoha případech výhodnější metoda požárního 

inženýrství. Díky této metodě můžeme a to proti normové metodě, snížit náklady 

při projektování rozsáhlých staveb, aniž by se snížila úroveň požární bezpečnosti. 

Z pohledu posouzení požární bezpečnosti rozlehlých staveb se u obou metod postupuje 

odlišně. Požární inženýrství se většinou používá pro dílčí úlohy PBS, např. pro evakuaci, 

kde se dají zohlednit i další faktory (opacitu, lépe šíření kouře aj.). Z hlediska časové 

náročnosti je vhodnější metoda normová. Jedním z důvodů je, že veškerá vstupní data 
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nalezneme v tabulkách a postupujeme dle předepsaných hodnot a vzorců. U požárního 

inženýrství je mnohdy těžké získat dostatek vstupních dat pro vypracování, které získáme 

až analýzou. Když si to shrneme, více kladů má metoda požárního inženýrství, avšak 

musíme mít na paměti, že kvalifikovaných lidí k používání, kontrolování a schvalování 

této metody je velmi málo z důvodu náročnosti, a proto se častěji využívá metody 

normové. V praxi stále převažuje postup noremní, především pro větší náročnost 

odlišného, inženýrského postupu a mnohdy nedostatku spolehlivých vstupních údajů 

k jeho řešení. [2] 
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3. Právní a technické předpisy požární bezpečností staveb v ČR a SR 

 

 Normy a vyhlášky v oblasti požární bezpečnosti staveb se do 31. 12. 1992 nijak 

nelišily. Po rozpadu Československé republiky se začaly připravovat nové samostatné 

normy pro každý stát s novým označením. Zatímco Česká republika si nechala staré 

označení ČSN se změnou názvu zkratky z Československá norma na Česká technická 

norma, Slovensko změnilo označení norem na STN (Slovenská technická norma). 

Za historický průlom v posuzování požární bezpečnosti staveb se stala norma 

ČSN 73 0802, která byla schválena 14. 11. 1975 (s účinností od 1. 4. 1977). Tato norma 

měla při zavádění do praxe spoustu nedokonalostí, avšak prošla mnoha novelami 

až do dnešní podoby. V následující části si shrneme nejdůležitější aktuální právní předpisy 

a normy České republiky a Slovenské republiky týkající se problematiky požární 

bezpečnosti staveb. [29] 

 

3.1 Aktuální právní a technické předpisy České republiky 

 

Zákonné předpisy z oblasti požární ochrany v ČR 

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

pozdějších předpisů   

 Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

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

Zákonné předpisy z oblasti pozemního stavitelství ČR 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 360/1992 Sb.,  o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky [28] [32] 

http://www.hzscr.cz/soubor/vyhlaska-23-2008-pdf-578562.aspx
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-360-1992
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-360-1992
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 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky stanovuje, že české 

technické normy (ČSN) jsou platné, avšak nejsou obecně závazné.  Všechny právnické 

a fyzické osoby nemají povinnost jejich dodržování. Výjimkou jsou činnosti, kde je 

v právním předpisu uvedeno, že se musí české technické normy dodržovat, anebo je to 

upraveno smluvně. [24] 

 

3.2 Aktuální technické normy ČR 

 

 Jak již bylo zmíněno, v České republice máme dvě kmenové normy a to 

ČSN 73 0802 – PBS nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 – PBS výrobní objekty. Norma 

ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení – zajišťuje potřebnou 

vazbu mezi evropskými normami (zejména zkušebními a klasifikačními) a ostatními 

normami požárního kodexu.  

Kromě těchto norem máme další navazující normy, které se dají rozdělit do čtyř skupin: 

 Normy projektové – zabývají se specifickými druhy stavebních objektů výrobních 

i nevýrobních anebo změnou staveb; 

 Normy zkušební – podrobný popis zkušebních metodik a postupy hodnocení 

jednotlivých druhů stavebních konstrukcí; 

 Normy hodnotové – obsahují výsledky zkoušek stavebních konstrukcí z hlediska 

požárně-technických vlastností, a další hodnoty z dané problematiky; 

 Normy předmětové – stanovení požadavků na požárně bezpečnostní zařízení 

a technická zařízení v objektech. [3] 

 

Výpis nejdůležitějších projektových norem požární bezpečnosti staveb: 

 ČSN 73 0802: 2009 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (kmenová 

norma); 

 ČSN 73 0804: 2010 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty (kmenová 

norma); 

 ČSN 73 0810: 2016 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení; 

 ČSN 73 0831: 2011 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory; 
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 ČSN 73 0833: 2010 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování; 

 ČSN 73 0834: 2011 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb; 

 ČSN 73 0835: 2006 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení 

a sociální péče; 

 ČSN 73 0842: 2014 Požární bezpečnost staveb – Objekty pro zemědělskou výrobu; 

 ČSN 73 0843: 2001 Požární bezpečnost staveb – Objekty spojů a poštovních 

provozů; 

 ČSN 73 0845: 2012 Požární bezpečnost staveb – Sklady; 

 ČSN 73 0848: 2009 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody; 

 ČSN 73 0872: 1996 Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru 

vzduchotechnickým zařízením; 

 ČSN 73 0873: 2003 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou; 

 ČSN 73 0875: 2011 Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek 

pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního 

řešení; 

 ČSN 73 0895 Požární bezpečnost staveb – Zachování funkčnosti kabelových tras 

v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace 

zkoušek. 

Výpis nejdůležitějších hodnotových norem požární bezpečnosti staveb (ČSN 73 08xx): 

 ČSN 73 0818: 1997 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami; 

 ČSN 73 0821 ed. 2: 2007 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních 

konstrukcí; 

 ČSN 73 0822: 1987 Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu 

stavebních hmot. 

 ČSN 73 0824: 1992 Požární bezpečnost staveb – Výhřevnost hořlavých látek 

a další. 

Výpis nejdůležitějších dodatkových norem požární bezpečnosti staveb: 

 ČSN EN 12 845: 2015 Stabilní hasicí zařízení – Sprinklerová zařízení – 

Navrhování, instalace a údržba; 
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 ČSN EN 34 2710: 2011 Elektrické požární signalizace – Projektování, montáž, 

užívání, provoz, kontrola, servis a údržba; 

 ČSN 27 4014:2007 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - 

Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů – 

Evakuační výtahy; 

 ČSN EN 81-72 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní 

úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů – Část 72: Požární 

výtahy a další. 

Výpis nejdůležitějších zkušebních a klasifikačních norem požární bezpečnosti staveb: 

 ČSN EN 1363-1: 2013 Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky 

 ČSN EN 13501-1+A1: 2010 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí 

staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň 

 ČSN EN 13501-2: 2016 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb 

– Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě 

vzduchotechnických zařízení 

 ČSN EN 1634-1: 2015 Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, 

vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky 

požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken 

 ČSN EN 1125: 2008 Stavební kování - Panikové dveřní uzávěry ovládané 

horizontálním madlem pro používání na únikových cestách - Požadavky a zkušební 

metody. 

Výkresy pro PBŘ se zpracovávají dle normy: 

 ČSN 01 3495: 1997 Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb. 

[31] 
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3.3 Aktuální právní předpisy Slovenské republiky 

 

 Nosným předpisem požární bezpečnosti staveb ve Slovenské republice je vyhláška 

č. 94/2004 Z. z. vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú 

technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. 

Zákonným předpisem požární ochrany v oblasti požární bezpečnosti staveb je zákon 

č. 314/2001 Z. z. zákon o ochrane pred požiarmi, v znení skorších predpisov. Dalším 

důležitým zákonem z oblasti pozemního stavitelství je zákon č. 50/1976 Zb. zákon 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). [33] 

 

Navazující vyhlášky SR týkající se oblasti PBS 

 Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších 

predpisov  

 Vyhláška č. 699/2004 Z. z. vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov 

 Vyhláška č. 532/2002 Z. z. vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

 Vyhláška č. 726/2002 Z. z. vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 

ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej 

prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly 

 Vyhláška č. 96/2004 Z. z. vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 

ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii 

a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných 

a živočíšnych tukov a olejov 

 Vyhláška č. 478/2008 Z. z. vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia 

pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru 

 Vyhláška č. 558/2009 Z. z. vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, 
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ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní 

značiek zhody 

 Vyhláška č. 591/2005 Z. z. vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii 

 Vyhláška č. 719/2002 Z. z. vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 

ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie 

pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich 

prístroju [33] 

 

3.4 Aktuální technické normy SR 

 

 Obdobě jako v ČR mají technické normy požární bezpečnosti staveb SR své 

označení. Zatímco v ČR se označují ČSN 73 08xx, na Slovensku mají označení 

STN 92 xxxx s výjimkou norem společných s ČR, které se označují STN 73 08xx. [30] 

 

Stěžejní normou Slovenské republiky je STN 9202 01, která se dělí na čtyří části: 

 92 0201 -  1: 2000 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: 

Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku; 

 92 0201 – 2: 2007 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: 

Stavebné konštrukcie; 

 92 0201 – 3: 2000 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: 

Únikové cesty a evakuácia osôb;  

 92 0201 – 4: 2000 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4: 

Odstupové vzdialenosti. 

Další důležitě normy požární bezpečnosti staveb SR: 

 STN 92 0101: 1997 Požiarna bezpečnosť stavieb. Názvoslovie; 

 STN 92 0111: 1998 Protipožiarne zariadenia. Grafické značky pre výkresy 

požiarnej ochrany. Špecifikácia; 
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 STN 92 0400: 2005 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie 

požiarov; 

 STN 92 0202-1: 1999 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi 

prístrojmi a další. 

Normy společné s ČR: 

 STN 73 0824: 1992 Požiarna bezpečnosť stavieb. Výhrevnosť horľavých látok;  

 STN 73 0818: 1997  Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami; 

 STN 73 0834: 2010 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb; 

 STN 73 0872: 1978 Požiarna bezpečnosť stavieb. Ochrana stavieb proti šíreniu  

požiaru vzduchotechnickým zariadením, a další. 

Výpis nejdůležitějších zkušebních norem požární bezpečnosti staveb SK: 

 STN EN 13501 - 1+A1: 2010 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných 

výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok 

reakcie na oheň; 

 STN EN 13501 - 2: 2016 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných 

výrobkov a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok 

požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení); 

 STN EN 13501 – 3 + A1: 2010 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných 

výrobkov a prvkov stavieb. Časť 3: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok 

požiarnej odolnosti výrobkov a prvkov používaných v prevádzkových zariadeniach 

stavieb. Potrubia s požiarnou odolnosťou a požiarne klapky; 

 STN EN 13501 - 4: 2016 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných 

výrobkov a prvkov stavieb. Časť 4: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok 

požiarnej odolnosti prvkov zariadení na odvod splodín horenia; 

 STN EN 13501 - 5: 2016 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných 

výrobkov a prvkov stavieb. Časť 5: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok 

striech namáhaných vonkajším ohňom; 

 STN EN 13501 - 6: 2015 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných 

výrobkov a prvkov stavieb. Časť 6: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok 

reakcie elektrických káblov na oheň. [30]  

https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=68972
https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=109884
https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=123826
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3.5 Srovnání ČR a SR z pohledu legislativy 

 

 Z hlediska závaznosti právních norem a předpisů jsou na tom obě země obdobně. 

To znamená, že jak normy ČSN, tak normy STN jsou nezávazné, ale jen do doby, než na 

ně odkazuje zákon nebo vyhláška ministerstva vnitra. Od té doby se stávají závaznými. 

Z výše uvedených právních předpisů obou zemí můžeme vidět, že Slovenská republika má 

mnohem více prováděcích vyhlášek z oblasti požární bezpečnosti staveb než Česká 

republika. Jelikož jsou tyto vyhlášky závazné, můžeme říci, že Slovenská republika má 

přísnější přístup k požární bezpečnosti staveb z legislativního hlediska. Dalším rozdílem 

jsou technické normy obou zemí. ČR má dvě kmenové normy a v každé z nich jsou 

obsaženy ucelené informace a postupy pro vypracování požárně bezpečnostního řešení 

stavby. Slovenská republika má hlavní normy čtyři, které řeší dílčí problematiku požární 

bezpečnosti staveb zvlášť, tzn. každá norma se zabývá určitou částí problematiky požární 

bezpečnosti staveb s ohledem na účel objektu. Můžeme si také všimnout, že některé 

technické normy požární bezpečnosti staveb ČR a SR jsou společné. 
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4. Analýza rozdílů ČR a SR v posuzování požární bezpečnosti staveb 

 

 Porovnání rozdílů bude probíhat pouze v oblasti nevýrobních objektů. Potřebné 

údaje pro posuzování požární bezpečnosti staveb obou zemí byly získány z právních 

předpisů a technických norem ČSN a STN. 

 

4.1 Požární riziko 

 

 Požárním rizikem se rozumí pravděpodobná intenzita požáru v daném PÚ 

nebo jeho části. V ČR se postupuje v určení požárního rizika dle normy ČSN 73 0802 – 

PBS – Nevýrobní objekty. Slovenská republika postupuje dle normy STN 92 0201 – 

1: 2000 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, 

veľkosť požiarneho úseku. Požární riziko u nevýrobních objektů se určuje v ČR i SR 

za pomoci výpočtového požárního zatížení. 

 Jednotkou výpočtového požárního zatížení je kilogram smrkového dřeva na metr 

čtvereční požárního úseku [kg.m-2]. Uvolněné teplo (hmotnost × výhřevnost) z tohoto 

zatížení se rovná uvolněnému teplu ze všech hořlavých látek v PÚ. V případě odlišné 

výhřevnosti určitého materiálu je ekvivalentní množství dřeva upraveno v poměru 

výhřevnosti daného materiálu a výhřevnosti smrkového dřeva. 

 V ČR se určuje výpočtové požární zatížení  (kg.m-2), kde:  

p = požární zatížení vyjadřující množství hořlavých látek v posuzovaném PÚ; 

a = součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek; 

b = součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních podmínek; 

c = součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních zařízení a opatření. 

 V SR se určuje výpočtové požární zatížení   (kg.m-2), kde: 

 = průměrné požární zatížení (kg.m-2); 

a = součinitel hořlavých látek, který vyjadřuje rychlost odhořívání z hlediska charakteru 

hořlavých látek; 
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b = součinitel odvětrání, který vyjadřuje rychlost odhořívání z hlediska stavebních 

podmínek. 

 Rozdíl ve výpočtovém požárním zatížení je, že v ČR se v rovnici používá součinitel 

c vyjadřující vliv požárně bezpečnostních opatření. Tzn. za použití např. SHZ nebo ZOKT 

(SOZ) můžeme toto výpočtové požární zatížení snížit a tím snížit i stupeň požární 

bezpečnosti. Tabulkové hodnoty pv jsou na Slovensku dle norem přísnější a mají větší 

rozsah. V ČR dle tabulkových hodnot pv máme 13 položek. V SR je tabulkových položek 

26. Tabulkové hodnoty pv mají na Slovensku vyšší hodnoty, proto lze napsat, 

že posuzování je v SR na straně bezpečnosti přísnější.  

 Pro výpočet požárního zatížení je potřeba nahodilé požární zatížení a stálé požární 

zatížení. Do nahodilého požárního zatížení se započítává hmotnost a výhřevnost látek 

vyskytujících se v požárním úseku (např. nábytek). Přestože se výpočet nahodilého 

požárního zatížení pn v obou zemích neliší, tabulkové hodnoty pn jsou mírně odlišné. 

Zde je těžké odvodit, která norma posuzuje nahodilé požární zatížení přísněji, 

jelikož se nahodilé hodnoty liší a přísnost posuzování je různá. 

 Do stálého požárního zatížení se započítává hmotnost a výhřevnost všech látek 

obsažených ve stavebních konstrukcích daného požárního úseku (okna, dveře, podlahy) 

s výjimkou hořlavých nosných a požárně dělících konstrukcí. Podmínky pro výpočet 

stálého požárního zatížení se v obou zemích neliší. 

 Soustředěné požární zatížení je požární zatížení soustředěné na část plochy 

požárního úseku výrazně převyšující průměrné požární zatížení. Podmínky pro určení 

soustředěného požárního zatížení jsou pro obě země stejné.   

 Součinitel a vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek 

určuje úbytek hmotnosti hořlavé látky za určitý čas. Výpočet je pro obě země totožný. 

 Součinitel b určuje rychlost odhořívání z hlediska stavebních podmínek 

při stanovení výpočtového požárního zatížení. 

V ČR pokud je součinitel b ≤ 0,5, počítá se s hodnotou 0,5. Pokud je b ≥ 1,7 počítá 

se s hodnotou 1,7. 

V SR pokud je součinitel b ≤ 0,5, počítá se s hodnotou 0,5. Pokud je b ≥ 2 počítá 

se s hodnotou 2. 
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Rozdílný součinitel b může mít vliv na výpočtové požární zatížení pv 

a tím následně na stupeň požární bezpečnosti.  

 Součinitel c vyjadřující vliv požárně bezpečnostních opatření snižuje hodnotu 

požárního zatížení, zvětšuje mezní rozměry PÚ a zvětšuje mezní délky únikových cest. 

Používá se v případě instalace aktivního požárně bezpečnostního zařízení nebo jiného 

opatření v tomto smyslu v objektu. 

V ČR se používají čtyři dílčí součinitelé:   

c1 – elektrická požární signalizace 

c2 – možnost zásahu jednotek požární ochrany 

c3 – samočinné stabilní hasicí zařízení 

c4  – samočinné odvětrávací zařízení 

V SR se používají pouze tři dílčí součinitelé:   

c1 – EPS a zásah jednotek požární ochrany 

c2 – samočinné stabilní zařízení 

c3 – samočinné odvětrávací zařízení 

 ČR a SR má rozdílné dílčí součinitele c s rozdílnými hodnotami. Toto může 

ovlivnit stupeň PBS a velikost PÚ a mezní délky únikových cest. [4] [12] 

 V ČR slouží požární riziko především k určení stupňů požární bezpečnosti 

a tím stanovení požadavků na požární odolnost stavebních konstrukcí. Dále k výpočtu 

odstupových vzdáleností, k omezení rozměrů požárních úseků a stanovení přípustné délky 

nechráněné únikové cesty. Je to proto úplně zásadní údaj pro řadu dílčích úloh 

při posuzování požární bezpečnosti nevýrobních objektů. [4] 

 

4.2 Stupeň požární bezpečnosti a velikost požárního úseku 

 

 Aby se zabránilo šíření požáru uvnitř objektu, musí být vhodně rozdělen 

do požárních úseků. Každý požární úsek je stavebně oddělen požárně dělící konstrukcí. 

V ČR mezní velikosti požárních úseků závisí dle ČSN 73 0802 – PBS – nevýrobní objekty 
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na konstrukčním systému objektu, součiniteli a, a výškové poloze požárního úseku hp 

(od podlahy 1. nadzemního podlaží k podlaze posledního užitného nadzemního, 

popř. podzemního podlaží požárního úseku). V ČR slouží k určení největšího dovoleného 

rozměru PÚ tabulky v závislosti na druhu konstrukčního systému (hořlavý, nehořlavý, 

smíšený). V SR se řídí velikost požárního úseku dle STN 92 0201 -  1: 2000 Požiarna 

bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho 

úseku. Dle této normy se určuje největší půdorysná plocha požárního úseku za pomocí 

rovnic. Plocha se určuje pro konstrukční systém nehořlavý v nadzemním požárním podlaží 

a podzemním požárním podlaží (konstrukce D1). Dále pro konstrukční systém smíšený 

pro nadzemní požární podlaží a podzemní požární podlaží, a nakonec pro konstrukční 

systém hořlavý s konstrukcemi druhu D2 (obdoba DP2 v ČR) a zvlášť pro konstrukce 

druhu až D3 (obdoba DP1, DP2, DP3 v ČR). Postup určení mezních rozměrů požárního 

úseku se v obou zemích liší.  

 V SR umožňuje vyhláška 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky 

na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb, spojení 1. NP s 1. PP v jeden 

požární úsek. Podmínka spojení v jeden požární úsek je, že jedno ze zmíněných podlaží 

nesmí mít větší plochu než 50 m2. Požární úseky se klasifikují stupněm požární 

bezpečnosti. Zatřídění se provádí podle druhu konstrukčního systému (nehořlavý, smíšený, 

hořlavý), hodnoty požárního rizika a výšky h objektu (smluvní výška od podlahy 1. NP 

po podlahu nejvýše se vyskytujícího užitného podlaží. 

 Dle stupně požární bezpečnosti určujeme souhrn technických požadavků 

na stavební konstrukce. Převážně na minimální přístupnou požární odolnost stavební 

konstrukce. Každý požární úsek musí mít určen svůj stupeň požární bezpečnosti (PBS). 

V ČR se určuje 7 stupňů požární bezpečnosti označovanými římskými čísly I. – VII. 

Požadavky na požární odolnost a druh konstrukce jsou uvedeny ve 12 položkách. V SR se 

určuje pouze 5 stupňů požární bezpečnosti I. – V. a požadavky na konstrukce 

dle 11 položek. V ČR je tedy širší škála pro zatřiďování PÚ do SPB. Z toho vyplývá, 

že v SR nastávají vyšší nároky na stavební konstrukce počínaje I. SPB. [4] [12] [21] 
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4.3 Stavební konstrukce 

 

 Požární odolností konstrukcí se myslí požadovaná odolnost stavební konstrukce 

v případě požáru vyjádřená v minutách. Požadavky na stavební konstrukce se v ČR určují 

v závislosti na SPB daného PÚ dle tabulky uvedené v ČSN 73 0802 – PBS – Nevýrobní 

objekty. Požadavky na mezní stavy požárních konstrukcí se nacházejí v ČSN 73 0810 – 

PBS – Společná ustanovení. V SR slouží k určení požadované odolnosti stavební 

konstrukce STN 92 0201 – 2: 2007 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. 

Časť 2: Stavebné konštrukcie.  

 V ČR se určuje skutečná požární odolnost stavebních konstrukcí 

dle ČSN EN 1363 – 1 nebo výpočtem. Zařazují se do stupnice požární odolnosti 

v minutách: 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 minut.  

V SR se skutečná požární odolnost konstrukcí určuje na základě výpočtu 

podle technické normy STN EN 1991 – 1 – 2 nebo počítačovou zkouškou dle typu 

konstrukce v souladu se STN EN 13501 – 2. Zařazují se do stupnice požární odolnosti v 

minutách: 30, 45, 60, 90, 120, 180 minut. 

 V ČR je minimální hodnota požadované odolnosti konstrukce 15 minut. V SR je 

tato hodnota minimálně 30 minut. Z toho vyplývá, že SR má vyšší nároky na minimální 

odolnost stavebních konstrukcí a tím se stává i přísnější v této oblasti. 

 Požární stěny slouží k oddělení sousedících požárních úseků ve vodorovném směru. 

Slovenská norma stanovuje rozdílné podmínky při použití samočinných PBZ nahrazujících 

požární stěny a požární uzávěry v těchto stěnách.  

 Požární strop slouží k oddělení sousedících požárních úseků ve svislém směru 

a požadavky na požární stropy jsou v obou zemích totožné, až na I. SPB, kde slovenské 

normy nemají požární odolnost 15 minut. 

 Nosné stavební konstrukce zajišťují stabilitu objektu. Požární odolnost, kterou musí 

vykazovat nosné konstrukce o určitém počtu nadzemních podlaží je v ČR dána 

ČSN 73 0802. Ve SR je tento požadavek na nosné stavební konstrukce uveden ve vyhlášce 

94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť 
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pri výstavbe a užívaní stavieb. Tímto se požadavky na nosné stavební konstrukce v SR 

stávají závaznými. 

 Za nenosné stavební konstrukce uvnitř PÚ považujeme příčky, podhledy apod. 

Slovenská norma stanovuje požadavky na využití materiálů, které mohou při požáru 

odkapávat nebo odpadávat, pro konstrukce střech a podhledů. Je zde uvedeno, 

že tyto materiály můžeme použít v případě, že bude zajištěna požární odolnost této 

konstrukce minimálně 15 min nebo bude zabráněno odkapávání látek použitím stabilního 

hasicího zařízení. Česká norma řeší tuto problematiku tak, že stanovuje požadavek 

na zajištění konstrukce střešního pláště, z které hrozí odkapávání nebo odpadávání 

materiálu tam, kde se vyskytuje větší počet lidí (shromažďovací prostory), 

ve zdravotnických zařízeních a v dalších specifických případech, aby nedošlo ke zranění 

unikajících osob při evakuaci. Požadavek na střešní plášť zasahující do požárně 

nebezpečného prostoru, nebo do jiného požárního úseku, se liší v obou zemích. V ČR musí 

splňovat kritérium Broof  (t3). V SR je to kritérium Croof  (t4) dle evropské normy 

STN EN 13501-5.  

 Povrchové úpravy stavebních konstrukcí (úpravy povrchů stěn a podhledů) 

se posuzují opět ve specifických případech, obdobně jako v předchozím odstavci. 

Pro tyto potřeby určujeme tzv. index šíření plamene, který se označuje is. V ČR se udávají 

nejvyšší hodnoty is povrchových úprav stavebních konstrukcí pro PÚ v normě 

ČSN 73 0802, popř. v dalších projektových normách. Povrchové úpravy se dále používají 

v případě nutnosti ke zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí. Za povrchové 

úpravy stavebních konstrukcí se považují malby, tapety, obklady, ale např. i požární 

nátěry, nástřiky, protipožární obklady a další. Tyto úpravy zabraňují šíření plamene 

po povrchu konstrukcí a přispívají k požární odolnosti konstrukce. V SR nám tyto hodnoty 

udává norma STN 92 0201 – 2: 2007 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. 

Časť 2: Stavebné konštrukcie.  

 Rozdíl mezi těmito normami je, že slovenská norma udává 4 skupiny U1 – U4 

pro určení nejvyššího dovoleného indexu šíření plamene pro stěny a podhledy. Česká 

norma udává skupiny pouze 2 U1 – U2. Hodnoty pro skupiny U1 a U2 v ČR odpovídají 

hodnotám skupiny U2 a U3 v normě slovenské. Hodnoty skupiny U1 ve slovenské normě 

STN 92 0201 – 2 platí pro PÚ lůžkových oddělení zdravotnických zařízení a oddělení jeslí. 
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Tyto hodnoty is jsou nejpřísnější. Dále hodnoty skupiny U4 platí pro požární úseky 

shromažďovacích prostor, což je samostatná skupina. Požadavky na úpravy povrchů 

specifických objektů jsou v ČR uvedeny v samostatných projektových normách, např. 

ČSN 73 0835 Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče. Po shrnutí můžeme říci, že 

slovenská kmenová norma má širší škálu skupin pro zatřídění PÚ dle nejvyššího 

dovoleného indexu šíření plamene is. [4] [5] [7]  [13] [21]  

 

4.4 Únikové cesty 

 

 Únikové cesty umožňují bezpečnou a včasnou evakuaci pro všechny osoby 

v objektu, který je ohrožen požárem na volné prostranství. Únikové cesty mohou také 

sloužit k přístupu požárních jednotek do částí objektu napadených požárem. Po celou dobu 

evakuace musí být zajištěna stabilita konstrukcí únikových cest a evakuované osoby nesmí 

být vystaveny kritické koncentraci zplodin hoření, která by vedla ke ztrátě vědomí 

a následně k možnému úmrtí. Problematika únikových cest se v ČR řeší normou 

ČSN 73 0802 – PBS – Nevýrobní objekty. V SR je tato problematika řešena normou 

STN 92 0201 – 3: 2000 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: 

Únikové cesty a evakuácia osôb. Rozdílem mezi těmito normami je, že slovenská norma 

řeší nejen základní část této problematiky, ale jsou v ní obsaženy komplexní informace 

pro navrhování únikových cest ve speciálních objektech, jako jsou např. zdravotnická 

zařízení, zemědělské objekty, shromažďovací prostoty apod. V ČR se řeší tyto speciální 

objekty samostatnými normami.  

Únikové cesty se dělí na dva základní druhy: 

 Nechráněná úniková cesta; 

 Chráněná úniková cesta typu A, B nebo C. 

 Existuje také pojem částečně chráněná úniková cesta procházející za určitých 

podmínek PÚ nebo prostorem bez požárního rizika či sousedním úsekem. Rozdílem je, 

že pro slovenskou normu platí podmínka částečně chráněné únikové cesty, která musí 

procházet sousedním PÚ, který má hodnotu součinitele hořlavosti látek nejvýše 1,1. V ČR 

se této cesty využívá především u změn staveb dle ČSN 73 0834 nebo v atypických 

případech. Návrh evakuace musí odpovídat kapitole 9 normy ČSN 73 0802.  
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 Nechráněná úniková cesta může vést buď z PÚ k východu na volné prostranství, 

nebo do chráněné únikové cesty. Tato úniková cesta není chráněna před účinky požáru. 

Obě země mají totožné požadavky na nechráněnou únikovou cestu. 

 Chráněná úniková cesta vede k východu na volné prostranství a tvoří samostatný 

požární úsek, který je chráněn před účinky požáru požárně dělícími konstrukcemi druhu 

DP. Unikající osoby nesmí být zároveň evakuovány do požárně nebezpečného prostoru 

bez možnosti dalšího odchodu od hořícího objektu. Musí být dostatečně odvětrávána. 

Větrání únikových cest je pro obě země totožné tj. přirozené a umělé větrání. Pro obě země 

jsou totožná označení chráněné únikové cesty dle typu A, B nebo C.  

 Požadavek na počet únikových cest je pro obě země totožný, avšak délka a šířka 

těchto únikových cest se již mírně liší. Mezní délka nechráněné únikové cesty je v české 

normě ČSN 73 0802 dána tabulkou. Ve slovenské normě STN 92 0201 – 3 je tato mezní 

délka dána výpočtem. Dále ve slovenské normě není určena mezní délka chráněné únikové 

cesty typu A, zatímco česká norma má tuto mezní délku stanovenu. Ve slovenské normě 

nejsou stanoveny ani požadavky na zvětšení maximální délky nechráněné únikové cesty.  

Šířka únikových cest se přepočítává na tzv. únikové pruhy. Slovenská norma 

ve srovnání s českou normou neobsahuje podmínky pro zvýšení či snížení počtu 

evakuovaných osob při výpočtu šířky nechráněné únikové cesty. Dále v této normě není 

obsažena tabulka s počtem osob evakuovaných na chráněné a nechráněné únikové cestě. 

Slovenská norma obsahuje přesné šířky únikových cest pro evakuaci osob s omezenou 

schopností pohybu a osob neschopných samostatného pohybu, což v ČR normou taxativně 

dáno není, ale je k tomu přihlíženo při výpočtu šířky únikové cesty součinitelem podmínek 

evakuace. 

 V ČR se dle normy ČSN 73 0802 empirickou rovnicí určuje doba zakouření (te), 

což je doba, po kterou nedojde k zaplnění prostoru zplodinami hoření a kouře do úrovně 

2,5 m nad podlahou. Tato hodnota se dále srovnává s hodnotou tu, což je předpokládaná 

doba evakuace. Doba evakuace musí být vždy menší než doba zakouření. V SR se doba 

zakouření nestanovuje a porovnává se pouze předpokládaná doba evakuace tu s mezní 

dobou evakuace tu max dle STN 92 0201 – 3. Hodnoty tu max jsou uvedeny ve vyhlášce 

94/2004 Z. z., příloze 8, tudíž jsou tyto hodnoty závazné. 



27 

 

 Dalším rozdílem mezi ČR a SR je možnost použití turniketových dveří jako dveří 

vhodných pro únik osob. Dle české normy ČSN 73 0802 se mohou tyto dveře použít 

jako doplňkový východ na volné prostranství a je zde řešena i průchodnost těchto dveří. 

Slovenská norma STN 92 0201 – 3 tuto variantu neobsahuje, stejně jako neobsahuje 

podmínky zákazu použití na únikových cestách a vnitřních zásahových cestách 

jako náhradu dveří žaluzie a rolety. V české normě jsou dále řešeny podmínky pro možnost 

elektrického nebo motorického uzavírání dveří a vrat, u kterých začíná úniková cesta 

nebo jimi prochází. Slovenská norma tuto oblast vůbec neřeší. 

 V obou zemích je řešena evakuace náhradními únikovými možnostmi. Avšak pouze 

česká norma bere zřetel na možnost úniku okny a jinými otvory o určitých rozměrech 

a vhodnou výškou parapetu. Slovenská norma tuto možnost neřeší. 

 Osvětlení a značení je důležitým faktorem při navrhování únikových cest. 

Tím předcházíme zejména ztrátě orientace a panice při evakuaci osob. Co se týče značení 

únikových cest, slovenská norma má přísnější podmínky pro označení směru úniku 

zařízením s nouzovým zdrojem světla. Slovenská norma STN 92 0201 – 3 také obsahuje 

více podmínek pro navrhování bezpečnostního a náhradního osvětlení. Česká norma 

ČSN 73 0802 především odkazuje na evropskou normu ČSN EN 1838, kde se rozlišuje 

nouzové únikové osvětlení (dále děleno na nouzové osvětlení únikových cest, protipanické 

osvětlení a nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem) a náhradní osvětlení. Také se zde 

mimo jiné nachází délka funkčnosti osvětlení v době požáru. Ostatní podmínky norem 

obou zemí se neliší. [4] [14] [21] 

 

4.5 Odstupy 

 

 Pro zabránění přenosu požáru na sousední objekt vlivem sálání tepla a padajících 

částí hořícího objektu, se musí určit tzv. požárně nebezpečný prostor, který vzniká v oblasti 

požárně otevřených ploch. Za požárně otevřenou plochu se považují otvory v obvodových 

stěnách, popř. stěnách a konstrukcích bez požadované požární odolnosti. Pro zjištění 

požárně nebezpečného prostoru určujeme odstupové vzdálenosti dle příslušné normy. 

V ČR se postupuje opět dle normy ČSN 73 0802, kde je mimo jiné tabulka pro určení 

odstupové vzdálenosti pro jednotlivé požárně otevřené otvory. V SR se postupuje 
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dle normy STN 92 0201 – 4: 2000 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. 

Časť 4: Odstupové vzdialenosti, kde tato tabulka není a odstupová vzdálenost se odvíjí 

od procenta požárně otevřených ploch vzhledem k velikosti PÚ. Dalším drobným rozdílem 

jsou tabulkové hodnoty pro velikosti požárně otevřených ploch. Slovenská norma obsahuje 

více hodnot v závislosti na délce a výšce požárně otevřených ploch. [4] [15]  

 

4.6 Zařízení pro protipožární zásah 

 

 Aby byly zajištěny vhodné podmínky pro protipožární zásah, zřizují se v objektu 

a mimo něj zařízení pro protipožární zásah, což jsou:  

 Přístupové komunikace a nástupní plochy; 

 Vnitřní a vnější zásahové cesty; 

 Technická zařízení. 

 SR se řídí především vyhláškou 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické 

požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb a dalšími normami. 

V ČR se navrhují zařízení pro protipožární zásah opět dle normy ČSN 73 0802. To je 

prvním rozdílem mezi ČR a SR. Zatímco SR se řídí zákonným předpisem, ČR se řídí 

českou technickou normou. 

 Přístupové komunikace sloužící pro příjezd požárních jednotek se posuzují odlišně 

z hlediska vzdálenosti přístupové komunikace od vchodu do objektu. V obou zemích je 

totožné, že přístupová komunikace pro jednotky požární ochrany musí být min. 3 m široká, 

avšak v ČR musí končit max. 20 m od vchodu do objektu, zatímco dle vyhlášky SR max. 

30 m od objektu. Lze tedy říci, že ČR klade vyšší nároky na přístupové komunikace. 

 Nástupní plochou se rozumí plocha pro ustavení požární techniky vně objektu. 

Minimální šířka nástupní plochy je pro obě země totožná tj. 4 m. Minimální požadavek 

na zpevnění a sklon nástupní plochy se však liší. V ČR je požadavek na zpevnění nástupní 

plochy min. 100 kN a max. sklon v podélném směru 8 %, v příčném směru 4 %. V SR je 

vyhláškou dán minimální požadavek na zpevnění nástupní plochy 80 kN a maximální 

sklon musí být 2 %. Z toho vyplývá, že SR klade nižší požadavky na zpevnění, ale vyšší 

požadavky na max. sklon nástupní plochy. 
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 Zásahové cesty pro jednotky požární ochrany se dělí na vnější a vnitřní. Podmínky 

pro objekty, kde se musí zřizovat vnitřní zásahové cesty (CHÚC typu B a typu C 

a navazující komunikace), se v obou zemích neliší. SR neřeší vybavení vnitřních 

zásahových cest požárními vodovody normami, ale vyhláškou. Za vnější zásahové cesty se 

považují požární schodiště, žebříky a lávky. Požadavky na požární žebříky se v obou 

zemích shodují, avšak slovenská vyhláška vůbec neřeší podmínky pro požární lávky 

na rozdíl od české normy. Tam je podrobně rozebráno, od jaké výšky objektu se musí 

zřizovat, jaké mezi nimi musí být vzdálenosti a z jakých materiálů musí být zhotoveny. 

Proto lze říci, že ČR klade vyšší nároky na zásahové cesty. 

 Zásobování požární vodou je v ČR řešeno normou ČSN 73 0873. V SR se řeší 

vyhláškou č. 699/2004 Z. z. vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov a projektovou normou 

STN 92 0400: 2005 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov. 

Zde vidíme, že na Slovensku opět figuruje zákonná vyhláška ministerstva vnitra na rozdíl 

od ČR. V této vyhlášce je dáno např. zajištění požadovaného přetlaku na vnitřních 

požárních vodovodech 20 MPa, což je v ČR dáno normou ČSN 73 0873. 

 Hasicí přístroje jsou v ČR řešeny dle normy ČSN 73 0802 v návaznosti 

na požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb. V normě je uveden vzorec pro výpočet počtu 

hasicích přístrojů v PÚ. V SR jsou přenosné hasicí přístroje řešeny normou STN 92 0202 – 

1 s ohledem na vyhlášku č. 719/2002 Z. z.. V normě STN je uveden výpočet 

pro ekvivalentní množství hasicí látky s podmínkou vhodnosti použití, což v ČSN normě 

není. 

 Navrhování EPS je v obou zemích řešeno normami ČSN 73 0875 a STN 73 0875, 

avšak výrazným rozdílem je, že Slovensko má pro tuto oblast vyhotovenu samostatnou 

vyhlášku č. 726/2002 Z. z. vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 

ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, což v ČR není. [4] [10] [16] [18] 

[19] [21] [22] [23] 
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Tabulka 1. Shrnutí důležitých rozdílů v oblasti PBS 

Téma rozdílu PBS SR ČR Poznámka 

Požární odolnost 

konstrukcí 

Hodnoty v min: 30,45, 

60, 90, 120 a 180. 

Hodnoty v min: 15, 30, 

45, 60, 90, 120 a 180. 

V ČR je minimální požadovaná 

hodnota 15min. V SR 30 min. SR 

posuzuje minimální požadavek na 

stavební konstrukce přísněji. 

Výpočtové požární 

zatížení pv 
pv = p . a . b pv = p . a . b . c 

V ČR se navíc používá součinitel 

c ve výpočtu 

Výpočtové požární 

zatížení pv taxativně 

(tab.) 

26 položek 13 položek 

Tabulkové hodnoty normy pro 

určení pv jsou na Slovensku 

přísnější (mají vyšší hodnoty) 

Hodnoty nahodilého 

požárního zatížení 

(tab.) 

  Lišící se tabulkové hodnoty pn 

Součinitel b 

 

pokud b ≤ 0,5, počítá 

se s hodnotou 0,5. 

Pokud je b ≥ 1,7 

počítá se s hodnotou 

1,7. 

pokud b ≤ 0,5, počítá 

se s hodnotou 0,5. 

Pokud je b ≥ 2 počítá 

se s hodnotou 2. 

Rozdílný součinitel b může mít 

vliv na výpočtové požární 

zatížení a tím na PBS. 

Součinitel c 

c1 – EPS a zásah 

jednotek požární 

ochrany 

c2 – samočinné 

stabilní zařízení 

c3 – samočinné 

odvětrávací zařízení 

 

c1 – elektrická 

požární signalizace 

c2 – možnost zásahu 

jednotek požární 

ochrany 

c3 – samočinné 

stabilní zařízení 

c4  - samočinné 

odvětrávací zařízení 

Rozdílné dílčí součinitele c s 

rozdílnými hodnotami 

 

 

Stupeň požární 

bezpečnosti 

5 stupňů (I. – V.) 

11 položek 

7 stupňů (I. – VII.) 

12 položek 

V ČR je širší škála pro 

zatřiďování do SPB. V SR 

nastávají vyšší nároky na stavební 

konstrukce počínaje I. SPB. 

Největší dovolená 

plocha PÚ/rozměr PÚ 

Posouzení dle výpočtů 

STN 92 0201 -  1 

Posouzení dle tab. 

ČSN 73 0802 
Odlišné postupy 

Střešní plášť 

zasahující do požárně 

nebezpečného 

prostoru/do jiného PÚ 

Croof(t4) Broof(t3) 
Posouzení dle odlišných zkoušek 

ČSN/STN EN 13501- 5 

Částečně chráněná 

úniková cesta 

Tam kde prochází 

sousedním PÚ se 

součinitelem a max 

1,1. 

U změn staveb dle 

ČSN 73 0834 nebo v 

atypických případech 

Odlišné použití částečně chráněné 

únikové cesty 
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Téma rozdílu PBS SR ČR Poznámka 

Mezní délka 

nechráněné únikové 

cesty 

Posouzení výpočtem 

dle STN 92 0201 -  3 

Posouzení dle tab. 

ČSN 73 0802 

Rozdílné posouzení mezní délky 

nechráněné únikové cesty. 

Mezní délka chráněné 

únikové cesty typu A 

V STN 92 0201 -  3 

není stanovena 

V ČSN 73 0802 je 

stanovena 

Rozdílné posouzení mezní délky 

chráněné únikové cesty typu A. 

Doba zakouření te Nestanovuje se 

V ČSN 73 0802 je 

stanovena 

empirickou rovnicí 

V ČR se srovnává doba zakouření 

te s dobou předpokládanou dobou 

evakuace tu (tu >te). 

V SR tu< tu max 

Tabulkové hodnoty 

odstupových 

vzdálenosti 

Délka požárně 

otevřené plochy[m]: 

do 4,5; 9; 12; 15; 21; 

24; 30; 36. 

Výška požárně 

otevřené plochy [m]: 

do 3; 4,5; 6; 9; 12; 18 

a víc. 

 

Délka požárně 

otevřené plochy [m]: 

do 4,5; 9; 15; 24; 36. 

Výška požárně 

otevřené plochy [m]: 

do 3; 6; 12; 18 a víc. 

Rozdílná škála délek a výšek 

tabulkových hodnot požárně 

otevřených ploch 

 

Vzdálenost přístupové 

komunikace od 

objektu 

max. 30 m od vchodu 

do objektu 

max. 20 m od 

vchodu do objektu 

SR mírnější požadavky na 

přístupovou komunikaci do 

objektu 

Zpevnění nástupní 

plochy 
min. 80 kN min. 100 kN 

SR mírnější požadavek na 

zpevnění nástupní plochy 

Sklon nástupní plochy 2 % 
podélný směr 8 % 

příčný směr 4 % 

ČR mírnější požadavek na sklon 

nástupní plochy 
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5. Případová studie Dům pro seniory s pečovatelskou službou (SK) 

z pohledu ČR a SR v oblasti požární bezpečnosti staveb 

 

 Jako případová studie k posouzení rozdílů v oblasti řešení požární bezpečnosti 

staveb ČR a SR nevýrobních objektů nám bude sloužit Dům pro seniory s pečovatelskou 

službou. K dispozici máme platné požárně bezpečnostní řešení posuzovaného objektu se 

všemi náležitostmi včetně výkresové části, která bude zveřejněna v příloze. Požární 

bezpečnost v tomto objektu zpracoval specialista požární ochrany p. Ján Čokyňa 

pod záštitou společnosti PYROVAL s.r.o. 

 Objekt je oficiálně pojmenován Zariadenie pre seniorov Katka a nachází se 

v Považské Bystrici na adrese Kuzmányho 903/3. V zařízení se aktuálně nachází 90 osob 

s omezenou schopností pohybu a z toho je 28 osob, které nejsou schopny pohybu vůbec. 

Tyto osoby jsou umístěny v přízemním podlaží, kde se nachází lůžkové oddělení 

s nepřetržitou pečovatelskou a zdravotní péčí. Posuzovaný objekt byl řešen jako změna 

stavby z původního bytového domu. Objekt má celkem 5. NP a 1. PP o celkové požární 

výšce 11,45 m. V 1. PP se nachází jídelna, výměníková stanice, prádelna a relaxační 

místnost. V 1.NP se nachází lůžkové pokoje pro osoby neschopné samostatného pohybu, 

pokoj pro sestry, sklad léčiv a recepce, která zároveň slouží jako ústředna EPS. 

V 2., 3. a 4. NP se nachází pokoje pro osoby s omezenou schopností pohybu. V 5. NP 

se nachází kancelářské prostory a pokoje pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

V objektu je instalována EPS. Jako náhradní zdroj el. energie slouží dieselagregát umístěný 

mimo objekt v úrovni terénu. 

 Objekt je řešen jako zařízení sociálních služeb, ve kterém se nacházejí i osoby 

s těžkým zdravotním postižením. Požadavky na požární bezpečnost objektu lůžkových 

oddělení zdravotnických zařízení jsou splněny v plné míře. Je zřejmé, že je kladen velký 

důraz na evakuaci, která je řešena umožněním bezpečné evakuace osob ven z objektu 

na volné prostranství nebo do jiného požárem neohroženého prostoru. Je také velmi 

důležité zajistit nosnost a stabilitu konstrukce objektu po celou dobu evakuace, 

korespondující s požadovaným časem na evakuaci z požárních úseků, a další podmínky 

související s využitím stavby. 
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5.1 Srovnání z pohledu legislativy (případová studie) 

 

 Požární bezpečnost objektu byla posuzována dle kmenových slovenských norem 

STN 92 0201 -  1, 2, 3, 4. V ČR by se postupovalo dle normy ČSN 73 0802, 

jelikož se jedná o nevýrobní objekt. Dalším rozdílem je, že ČR má samostatnou normu 

ČSN 73 0835: 2006 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení 

a sociální péče. Slovensko nemá normu řešící tento charakter stavby. Z hlediska 

zásobování požární vodou je objekt posuzován v SR dle normy STN 92 0400: 2005 

Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov. V ČR by byl objekt 

posuzován dle normy ČSN 73 0873: 2003 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární 

vodou. Obsazení objektu osobami je řešeno normou STN 73 0818: 1997  Požiarna 

bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami, což se v ČR posuzuje totožně dle normy 

ČSN 73 0818: 1997 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami.  

 Technická zpráva požární bezpečnost stavby je zpracována v souladu s vyhláškou 

č. 94/2004 Z. z. vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú 

technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. 

V ČR by byla zpracována v souladu s vyhláškou MV č. 246/2001 Sb.. [20] [21] 

 

5.2 Požární riziko (případová studie) 

 

 Objekt byl rozdělen do PÚ dle STN 92 0201 – 1 s dodržením nepřekročení mezních 

rozměrů požárních úseků v objektu. Rozdělení stavby do PÚ: pokoje (IZBA), 2x chráněná 

úniková cesta typu B (Bu, Bp), prostory ubytovací vybavenosti objektu – sklady (UBYT. 

VYB.), jednopodlažní PÚ výdeje stravy a výměníkové stanice v 1. PP (P 1.01), 

jednopodlažní PÚ relaxačních prostor v 1. PP (P 1.02), jednopodlažní PÚ prádelny a 

skladu prádla v 1. PP (P 1.03), jednopodlažní PÚ dieselagregátu v 1. PP (P 1.04), 

jednopodlažní PÚ kanceláří v 5. NP (N 5.1), PÚ výtahové šachty osobního a evakuačního 

výtahu (V. Š.). V ČR podle ČSN 73 0835 by byl tento objekt zařazen mezi ústavy sociální 

péče – viz čl. 3.14 (patří sem i domovy – penziony pro důchodce). Postupovalo by se podle 

části 10 Zařízení sociální péče – ústavy sociální péče. Samostatné požární úseky podle  
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čl. 10.2.2 musí tvořit: ošetřovatelské oddělení, lůžková část s kapacitou max. 20 lůžek, 

každá samostatná jednotka pro ubytování, sklady o ploše větší než 25 m2 a prostory 

předepsané jinými normami. Rozdělení na požární úseky je v podstatě stejné jako ve SR. 

[7] [12] 

 PÚ IZBA: Každá ubytovací buňka tvoří skupinu pokojů po dvou lůžkách na pokoj 

(v 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP), jejichž kapacita nepřekračuje 20 osob na buňku. 

Dle přílohy č. 1 MV SR č. 94/2004 samostatným PÚ musí být každá ubytovací buňka. Dle 

STN 92 0201 – 2 určen SPB II pro ubytovací buňky. Dle ČSN 73 0802 tab. 8 určen III 

SPB pro samostatné jednotky pro ubytování, protože zde se uvažuje výpočtové požární 

zatížení pv = 40 kg.m-2. Dle ČSN 73 0835 vychází pro tyto PÚ SPB vyšší a ukládá tak 

vyšší nároky pro ČR na odolnost stavebních konstrukcí. 

 PÚ CHÚC Bu (uměle odvětraná), CHÚC Bp (přirozeně odvětraná): Požární úseky 

dvou chráněných únikových cest typu B jsou v SR bez požárního rizika dle § 54 vyhlášky 

MV SR č. 94/2004 Z. z.. Požární odolnosti ohraničujících konstrukcí se však určují podle 

stupňů požární bezpečnosti přilehlých požárních úseků a dle STN 92 0201 – 3 nejméně 

však III. SPB. Dle ČSN 73 0802 musí být chráněná úniková cesta nejméně ve II. SPB. 

Požární odolnost požárně dělících konstrukcí CHÚC se stanoví podle SPB CHÚC nebo 

SPB přilehlých PÚ (CHÚC typu Bu – III. SPB,   Bp – III. SPB).  

 PÚ UBYT.VYB.: Prostory ubytovací vybavenosti – sklady (v 2. NP, 3. NP, 4. NP). 

Dle STN 92 0201 – 2 tab. 4 určen II. SPB. Dle ČSN 73 0802 určeno výpočtové požární 

zatížení Pv = 45 kg.m-2. Dle ČSN 73 0802 tab. 8 určen III. SPB pro nehořlavý konstrukční 

systém. PÚ má rozdílný SPB v obou zemích. 

 PÚ P 1.01: Jednopodlažní PÚ v 1. PP. Jedná se o výdej stravy a výměníkovou 

stanici. Dle STN 92 0201 – 2 tab. 3 určen II. SPB. Dle ČSN 73 0802 určeno výpočtové 

požární zatížení Pv = 20 kg.m-2. Dle ČSN 73 0802 tab. 8 určen III. SPB pro nehořlavý 

konstrukční systém. PÚ má rozdílný SPB v obou zemích. 

 PÚ P 1. 02: Jednopodlažní PÚ. Jedná se o relaxační prostor v 1. PP. Dle STN 92 

0201 – 2 tab. 3 určen I. SPB. Dle ČSN 73 0802 určeno výpočtové požární zatížení  

Pv = 10kg.m-2. Dle ČSN 73 0802 tab. 8 určen II. SPB pro nehořlavý konstrukční systém. 

PÚ má rozdílný SPB v obou zemích.  
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 PÚ P 1. 03: Jednopodlažní PÚ. Jedná se o prádelnu a sklad prádla v 1. PP. Dle STN 

92 0201 – 2 tab. 3 určen III. SPB. Dle ČSN 73 0802 určeno výpočtové požární zatížení 

 Pv = 48 kg.m-2. Dle ČSN 73 0802 tab. 8 určen IV. SPB pro nehořlavý konstrukční systém. 

PÚ má rozdílný SPB v obou zemích.  

 PÚ P 1. 04: Jednopodlažní PÚ. Jedná se o úsek dieselagregát v 1. PP. Dle STN 92 

0201 – 2 tab. 3 určen I. SPB. Dle ČSN 73 0802 určeno výpočtové požární zatížení Pv = 15 

kg.m-2. Dle ČSN 73 0802 tab. 8 určen II. SPB pro nehořlavý konstrukční systém. PÚ má 

rozdílný SPB v obou zemích.  

 PÚ N 5.1: Jednopodlažní PÚ. Jedná se o úsek kanceláří v 5. NP. Dle STN 92 0201 

– 2 tab. 3 určen II. SPB. Dle ČSN 73 0802 určeno výpočtové požární zatížení Pv = 40 

kg.m-2. Dle ČSN 73 0802 tab. 8 určen III. SPB pro nehořlavý konstrukční systém. PÚ má 

rozdílný SPB v obou zemích.  

 PÚ V. Š.: SPB výtahových šachet osobního a evakuačního výtahu určen PC 

výpočtem jako I. SPB, avšak požadavek na požární odolnost ohraničujících konstrukcí je 

určen podle sousedních PÚ (III. SPB). Pro ČR by osobní výtah byl posouzen dle 

ČSN 73 0802, tab. 12, pol 10b). Vyhovoval by stejný I. SPB, avšak při určování požární 

odolnosti ohraničujících konstrukcí je přihlíženo k sousedním PÚ (III. SPB). Požadavek na 

evakuační výtah dle stejné normy podle sousedních PÚ (SPB III). SPB výtahových šachet 

by byl pro obě země totožný. [4] [7] [13] [14] [21]  

 

5.3  Stavební konstrukce (případová studie) 

 

 Objekt je navržený jako nehořlavý s požárně dělícími a nosnými konstrukcemi, 

které zabezpečují stabilitu stavby druhu DP1. Ve SR jsou tedy druhu D1 v souladu 

s čl. 2.6.7 a) a b) STN 92 0201 – 2. V ČR nám norma ČSN 73 0835 udává taktéž povinnost 

mít objekt navržen s nehořlavým konstrukčním systémem - konstrukční části DP1. V ČR 

i SR se tato skutečnost posuzuje totožně. Typ konstrukčního celku na Slovensku D1 

odpovídá konstrukčnímu systému DP1 v ČR. Nosná konstrukce a obvodové stěny jsou 

železobetonové povrchově upraveny zvenku omítkou s třídou reakce na oheň A. 

Konstrukce stropu tvoří železobetonová deska. Vnitřní komunikační schodiště jsou 
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zhotoveny z monolitické železobetonové konstrukce, tvořící chráněné únikové cesty typu 

B, zajišťující stabilitu po celou dobu evakuace. Vnitřní nenosné dělící konstrukce (příčky) 

jsou zhotoveny z cihel POROTHERM a ze sádrokartonových systémů. Okenní otvory jsou 

plastové.  

Obvodové stěny tvoří svislé a vodorovné požární pásy s třídou reakce na oheň A1, 

index šíření plamene is = 0 mm/min a jsou zhotoveny z konstrukčních prvků typu D1. 

Toto je požadováno i normou ČSN 73 0835. Proto je daná skutečnost vyhovující i pro ČR. 

V 1. NP se nachází požárně neoddělená recepce od CHÚC typu B. Konstrukce 

recepce je v souladu s STN 92 0201 – 3 z materiálů třídy reakce na oheň A. 

Toto se požaduje i pro ČR. 

V návaznosti na SPB jsou jednotlivé stavební konstrukce posouzeny pro I, II, III 

 a IV stupeň (stupně vyskytující se v objektu). Můžeme si všimnout, že rozdíly v SPB jsou 

vždy rozdílné max. o jeden stupeň požární bezpečnosti pro každý PÚ. Po srovnání 

požadavků na odolnost stavebních konstrukcí dle zjištěných SPB požárních úseků 

dle tab. 12 ČSN 73 0802 a tab. 1 STN 92 0201 – 2 dojdeme k závěru, že se požadavky 

od sebe moc neliší. Tedy je posuzovaný objekt v plném rozsahu vyhovující i pro ČR. 

V objektu jsou zřízeny požární předsíně s požárními uzávěry typu EI 

se samozavíračem (S). Tyto předsíně jsou součástí CHÚC typu B a ohraničují schodiště 

posuzované stavby. Toto je v souladu s normou STN 92 0201 – 2 včetně jejich 

samostatného větrání větracími průduchy. To je vyhovující i pro českou normu 

ČSN 73 0802. Liší se ale požadované rozměry těchto předsíní. Zatímco v posuzovaném 

objektu je min. rozměr předsíně 5 m2 s nejmenším půdorysným rozměrem 1200 mm, česká 

norma ČSN 73 0802 požaduje nejmenší půdorysný rozměr 1500 mm. To znamená, 

že velikost požární předsíně by v ČR byla nevyhovující a ČR tak má přísnější nároky v této 

oblasti, které jsou spojené i s ekonomickou stránkou věci.  

 Požadavky na mezní stavy stavebních konstrukce dle MV SR č. 94/2004 Z. z. 

a podle STN 92 0201 – 2:  

 Požární stěny – REI nosné, EI – nenosné; 

 Požární stropy – REI – nosné; 
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 Obvodové stěny z vnitřní strany – REW zabezpečující stabilitu, EW – 

nezabezpečující stabilitu; 

 Obvodové stěny z venkovní strany – REI – zabezpečující stabilitu, EI –

 nezabezpečující stabilitu; 

Požadavky na mezní stavy ČR se neliší. Určují se dle normy ČSN 73 0810.  

 Výtahová šachta osobního výtahu a nákladního evakuačního výtahu tvoří 

samostatný PÚ. Požární uzávěry výtahových dveří EW 30 D1 C pro osobní výtah a EW 45 

D1 C pro evakuační výtah, přičemž požární uzávěry EW jsou po celé délce výtahových 

šachet. Toto platí i pro ČR dle norem ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810. [4] [5] [7] [13] [14] 

[21] 

 

5.4 Evakuace (případová studie) 

 

 Evakuace osob z posuzovaného objektu je zabezpečena následujícím způsobem: 

 1. PP – nechráněnými únikovými cestami s vyústěním do CHÚC typu B a následně 

v 1. PP nebo 1. NP na volné prostranství, 

 1. NP – z lůžkové části nechráněnými únikovými cestami, které ústí do CHÚC typu 

B a následně na volné prostranství, 

 Ostatní NP – dvěma chráněnými únikovými cestami typu B a následně v 1. NP 

na volné prostranství. 

Ubytovací buňky jsou dělené do samostatných PÚ tak, aby byla splněna podmínka 

vodorovné a následné svislé evakuace, tj. aby bylo možné v případě požáru z kteréhokoliv 

PÚ dočasně shromáždit postižené osoby a zaměstnance do vedlejšího PÚ, což je CHÚC 

typu B, a následně evakuovat pomocí této CHÚC na volné prostranství. Plošně je tento 

prostor vyhovující pro všechny osoby, což je podrobněji rozebráno na konci této kapitoly.  

 Evakuační výtah sloužící zároveň jako požární výtah je ovládán systémem EPS 

a v případě požáru se přesune do 1. NP. Akceschopnost výtahu zajišťuje po dobu 45 minut 

náhradní zdroj el. energie (dieselagregát). Hasičská jednotka má možnost přednostního 

přivolání evakuačního výtahu za pomocí speciálního klíče pro potřeby represivního 
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zásahu. Provozní výtah neslouží jako evakuační a v případě požáru je systémem EPS 

automaticky přesunut do 1. NP, kde je následně vyřazen z provozu. Požadovaná délka 

akceschopnosti výtahu je totožná pro ČR dle normy ČSN 73 0802 včetně ostatních 

podmínek. 

 V největší obytné buňce s plochou 60 m2 dle STN 73 0818 ubytovaných max. 8 

osob. Pro ČR dle ČSN 73 0818 totožně. Projektovány jsou 2 lůžka na pokoj. Pro 8 lůžek je 

tedy potřebná plocha 16 m2. Půdorysná plocha před schodištěm je 33 m2 a šířka 4800 mm. 

V případě evakuace osob na lůžkách z PÚ do PÚ je tedy zajištěn potřebný prostor 

na umístění 8 osob na lůžku tak, aby byl zároveň umožněný pohyb osob v tomto prostoru 

o šířce min. 1,5 únikového pruhu. Evakuace osob z úseku do úseku vyhovuje. Uvedený 

prostor tvoří CHÚC uměle odvětraná a přirozeně odvětraná okny v obvodových stěnách. 

Toto vyhovuje i podmínkám ČSN 73 0802.  

 Při výpočtech nechráněné únikové cesty je dle STN 92 0201 – 3 vypočítán 

skutečný čas evakuace tu = 0,92min. To se dále srovnává s dovoleným časem evakuace Tu 

max = 2 min, dle vyhlášky 94/2004 Z. z., Přílohy 8. V SR je tedy vyhovující čas evakuace 

nechráněné únikové cesty. V ČR by se postupovalo dle ČSN 73 0802, kde by se mezní čas 

evakuace odvíjel od doby zkouření te (kouř dosáhne úrovně 2,5 m nad podlahou). 

Po vypočítání této hodnoty je požadovaný mezní čas evakuace pro ČR 1, 94 min. Jde tedy 

vidět, že ČR má tento mezní čas nepatrně přísnější, avšak vypočtený skutečný čas 

evakuace je vyhovující i pro ČR. Dle ČSN určena mezní délka jedné nechráněné únikové 

cesty pro hodnoty součinitele a = 1. Tato mezní délka činí 25m. Jelikož je skutečná délka 

20m vyhovuje nechráněná úniková cesta i potřebám ČR. Dle ČSN 73 0835 musí být min. 

šířka ÚC 1,1 m. Dveře na ÚC mohou mít šířku 900mm, což je vyhovující. 

 Kapacita dvou CHÚC typu B je dimenzována min. na 30 osob schopných 

samostatného pohybu, 148 osob s omezenou schopností pohybu a 30 osob neschopných 

samostatného pohybu. Projektově je dáno 31 osob s omezenou schopností pohybu 

na každém podlaží a 25 osob neschopných samostatného pohybu v 1. NP - lůžková část. 

Pří výpočtu CHÚC B je určen skutečný čas evakuace tu = 14,84 min dle STN 92 0201 –

 3. To se dále srovnává s dovoleným časem evakuace Tu max = 20 min, dle vyhlášky 

94/2004 Z. z., Přílohy 8. V SR tedy vyhovující čas evakuace chráněné únikové cesty typu 



39 

 

B. Dle ČSN 73 0802 je mezní doba evakuace CHÚC typu B 15min. Skutečná doba 

evakuace je tedy vyhovující i pro potřeby ČR. 

 Dveře na únikových cestách jsou otvíravé ve směru úniku v souladu 

s STN 92 0201 – 3. Toto je požadováno i normou ČSN 73 0802. 

 Větrání prostoru schodiště CHÚC je zajištěno nuceným přetlakovým umělým 

větráním po celé výšce stavby dle STN 92 0201 – 3. Nucené přetlakové větrání musí být 

10 – ti násobný přívod vzduchu za hodinu s odvodem průduchy po dobu 45 minut. 

Dále musí být nezávislé na ostatní VZT posuzovaného objektu a musí být napájené 

ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Dle ČSN 73 0802 je požadavek na zajištění 

přetlakového větrání pouze na 30 min s výjimkou použití této CHÚC jako zásahovou 

cestu. Tehdy je požadavek na přetlakové větrání 45 minut. Jelikož jsou jako vnitřní 

zásahové cesty použity tato schodiště, je požadavek na nucené větrání pro obě země 

totožný.  

 Požadavky na evakuační výtah ústící do CHÚC typu B je určen pro SR 

dle vyhlášky č. 94/2004 Z. z.. Kabina výtahu má doporučené rozměry min. 1100 mm x 

2200 mm s nosností 5 kN. Pro ČR se doporučuje dle ČSN 73 0802 kabina s rozměry 

1100 mm x 2100 mm tedy nepatrně menší. Pro obě země je také požadováno použití dvou 

na sobě nezávislých zdrojů el. energie pro zajištění potřebné délky akceschopnosti výtahu. 

V našem případě splněno dieselagregátem a UPS. Další podmínky na evakuační výtah 

se nijak neliší. 

 V obou zemích je dán požadavek na nouzové osvětlení CHÚC s vlastním 

autonomních elektrickým zdrojem. V SR je požadováno orientační nouzové osvětlení 

dle STN 92 0201 – 3. V ČR toto požadováno není. Jsou požadovány pouze na orientační 

značky a tabulky zejména ve směru evakuace a při změnách ve směru evakuace 

dle ČSN 73 0802. [4] [6] [7] [14] [21]  
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5.5 Odstupové vzdálenosti (případová studie) 

 

 V době zpracování požárně bezpečnostního řešení se objekt nacházel 

na nezastavěném území. Odstupové vzdálenosti jsou určeny pro PÚ s největším požárním 

zatížením a s nejvíce požárně otevřenými plochami v obvodových stěnách. Konkrétně 

pro ubytovací buňky v celém objektu a kancelářské prostory nacházející se v 5. NP. 

Požárně nebezpečné prostory a odstupové vzdálenosti jsou určeny dle STN 92 0201 – 4.  

 Požárně nebezpečný prostor ubytovací buňky je stanoven 2,4 m dle STN 92 0201 – 

4 tab. 7. Světlá výška buňky je 3m a délka max. 15m z toho je max. 40% požárně otevřená 

plocha. V ČR by se výpočet dělal dle ČSN 73 0802, přílohy F. Jelikož dle normy 

ČSN 73 0835 je výpočtové požární zatížení Pv = 40 kg.m-2 (ubytovací buňky 

v pečovatelských domech) výsledný požárně nebezpečný prostor by byl stanoven na 2,9 m. 

Pro kancelářské prostory v 5. NP je požárně nebezpečný prostor stanoven 2,4 m. Pro ČR 

by byla výsledná odstupová vzdálenost totožná dle ČSN 73 0802. Jelikož se v odstupových 

vzdálenostech nenacházejí žádné sousední objekty, je řešený objekt z hlediska 

odstupových vzdáleností vyhovující pro obě země, přestože se výsledná hodnota požárně 

nebezpečného prostoru od ubytovacích buněk liší o 0,5m. [4] [7] [15] 

 

5.6 Přístupové komunikace, nástupní plocha (případová studie) 

 

 Za přístupovou cestu se považuje městská komunikace v Považské Bystrici, 

která splňuje požadavky přístupové komunikace dle § 82 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. 

z.. Požadavek na přístupové komunikace dle této vyhlášky je min. šířka 3m pro jeden 

jízdní pruh se zpevněním min. 80 kN pro požární techniku. Posuzovaná komunikace se 

nachází v bezprostřední blízkosti od posuzovaného objektu a je široká 6 metrů (jeden 

jízdní pruh 3m v každém směru). Přístupová komunikace, 2 jízdní pruhy je šířkově vhodná 

i pro potřeby ČR dle normy ČSN 73 0802. Rozdílem v posuzování příjezdové komunikace 

ČR a SR je její zpevnění – v ČR se požaduje 100 kN na nejvíce zatíženou nápravu. 

Vzdálenost komunikace od vchodu je pro ČR požadována 20 m. V SR je požadováno 30 

m. Přístupová komunikace posuzovaného objektu je tedy vyhovující pro potřeby obou 

zemí. 
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 Nástupní plocha u objektu není vyžadována, protože v objektu jsou zřízeny vnitřní 

zásahové cesty dle § 82 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z.. V ČR se řídí nástupní plocha 

stejnou podmínkou dle čl. 12.4.4 a) ČSN 73 0802, tudíž by se v ČR nástupní plocha taktéž 

nevyžadovala. [4] [21] 

5.7 Zásobování požární vodou (případová studie) 

 

 Objekt je rozdělen do požárních úseků takovým způsobem, aby byla zajištěna 

potřebná dodávka požární vody v objektu. Zásobování objektů požární vodou se v SR řídí 

normou STN 92 0400: 2005 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie 

požiarov.  

 Dle této normy je zajištěna potřebná dodávka požární vody pro vnější odběrná 

místa Q = 7,5 l.s-1.Uobjektu je zřízen podzemní požární hydrant DN 80 na potrubí DN 80 

napojený na veřejnou síť mimo požárně nebezpečný prostor ve vzdálenosti 75 m 

od posuzovaného objektu. V ČR se řídí zásobování požární vodou dle normy 

ČSN 73 0873: 2003 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. Dle této 

normy by byla mezní vzdálenost podzemního požárního hydrantu od objektu stanovena dle 

tab. 1 pol. 1 na 200 m a  po další hydrant  400 m pro nevýrobní objekt s plochou PÚ S ≤ 

120 m. V objektu se nenachází PÚ s plochou přesahující tento rozměr. Reálná vzdálenost 

požárního hydrantu od posuzovaného objektu by tak vyhovovala i potřebám ČR. Dle tab. 2 

by byl objekt zařazen opět jako pol. 1., tudíž by jmenovitá světlost potrubí byla stanovena 

na min. DN 80 (mm) a min. odběr s požárním čerpadlem požární vody Q = 7,5 l.s-1  pro 

rychlost v = 1,5 ms-1, což je reálně opět vyhovující i pro potřeby ČR. Vnější odběrná místa 

posuzovaného objektu by byla dostačující i pro potřeby ČR. Vnější hydrant je umístěn 

mimo požárně nebezpečný prostor. 

 V objektu je také dle normy STN 92 0400 zřízen vnitřní požární vodovod 

hadicovými navijáky (25/30) s tvarově stálými hadicemi, tak aby byl umožněn požární 

zásah v kterékoliv části posuzované stavby min. jedním proudem. Hadicové navijáky jsou 

umístěny v hlavní chodbě každého podlaží. Požadovaný průtok vody proudnicí 

Q = 0,3l.s1a požadovaná jmenovitá světlost hadice 25mm je dána normou STN 92 0400. 

Tyto požadavky se neliší od normy ČSN 73 0873 pro ČR. V SR je určena povinnost 

zajištění požadovaného hydrodynamického přetlaku min. 0,2 MPa vnitřního rozvodu vody 
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nikoliv dle normy, ale dle vyhlášky č. 699/2004 Z. z. vyhláška Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. V ČR je tato 

podmínka dána normou ČSN 73 0873. Vnitřní odběrná místa posuzovaného objektu - 

hadicové systémy- by byla dostačující i pro potřeby ČR. [10] [18] [22]. 

 

5.8 Přenosné hasicí přístroje (případová studie) 

 

 V řešeném objektu je použito hasicích přístrojů práškových ABC – 6 kg s trvale 

volným přístupem. Ekvivalentní množství hasicí látky je určeno dle STN 92 0202-1: 1999 

Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi, výpočtem s 

vyhovující podmínkou použití uvedenou tamtéž. Počty hasicích a typ hasicích přístrojů 

jsou v ČR řešeny normou ČSN 73 0802, zatímco v SR mají pro tuto oblast samostatnou 

normu. V ČR by se použil stejný typ hasicích přístrojů se stejnou hasicí schopností 

stanovenou dle ČSN EN 3 – 7 + A1. [4] [16]  

 

5.9 Technická zařízení (případová studie) 

 

 V případě výpadku el. energie je zajištěn náhradní zdroj el. energie v podobě 

dieselagregátu a UPS. Funkčnost dieselagregátu je zabezpečená po dobu 45 minut 

(požadovaná funkčnost evakuačního výtahu apod.). Každé požárně bezpečnostní zařízení a 

zařízení, která musí být funkční při požáru má vlastní el. okruh a vlastní el. rozvaděč dle 

STN 92 0203: 2013 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri 

požiari, který je chráněný protipožárním sádrokartonem s požární odolností EI 45 DP1. 

Toto je vyhovující i pro potřeby ČR dle normy ČSN 73 0802 a normy ČSN 73 0848: 2009 

Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody. 

 V objektu je ústřední vytápění za pomocí výměníku umístěného ve výměníkové 

stanici v 1. PP. Vzduchotechnický systém je řešen dle normy STN 73 0872: 1978 Požiarna 

bezpečnosť stavieb. Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením. 

Prostupy vzduchotechnických potrubí požárně dělícími konstrukcemi jsou v souladu 

s touto normou opatřeny požárními klapkami s požadovanou požární odolností 30 min 

https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=68972
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pro III. SPB a 15 min pro I. a II. SPB. Toto se posuzuje totožně v ČR normou 

ČSN 73 0872: 1996 Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru 

vzduchotechnickým zařízením. [4] [8] [9] [11] [17] 

 

5.10 Elektrická požární signalizace (případová studie) 

 

 V posuzovaném objektu je zřízena EPS v souladu se slovenskou vyhláškou 

č. 94/2004, která udává povinnost zařízením sociální péče instalovat EPS v objektu. Hlavní 

ústředna EPS (dvoustupňová) je umístěna na recepci v 1.NP tj. prostor, který je součástí 

chráněné únikové cesty s východem na volné prostranství a se stálou 24 – hodinovou 

službou. Systém EPS ovládá vzduchotechnická zařízení. V případě požáru vypne provozní 

vzduchotechniku a zapne větrání chráněných únikových cest. Uzavírá požární klapky 

ve vzduchotechnických potrubích. Dále ovládá oba výtahy nacházející se v objektu. Toto 

je možné z toho důvodu, že osoby neschopné samostatného pohybu se nacházejí v 1. NP a 

tento výtah při evakuaci nevyužívají. EPS má zajištěnu stálou dodávku el. energie v 

případě požáru napojením na záložní zdroj el. energie, tj. UPS. V ČR je povinnost instalace 

EPS dána normou ČSN 73 0835 pro ústavy sociální péče, ve kterých je více než 50 

projektovaných osob, což objekt splňuje. Povinnost instalace EPS byla v obou zemích 

posuzována totožně. Navrhování EPS se v ČR řídí normou ČSN 73 0875: 2011 Požární 

bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace 

v rámci požárně bezpečnostního řešení. Na Slovensku se řídí taktéž normou STN 73 0875. 

Navrhování EPS jsou v obou zemích totožné. 

 Prostory s požárním rizikem jsou vybaveny automatickými hlásiči EPS. 

Dle charakteru stavby jsou v objektu instalovány hlásiče automatické samočinné opticko-

kouřové a tepelné dle vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z. z.. V objektu jsou také tlačítkové 

hlásiče. Tlačítkové hlásiče jsou umístěné v únikových cestách, v prostorech u vstupu 

do ÚC a u každého východu z objektu. Tato skutečnost je vyhovující i pro ČR. 

 V objektu je také instalován domácí rozhlas v souladu se slovenskou vyhláškou 

č. 94/2004., kde je podmínkou mít rozhlas pokud je v objektu instalována EPS. Rozhlas je 

automaticky spouštěn systémem EPS. V souladu s normou STN 92 0201 – 3 je vně objektu 



44 

 

také instalována světelná signalizace požáru, protože je předpokládáno, že se v objektu 

nacházejí osoby s poruchou sluchu. Toto je vyhovující i pro potřeby ČR. 

 Důležitým rozdílem legislativní oblasti při posuzování EPS, hlásičů, signalizace 

požáru a zajištění dodávky el. energie je že, SR má samostatnou 

Vyhlášku č. 726/2002 Z. z. vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa 

ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania 

a zabezpečenia jej pravidelnej kontrol. V ČR je tato oblast řešena technickými normami 

a samostatnou vyhlášku z této oblasti nemá. [4] [7] [14] [21] [23]   
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Závěr 

 Hlavním cílem této práce bylo zjistit rozdíly přístupu k posuzování požární 

bezpečnosti nevýrobních objektů v České republice a Slovenské republice a následná 

demonstrace těchto rozdílů na případové studii domu s pečovatelskou službou v Považské 

Bystrici. Porovnání probíhalo zejména mezi kmenovými norami obou zemí, 

tj. ČSN 73 0802 a STN 92 0201 – 1 až 4, s přihlédnutím k české normě ČSN 73 0835 

v poslední části práce. Jelikož jsou požadavky požární bezpečnosti staveb Slovenské 

republiky ukotveny z velké části také v právní legislativě, bylo nutné vycházet převážně 

z vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky 

na protipožiarnu bezpečnosť  pri výstavbe a užívaní stavieb. 

 Porovnáním legislativy z oblasti požární bezpečnosti staveb obou zemí bylo 

zjištěno, že Slovenská republika z velké části řeší tuto oblast formou vyhlášek, 

zatímco Česká republika má převážně české technické normy. Pro stavby se speciálním 

zaměřením jako jsou např. budovy sociální a zdravotnické péče, má Česká Republika 

samostatné normy. Ve Slovenské republice normy na určité stavby se specifickým 

zaměřením nemají. Bylo také zjištěno, že některé normy např. ČSN 73 0810 se užívají i 

ve Slovenské republice s označením STN 73 0810 a jsou společné. 

 Zjištěné rozdíly v posuzování požárního rizika obou zemí byly shrnuty ve čtvrté 

kapitole. Zásadním rozdílem mezi normami STN 92 0201 – 1 a ČSN 73 0802 je odlišné 

využití součinitele c vyjadřujícího vliv požárně bezpečnostních zařízení při stanovení 

požárního rizika. Ve Slovenské republice se nevyužívá součinitel c ve vzorci výpočtového 

požárního zatížení. Při aplikování rozdílů na případovou studii jsem došel k závěru, že dle 

české normy by byl vyšší stupeň požární bezpečnosti o jeden stupeň u každého z PÚ s 

výjimkou chráněných únikových cest. Toho je docíleno mírně odlišným požárním 

zatížením dle příslušných norem a odlišnou škálou pro zatřiďování do stupňů požární 

bezpečnosti. V ČR je dle normy ČSN 73 0802 sedm stupňů požární bezpečnosti. Ve 

Slovenské republice pouze pět. 

 Z hlediska stavebních konstrukcí je hlavním rozdílem minimální požadovaná 

požární odolnost stavební konstrukce v závislosti na SPB. Dle ČSN 73 0802 je minimální 

požadovaná odolnost stavební konstrukce pro I. SPB 15 minut. Ve Slovenské republice je 
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minimální požadovaná požární odolnost stavební konstrukce 30 minut pro I. SPB. Lze tedy 

říci, že Slovenská republika má vyšší nároky na minimální požadovanou požární odolnost 

stavebních konstrukcí. Při aplikování rozdílů z oblasti stavebních konstrukcí na případovou 

studii jsem dospěl k závěru, že pro posuzovaný objekt se vzhledem k SPB požadavky na 

požární odolnost konstrukcí neliší. 

 Nejdůležitějším zjištěným rozdílem z oblasti evakuace je odlišné posouzení mezní 

doby evakuace. V České republice se u nevýrobních objektů posuzuje zvlášť délka 

nechráněné únikové cesty (pokrývá čas nutný k překonání určité vzdálenosti) a zvlášť šířka 

cesty (zohledňuje čas nutný k průchodu všech osob nejužšími místy na NÚC). Rovnice pro 

nutnou dobu úniku převzatou z normy pro výrobní objekty se používá u nevýrobních 

objektů v prostorech s velkým počtem osob pro průkaz, že osoby nebudou během evakuace 

ohroženy kouřem. Dle ČR normy ČSN 73 0802 se empirickou rovnicí určuje doba 

zakouření (te), což je doba, po kterou dojde k zaplnění prostoru zplodinami hoření a kouře 

nejvýše do úrovně 2,5 m nad podlahou. Tato hodnota se dále srovnává s hodnotou tu, což je 

předpokládaná doba evakuace. Doba evakuace musí být vždy menší než doba zakouření. 

V SR se doba zakouření nestanovuje a porovnává se předpokládaná doba evakuace tu 

s mezní dobou evakuace tu max dle STN 92 0201 – 3. Hodnoty tu max jsou uvedeny 

ve vyhlášce 94/2004 Z. z.. Při aplikaci na případovou studii bylo zjištěno, že chráněné 

i nechráněné únikové cesty zřízené v posuzovaném objektu jsou zcela vyhovující 

i pro potřeby ČR. Při výpočtech byly zjištěny drobné niance mezi výpočty mezních dob 

evakuace. Ve všech případech měla ČR nižší časy pro mezní dobu evakuace. Lze tedy říci, 

že ČR posuzuje evakuaci přísněji. 

 Rozdílem v určování odstupových vzdáleností je možnost dle ČSN 73 0802 určit 

odstupovou vzdálenost i pro jednotlivé otvory. Slovenská norma STN 92 0201 – 4 tuto 

možnost neumožňuje. Při aplikování na případovou studii jsme došli k závěru, 

že odstupové vzdálenosti pro ČR by byly nedostačující o 0,5 metrů z důvodu odlišného 

výpočtového požárního zatížení. Jelikož se posuzovaný objekt nenachází v zastavěném 

území, byly by hodnoty dle ČSN 73 0802 dostačující.  

 Ke srovnání požadavků na protipožární zásah se muselo vycházet z vyhlášky 

94/2004 Z. z., jelikož Slovenská republika tuto oblast neřeší normou obdobně jako ČR. 

Zjištěním bylo, že ČR má přísnější požadavky na nástupní plochy. Ostatní požadavky 
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na protipožární zásah se neliší. Při aplikování na případovou studii jsme došli k závěru, 

že veškeré požadavky na protipožární zásah jsou vyhovující i pro potřeby ČR. 

 Přístup České a Slovenské republiky při prokazování požární bezpečnosti 

nevýrobních objektů se výrazně neliší. V práci bylo poukázáno pouze na pár rozdílů, z 

kterých vyplývá, že Slovenská republika posuzuje požární bezpečnost staveb nepatrně 

přísněji na straně bezpečnosti a to především při požadavcích na požární odolnost 

stavebních konstrukcí, To může být způsobeno tím, že SR má méně propracované normy 

než ČR. Na stavby ve Slovenské republice jsou tedy kladeny i vyšší ekonomické nároky. 

Pokud by byl posuzovaný objekt (sociální zařízení) postaven na území ČR byl by plně 

vyhovující našim předpisům a normám z oblasti PBS. Hlavním přínosem českých předpisů 

je legalizace odlišného – inženýrského přístupu, který při dostatku spolehlivých vstupních 

údajů a akceptování vyšší pracnosti výpočtů umožňuje posoudit další faktory při 

prokazování požární bezpečnosti a může vést k ekonomičtějším výsledkům. 
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