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Anotace 

VÍTEK, M. Nedostatky v požární bezpečnosti bytových staveb: bakalářská práce, Ostrava: 

VŠB – TU, 2019, 53 str. 

Předložená bakalářská práce poukazuje na stavebně technické nedostatky v požární 

bezpečnosti bytových staveb při jejich realizaci a užívání. V první části je uvedena 

typologie obytných budov, její historie a výstavba v současnosti. Dále se práce zabývá 

charakteristikou požární bezpečnosti staveb, požární legislativou a nároky na odborný 

dohled nad technickým provedením staveb. Poslední část práce je analýza nedostatků 

v požární bezpečnosti bytových staveb včetně odůvodnění příčin těchto závad a opatření 

pro odstranění stavebně technických nedostatků, popř. omezení jejich vlivu na zhoršení 

požární bezpečnosti. 

Klíčová slova: požární bezpečnost, bytové stavby, stavebně technické nedostatky, 

bezpečnost 

 

Summary 

VÍTEK, M. Deficiencies in the Fire Safety of Residential Buildings: bachelor thesis, 

Ostrava: VŠB – TU, 2019, 53 p. 

The submitted bachelor thesis points out the structural and technical deficiencies in 

the fire safety of residential buildings during their realization and use. There is the 

typology of residential buildings, its history and construction nowadays in the first part. 

Furthermore, the work deals with the characteristics of fire safety of buildings, fire 

legislation and the requirements for professional supervision of the technical construction 

of buildings. Last part of the bachelor thesis is an analysis of deficiencies in fire safety of 

residential buildings, including justification of the causes of these defects and measures to 

eliminate construction and technical deficiencies and limiting their impact on fire safety 

deterioration. 

Key words: fire safety, residential buildings, construction-technical defencies, safety 
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Seznam použitých zkratek 

ČSN – Česká technická norma 

ISO – Mezinárodní organizace pro normalizaci 

CEN – Evropský výbor pro normalizaci 

PBS – Požární bezpečnost staveb 

VZT - vzduchotechnika 

EPS – elektrická požární signalizace 

SK – stavební konstrukce 

PBZ – požárně bezpečností zařízení 

CO2 – oxid uhličitý 

MV – ministerstvo vnitra 

SVJ – společenství vlastníků jednotek 

SPD – státní požární dozor 

HBF – Federace stavitelů domů 

NHBC – Rada pro budování domácích budov 

TZB – technické zařízení budov 

NP – nadzemní podlaží 
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ÚVOD 

Oheň je v obecném smyslu žádaným stavem v procesu hoření. Požár je naopak 

nežádoucí stav, který ohrožuje osoby, zvířata, majetek či životní prostředí. V minulosti se 

stalo mnoho neštěstí, kdy požár jednoho domu způsobil požár okolní zástavby či celých 

čtvrtí kvůli absenci základních požárních opatření. Požární bezpečnost staveb musí zajistit 

bezpečnou evakuaci osob z ohroženého objektu, účinný zásah požárních jednotek a zabránit 

šíření požáru. Požární bezpečnost objektů pro bydlení představuje početně největší 

samostatnou oblast požární ochrany a prakticky se dotýká nás všech.  

Ve své bakalářské práci se zabývám především bytovými domy. Podle statistiky 

Hasičského záchranného sboru ČR patří požáry v bytových domech k nejčastějším 

tragédiím, a proto je třeba jim věnovat náležitou pozornost. Požární bezpečnostní řešení 

současných staveb vyžaduje speciální znalosti a praktické analyzování a nacvičování z 

hlediska řešení variant případného požáru. 

Požadavky na zajištění požární ochrany se prolínají celým spektrem právních 

předpisů, technických specifikací a státních norem. Proto je má bakalářská práce 

poznamenána častými legislativními změnami, které jsou harmonizovány s evropskými 

normami a předpisy. Jde o dlouhodobý proces náročný jak na experimentální ověřování, tak 

na teoretickou analýzu, provázenou matematickým modelováním.  

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola popisuje obytné budovy 

z hlediska typů a následně se zabývá historií a současností bytové výstavby. Ve druhé 

kapitole se specifikuje požární bezpečnost staveb, vymezuje se jednak historie, jednak 

současný stav technických norem v oblasti požární bezpečnosti staveb. Třetí kapitola již 

popisuje nedostatky bytových staveb, jejich vznik a definuje nejčastější charakteristické 

vady bytových domů. Závěrečná kapitola obsahuje analýzu a doporučení pro odstranění 

vybraných závad a nedostatků.  

Cílem práce je poukázat na stavebně technické nedostatky v požární bezpečnosti 

bytových staveb při jejich realizaci a užívání. Shrnuje nejčastější vady a poruchy, které 

doprovázejí bytové stavby. Pokusil jsem se tyto skutečnosti analyzovat a stanovit jejich 

příčinu, tedy shrnout postřehy a poznatky z praxe. Pro vybrané nedostatky jsem se pokusil 

předložit možná opatření pro jejich odstranění, popřípadě minimalizaci. 
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Rešerše 

V práci jsem se zaměřil na technické požadavky pro provádění zejména bytových 

staveb a následnou aplikaci požární bezpečnosti. Mimo požadavků na požární bezpečnost 

jsem zde řešil nejčastější nedostatky a vady aplikace požární ochrany. Jsou zde rozebrány 

nejčastější z nich a následná doporučení k odstranění. 

Zdroje použité v práci pocházejí všechny z České republiky. Jedná se především o 

zákony, vyhlášky, normy, odborné texty a vysokoškolské materiály. Zdroje použité v práci 

pochází od roku 1985 až po současnost. 

Mezi použité zdroje patří zákony, vyhlášky a normy. Dále pak technické a odborné 

texty, vysokoškolské publikace z několika vysokých škol a nakonec zde nalezneme 

odborné texty z webů, či publikace z odborných časopisů. 

Nejvýznamnějšími zdroji pro práci byly zejména:  

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, 

ČSN 73 0802 požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty. 

Problematika týkající se bytových domů v kombinaci s požární bezpečností takto 

řešena nebyla, proto jsem si toto téma zvolil. Práce otevírá problematiku na obecné úrovni 

a nabízí možnosti dalšího zkoumání v jednotlivých oblastech. Práce by měla mít praktický 

přínos do realizace budov s propojením požární ochrany a eliminaci nejčastějších 

nedostatků a vad v této oblasti.  
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1. Typologie obytných budov 

Požáry bytového fondu jsou z hlediska statistického sledování dlouhodobě 

na prvních místech jak z hlediska četnosti, tak často i počtu zraněných či usmrcených osob. 

U každého osmého bytového požáru jsou evidovány následky na zdraví nebo přímo úmrtí 

osob. Více než polovina požárů bytových staveb vzniká přímo v bytech a necelá jedna 

sedmina pak ve sklepních prostorách a další nebytových částech domů. Příčiny se podle 

Bradáčové stále opakují: nedbalost dospělých, úmyslné zapálení, hra dětí s ohněm, provozně 

technické závady aj. [1] 

 Pokud se zabýváme nedostatky v obytných budovách, je třeba na začátku tyto 

budovy dobře poznat a vědět, jaké typy budov se stavěly v minulosti a jaké se staví dnes, na 

což můžeme navázat výčtem nejčastějších závad a poruch těchto typů obytných domů. 

Obytnou budovou se míní takový objekt, kde min. 2/3 celkové plochy musí sloužit 

k bydlení. Základní rozdělení obytných budov: 

1. Bytový dům – obytná budova o čtyřech a více bytech, které jsou přístupné 

ze společných komunikačních prostor 

2. Rodinný dům – obytný objekt o max. dvou bytech a max. dvou podlažích [2] 

1.1 Kategorizace bytů 

Aby byt vyhovoval různým domácnostem, je třeba přihlížet ke složení domácnosti a 

zejména k počtu osob. Podle členů v domácnosti se v ČSN 73 4301 obytné budovy člení na 

byty podle tzv. kategorií, což je klasifikace bytů podle počtu ubytovaných osob. Byty I. a II. 

kategorie jsou tzv. nerodinné byty (určené pro 1–2 osoby) a byty III. a vyšších kategorií jsou 

byty rodinné. 

Místnost bytu – půdorysný tvar místnosti bytu, poloha oken, dveří, topných těles 

apod. musí být takové, aby umožňovalo vybavit místnost nábytkem a zařízením podle jejího 

účelu. Komunikační prostory musí být uspořádány tak, aby umožňovali bezpečnou přepravu 

předmětu o rozměrech 1,8 x 1,8 x 0,6 m. 
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1.2 Rozdělení bytových domů 

Bytové domy se dělí podle dispozičního řešení a seskupení bytů v domě na: 

• schodišťové – byty jsou přístupné přímo ze schodišťové podesty nebo mezipodesty 

• chodbové – byty jsou přístupné ze společné chodby uvnitř domu, byty mají okna jen 

do jednoho průčelí 

• pavlačové – byty jsou přístupné z chodby umístěné na dvorním průčelí domu, obytné 

místnosti jsou situovány k průčelí domu 

• sendvičové – kombinace chodbového a schodišťového domu (střídají 

se po podlažích) 

• mezonetové – zvláštní druh sendvičového domu (byt je rozdělen do 2. nebo 

3. podlaží), schodiště je umístěno uvnitř bytu, lze výrazně oddělit klidnou část bytu 

od provozní 

• bodové (krychlové) - jsou volně stojící izolované bytové domy, které podle svého 

vnějšího tvaru jsou nízké hranoly 

• věžové – jsou izolované, většinou schodišťové bytové domy s větším počtem 

podlaží, které v urbanistické koncepci bytové zástavby mohou zastávat funkci 

dominanty 

• deskové – jsou zpravidla vysoké domy schodišťové, chodbové, pavlačové nebo 

sendvičové s mnoha sekcemi, délky až 200 m 

• terasové – tvořen ustupováním konstrukce od přízemí směrem k vyšším podlažím, 

přičemž objekt je situován v rovině 

Bytové domy podle formy bydlení 

• s rodinnými byty – rodinné a bytové domy 

• svobodárny – ubytovny, internáty, vysokoškolské koleje 

• kolektivní – kromě bydlení mají navíc začleněné některé složky občanské 

vybavenosti (obchod, škola) 

• domy s pečovatelskou službou – navrženy s ohledem na staré lidi (bezbariérové), 

včetně místnosti pečovatelské služby a ordinace 
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Druhy bytů z hlediska vlastnictví: 

• přímé (osobní) vlastnictví  

• družstevní bydlení 

• nájemní bydlení 

1.3 Historie bytové výstavby 

Historii bytové výstavby na našem území je zajímavé sledovat v průběhu 19. 

a především 20. století. Tak například v době Rakousko-Uherska již byly vydávány zákony 

a nařízení týkající se bydlení (např. zákon z roku 1892, umožňující daňové úlevy pro stavby 

s dělnickými byty) a zřizovány fondy pro podporu bydlení (např. Fond císaře Františka 

Josefa I. a Státní bytový fond z roku 1908 na podporu bytové výstavby). 

Za první republiky se razantně zvýšila kvalita bydlení, a to díky nové výstavbě 

rodinných a bytových domů. Chátrající bytové domy z 19. století se nevyznačovaly vysokou 

kvalitou. Interiéry bytů také nebyly na vysoké úrovni. Pouze každý pátý byt měl v té době 

koupelnu. Nejčastěji byly byty tvořené pouze jednou místností a kuchyní. [3] 

V meziválečném období využívali k výstavbě nových bytů hlavně soukromí 

investoři státních fondů, úvěrů a daňových úlev. Toto příznivé investiční prostředí zahájilo 

masovou výstavbu bytových i rodinných domů téměř ve všech městech. Na okrajích velkých 

měst se před 2. světovou válkou začalo i s výstavbou vilových čtvrtí. V této době vznikala i 

četná bytová družstva. 

Během 2. světové války byly přímo poškozeny desítky tisíc bytů. První statistická 

data byla získána za rok 1946, kdy bylo na území českých zemí dokončeno celkem 

4.140 bytů. V letech 1951–1955 bylo dokončováno jen 23.050 bytů průměrně ročně, jelikož 

bytový fond po odsunu německého obyvatelstva se zdál být dostatečný. Tento trend 

setrvával i v následujících třech letech (1956–1958), kdy se dokončovalo kolem 30.000 bytů 

ročně. Tímto počtem Česká republika stále zaostávala za mezinárodní úrovní. 

V 60. letech vzrostla hromadná bytová výstavba kvůli požadavkům obyvatel 

na kvalitu a dostupnost bydlení. Panelové domy ze začátku 60. let nahradily cihlové domy. 

Tehdy dochází k rozmachu stavebních bytových družstev a růstu počtu dokončených 

a rozestavěných družstevních bytů. Vláda měla cíl vystavět na území Československa 
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do roku 1970 v bytových a rodinných domech 1,2 milionu bytů a provést úpravu bytů nižší 

kategorie na byty kategorie vyšší. Vlastnictví městem či obcí bylo nahrazeno postupně 

formou družstevního vlastnictví bytů. V následujících letech dosáhlo družstevnictví již 56 % 

podílu na celkové bytové výstavbě 

Intenzita bytové výstavby tehdy činila 8–9 bytů na 1 000 obyvatel ročně a výrazně 

převyšovala hladinu výstavby ve většině zemí Evropy. Přestože se jednalo o mimořádně 

úspěšnou etapu české ekonomiky, relativně vysoká výstavba nebyla doprovázena 

dostatečnou regenerací stávajícího bytového fondu. 

Období 70. let je typické výstavbou velkých panelových sídlišť se statisíci bytů, aby 

bylo dosaženo cíle postavit v co nejkratší době maximální počet bytů s minimálními 

náklady. Obytná plocha i počet pokojů v bytě se zvětšovaly, takže např. v polovině 80. let 

měřila plocha družstevního bytu 46 m2. 

Bytová výstavba v socialistickém Československu se řídila normalizačními 

a typizačními směrnicemi. Nejprve se stavěla sídliště “kvádrovou technologií“, kdy nosné 

zdivo bylo z cihelných kvádrů a stropy ze železobetonových dílců. Od konce 50. let bylo 

užíváno celkem patnáct typů základních panelových konstrukčních soustav bytových domů. 

Dnes je v celé České republice evidováno na padesát typů konstrukčních soustav. [2] 

1.4 Bytová výstavba v současnosti 

Z údajů ČSÚ plyne, že v roce 2017 bylo postaveno celkem 16 365 nových bytových 

budov, ve kterých bylo dokončeno 28 569 bytů. Více než polovina bytů byla dokončena v 

rodinných domech. Na jejich výstavbu se vynaložilo 51 mld. Kč. Náklady na výstavbu 

jednoho bytu činily 3,4 mil. Kč. Rodinné domy se nejčastěji stavěly v dispozici 4+1, menších 

bytů bylo naprosté minimum. 
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Obr. 1: Dokončené rodinné domy podle svislé nosné konstrukce, 2017 (%)[4] 

Stavěly se domy od malých bytovek se čtyřmi byty po velké objekty s několika 

stovkami bytů. Byty v bytových domech byly především velikosti 2+1, velkých bytů (4+1 a 

více) se v minulém roce dokončilo zhruba 10 %. Průměrná obytná plocha jednoho bytu byla 

52 m2 a velikost velmi záležela na konkrétním projektu. Doba výstavby bytového domu se 

pohybovala od několika měsíců (například tzv. kontejnerové domy) po více než deset let. V 

průměru se bytový dům stavěl necelé tři roky.  

Nejčastější svislá nosná konstrukce bytových domů byla zděná, ve větších městech 

se více vyskytovaly montované konstrukce, případně jiné materiály a jejich kombinace. 

Naopak podíl dřevostaveb byl nižší než v případě rodinných domů a stavěly se spíše 

v menších obcích. Mimořádně úsporné bytové domy s energetickou třídou náročnosti 

A se stavěly velmi zřídka. [4] 
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2. Požární bezpečnost bytových staveb 

Požární bezpečností staveb se rozumí schopnost stavby maximálně omezit riziko 

vzniku a šíření požáru a zabránit ztrátám na životech a zdraví osob, včetně osob 

provádějících požární zásah, popřípadě zvířat a ztrátám na majetku v případě požáru. 

Hlavními pravidly požární bezpečnosti staveb jsou vhodné urbanistické začlenění 

stavby, její dispoziční, konstrukční a materiálové řešení, případně vybavení požárně 

bezpečnostními zařízeními a opatřeními. Každá stavba musí být provedena a umístěna tak, 

aby podle druhu splňovala technické podmínky požární ochrany na odstupové vzdálenosti a 

požárně nebezpečný prostor, na zdroje požární vody a jiného hasiva, vybavení stavby 

požárně bezpečnostním zařízením, přístupové komunikace a nástupní plochy, zabezpečení 

stavby či území jednotkami požární ochrany. Při navrhování stavby musí být splněny 

podmínky na stavební konstrukce a technologická zařízení, evakuaci osob a zvířat. [5] 

2.1 Požárně bezpečnostní řešení stavby – obecné požadavky  

Obecné požadavky na výstavbu vycházejí jak ze závazných právních předpisů 

(stavební zákon, zákon o požární ochraně, prováděcí vyhlášky k těmto zákonům, popř. další 

právní normy v platném znění), tak i z platných (i když nezávazných) norem zabývajících 

se požární tématikou. Pro bytové domy se nejvíce využívají normy ČSN 73 0810 a ČSN 73 

0802.  Obecně lze v dalších normách řady ČSN 73 08xx nalézt informace k jiným typům 

staveb. 

Obecné požadavky na výstavbu upravuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisy 

vydané k jeho provedení a Zákon č. 225/2017 Sb. – Novela stavebního zákona. 

Pojem obecné požadavky na výstavbu můžeme ve stavebním zákoně najít na více 

místech. Podle jeho základní definice jsou obecnými požadavky na výstavbu „obecné 

požadavky na využívání území, technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb, stanovené prováděcími právními předpisy“. [6]  

Stavební zákon společně se směrnicemi Rady ES stanoví, že pro každou stavbu 

mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti 

zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě splní základní požadavky, a to: 
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- mechanickou pevnost a stabilitu 

- požární bezpečnost 

- hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí 

- bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace) 

- ochranu proti hluku 

- bezpečnost při užívání 

- ochranu pro úsporu energie a tepla 

- udržitelné využívání přírodních zdrojů; [7]  

Stavitel musí myslet na to, že také vlastnosti výrobku pro stavby, mající rozhodující 

význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být vždy ověřeny především podle zákona 

č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a souvisejících nařízeních vlády 

(č. 178/97 Sb., ve znění nařízení vlády č. 81/99), právě v těch jsou požadavky na požární 

bezpečnost zohledněny u vybraných skupin výrobků. 

Další důležitý požadavek, bez kterého nesmí být žádný výrobek uveden na český trh 

je „Prohlášení o shodě“, kterým výrobci, dovozci nebo distributoři s plnou odpovědností 

prohlašují, že jimi prodávaný výrobek splňuje všechny výše uvedené parametry, jinými 

slovy, že to, co nabízejí, a to co je psáno v uvedeném certifikátu je ve vzájemné shodě.  

Tvorba a vydávání českých technických norem musí splňovat všechny podmínky, 

které vyplývají z členství v mezinárodních nevládních normalizačních organizacích 

(např. ISO, CEN). [8] 
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Obr. 2: Skladba kodexu požárních norem: PBS – požární bezpečnost staveb; VZT – vzduchotechnika; EPS – 

elektrická požární signalizace; SK – stavební konstrukce [9]  

Požadavky na bezbariérový provoz  

Požadavky na bezbariérový provoz tvoří specifickou skupinu požadavků 

na bezpečnost staveb při jejich užíváni osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Uplatňují se v bytových domech nově stavěných s více než třemi bytovými jednotkami, v 

zařízeních ústavního charakteru určených pro tyto osoby, v občanských budovách v těch 

částech, které jsou určeny veřejnosti, a v budovách, v nichž se předpokládá zaměstnávání 

více než dvaceti osob.  Budovy musí umožňovat veškeré činnosti osobám se sníženou 

schopností pohybu a orientace upravené v čl. 3.7 ČSN 73 0833 - Budovy pro bydlení a 

ubytování skupiny OB2 až OB4 musí být řešeny s ohledem na osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace.  Tyto specifické požadavky se týkají především následujících oblastí: 

alespoň jeden vstup do budovy musí být řešen bez stupňů, s rampou nebo výtahem (Obr. 3). 

Komunikace musí mít předepsané rozměry, sklony, povrchy rovné a upravené proti skluzu, 

přechody vnímatelné odlišnou strukturou povrchu, vodicí linie pro slepce. Rozměry a 

konstrukce zařizovacích předmětů a nábytku, jejich umístění včetně zámků a poštovních 

schránek musí umožňovat jejich používání osobami se sníženou schopností pohybu.  
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Obr. 3: Výtah pro invalidní vozík u předloženého schodiště u vstupu do budovy [10] 

Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ve znění pozdějších 

předpisů se zabývá řešením přístupů do staveb, přístupností komunikací a veřejných ploch, 

nároky na technickou vybavenost budov. 

2.2 Požární legislativa a evropské normy v současnosti 

České projektové normy požární bezpečnosti staveb patří mezi jedny 

z nejkvalitnějších a nejpropracovanějších v celosvětovém měřítku. 

Projektové normy zastřešují dvě základní, tzv. „kmenové normy“: 

ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 730804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 

Na tyto základní normy navazují projektové normy pro specifické druhy staveb 

a provozů (bydlení, ubytování, změny staveb, sklady, shromažďovací prostory, zdravotnická 

zařízení a sociální péče, zemědělské objekty ad.)  
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V požárním kodexu lze jako klíčové uvést: 

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

od 1. 7. 1986 a jeho změny provedené novelou stavebního zákona  

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

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 

prevenci) – účinnost od 23. 7. 2001 

• Vyhláška č. 23/2008 Sb. – vyhláška o technických podmínkách požární ochrany 

staveb – účinnost od 1. 7. 2008, kde jsou podmínky pro bytové domy upraveny ČSN 

730833 PBS – Budovy pro bydlení a ubytování 

Zákon o požární ochraně stanovuje v rámci užívání staveb tři kategorie požárního 

nebezpečí: 

• bez zvýšeného požárního nebezpečí 

• se zvýšeným požárním nebezpečím 

• s vysokým požárním nebezpečím 

Je na právnické osobě, aby svůj objekt zařadila do správné kategorie požárního 

nebezpečí, a podle toho plnila povinnosti na úseku požární ochrany.  

Tak například, je-li vlastníkem domu právnická osoba (SVJ, družstvo apod.) 

a v domě bydlí jak vlastníci bytů, tak nájemníci, dům má společné prostory – chodby, 

schodiště, sklady, prádelny, sušárny, dále v domě není žádná provozovna, obchod apod. 

a dům má méně než 15 pater nebo není vyšší než 45 m – jde o činnost bez zvýšeného 

požárního nebezpečí. V takovémto případě není povinnost zpracovávat dokumentaci požární 

ochrany. 

I v případě, že objekt SVJ bude zařazen do první kategorie (bez zvýšeného požárního 

nebezpečí), je vhodná spolupráce osoby odborně způsobilé, aby podle zákona o požární 

ochraně pravidelně kontrolovala dodržování předpisů o požární ochraně a prováděla 

pravidelné preventivní prohlídky objektu. 
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2.2.1 Požárně bezpečnostní řešení 

Součástí projektové dokumentace stavby je také zpracování požárně bezpečnostního 

řešení. V něm se vychází z požadavků zvláštních předpisů, normativních požadavků a z 

podmínek vydaného územního rozhodnutí.  

Příslušné podklady z hlediska požární bezpečnosti obsahují v souladu 

s podrobnostmi uvedenými v ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci zejména: 

• stručný popis stavby – stavební konstrukce, výška stavby, účel užití, umístění stavby 

ve vztahu k okolní zástavbě 

• rozdělení stavby do požárních úseků a posouzení jejich velikosti 

• stanovení požárního rizika a stupně požární bezpečnosti  

• zhodnocení požární odolnosti navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů  

• zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, rychlost šíření plamene 

po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.) 

• zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku 

a kvality únikových cest 

• zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně 

nebezpečného prostoru 

• zabezpečení stavby požární vodou, případně jiných hasebních prostředků  

• vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení 

• údaje o hasicích přístrojích  

• zhodnocení požární bezpečnosti technických, popřípadě technologických zařízení 

stavby  

• posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 

stanovení podmínek a návrh jejich umístění a instalace do stavby 

2.2.2 Požárně bezpečnostní zařízení 

Požárně bezpečnostní zařízení představují širokou skupinu zařízení, na jejichž 

funkčnosti závisí především únik osob při požáru a omezení šíření požáru. 

Požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) jsou definována jako systémy, technická 

zařízení a výrobky podmiňující požární bezpečnost stavby. Jednotlivé druhy PBZ 
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s uvedením konkrétních příkladů jsou vymezeny § 2 odst. 4 vyhlášky 246/2001 Sb. o požární 

prevenci. 

Druhy požárně bezpečnostních zařízení v bytových domech: 

• zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení 

dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par) 

• zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře a 

tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu) 

• zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové 

osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří), 

• zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární 

uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení) 

Hasicí přístroje 

Hasicí přístroj je nádoba naplněná hasivem a opatřená samočinným vytlačovacím 

zařízením s trvalým tlakem z vložené patrony či láhve nebo také tlakem při chemické reakci. 

Podle konstrukce rozlišujeme hasicí přístroje: 

• přenosné – ručně přenášené nebo obsluhované s hmotností v provozuschopném 

stavu, menší než 20 kg, mohou být pojízdné, na kolečkách či podvozku; 

• přívěsné – pojízdné hasicí přístroje s podvozkem pro připojení za tažné vozidlo; 

• s tlakovou patronou – výtlačný prostředek ve zvláštní nádobě – ocelové láhvi, která 

je uzavřená zlamovacím uzávěrem nebo průtržnou membránou. Po ulomení uzávěru 

nebo perforaci membrány vniká výtlačný prostředek do nádoby hasicího přístroje, ve 

které se nachází hasivo a vytváří v nádobě hasicího přístroje provozní tlak; 

• pod stálým tlakem – v nádobě hasicího přístroje se spolu s hasivem nachází výtlačný 

prostředek.   

Podle druhu hasiva se hasicí přístroje dělí na - 

• vodní – je naplněn vodou a mrazuvzdornou přísadou. Jeho dostřik je 3 až 6 m, 

periodická zkouška v oprávněné dílně se musí provést jednou za 3 roky; 

• pěnové – je naplněn hasebním práškem, dostřik 4 až 6 m; 

• práškové – prášky jsou minerálního původu (fosfáty, kalium sulfáty, natrium 

chloridy, natriumhydrogenkarbonáty atd.), dostřik do 5 m, životnost je omezená 
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vyhláškou MV č.  246/2001 Sb. na 20 let. [11] CO_2–s náplní oxidu uhličitého, jehož 

pracovní přetlak je 5,8 MPa. Oxid uhličitý je jako plyn v atmosférických podmínkách 

1,5 x těžší než vzduch, jeho nejvyšší přístupná koncentrace v pracovním ovzduší činí 

2,5 % objemu prostoru; 

• halonové – většinou s hasivem na bázi halogenových uhlovodíků. Jedná 

se o halogenderiváty uhlovodíků odvozené z uhlovodíků náhradou vodíkových 

atomů v molekule halovými prvky. Jejich dostřik je v rozmezí 2 až 6 m. [8] 

Dále platí, že se hasící přístroje umisťují v místech, kde hrozí reálná hrozba požáru. 

Přístroje musí být vhodně a viditelně označené, dobře přístupné a jednoduše a rychle 

použitelné. Přesnější specifikaci týkající se umístění hasícího přístroje, typu hasební látky 

hasícího přístroje a typu samotného hasícího přístroje pak nalezneme ve vyhlášce č.23/2008 

Sb. a ve vyhlášce č. 246/2001 Sb. o stanoveni podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru. Životnost všech druhů hasicích přístrojů až na výjimku Co_2 je 

omezena vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. na 20 let. Každý hasicí přístroj má uvedeno na 

svém plášti (piktogramy) jeho použití, a způsob hašení a kterou třídu daného požáru hasí. 

Na starších hasicích přístrojích byla ještě vyznačená třída požáru „E“, symbolizovaná 

bleskem, která představovala možnost hašení požáru elektrických zařízení pod napětím, 

takto označovaným hasicím přístrojem. V souvislosti s harmonizací norem bylo od této 

praxe upouštěno a na každém hasicím přístroji je uvedeno v textu v návodu k obsluze, zda 

se přístroj smí nebo nesmí použít k hašení elektrických zařízení pod napětím a za jakých 

podmínek. Je tedy nutné před použitím provést danou kontrolu druhu hasicího přístroje a 

případně zajistit odpojení elektrické energie, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.  

Přenosné hasicí přístroje jsou určeny k prvotnímu zásahu (tzn. ve fázi rozhořívání 

požáru). Počet přenosných hasicích přístrojů  v požárním úseku (pokud nejsou stanoveny 

v navazujících normách) se určí výpočtem v závislosti na celkové půdorysné ploše PŮ, 

součiniteli určujícím rychlost odhořívání a a součinitelem zahrnujícím vliv samočinného 

stabilního zařízení . [8] 

2.2.3 Lhůty preventivních požárních prohlídek 

Lhůty preventivních požárních prohlídek stanoví § 13, vyhlášky 246/2001 Sb., 

kterou se provádí zákon o požární ochraně. 
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V objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním 

nebezpečím, se provádí preventivní požární prohlídka nejméně jednou za 3 měsíce. 

V objektech se zvýšeným požárním nebezpečím pak min. jednou za 6 měsíců. V ostatních 

objektech nejméně jednou za rok. [12] 

2.2.4 Povinnosti SVJ pro dodržení požární ochrany bytových jednotek 

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnickou osobou. Díky tomu má SVJ 

povinnost zabezpečit požární ochranu v souladu se zákonem o požární ochraně č. 133/1985. 

Výčet povinností: 

1. Zařazení bytového domu do kategorie dle požárního nebezpečí 

2. Povinné preventivní požární kontroly 

3. Označení domu bezpečnostními značkami 

4. Zpracování a umístění v domě požární poplachové směrnice důležitých telefonních 

čísel  

5. Udržovat v domě volné únikové cesty a únikové východy 

6. Zpracování dokumentace požární ochrany (platí pro II. a III. kategorii požárního 

nebezpečí) 

7. Pravidelná revize hasících přístrojů 

8. Pravidelná revize požárních dveří 

9. Zpracování požárního řádu (platí pro II. a III. kat. požárního nebezpečí) 

10. Udržování požárních hydrantů v pohotovosti [13] 

2.3 Státní požární dozor (SPD) 

Státní požární dozor je zřízen zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a upraven 

novelou stavebního zákona – zákon č. 225/2017 Sb.  Hlavními úkoly SPD jsou kontrolní 

činnosti, stavební prevence a zjišťování příčin daného požáru. [14] Odbor prevence odpovídá 

za zabezpečení výkonu státní správy, a to v oblasti požární ochrany. 
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Základním nástrojem státní správy v oblasti požární prevence je právě výkon SPD. 

Hlavní úlohou požární prevence je předcházení vzniku požáru a tím snižování požárního 

rizika. 

SPD provádí kontroly dodržování povinností, stanovených zákonem o požární ochraně 

a nejčastěji kontroluje: 

1. dokumentaci požární ochrany 

2. revize spotřebičů a zařízení 

3. požární techniku a bezpečnostní zařízení 

Výstupem kontroly je zápis s výsledkem kontroly. U zjištěných nedostatků budou 

uvedeny opatření a lhůty k odstranění těchto závad. Četnost preventivních prohlídek závisí 

na míře požárního nebezpečí.  

Všechny právnické a podnikající fyzické osoby mají povinnost při provozování 

činností umožnit orgánu státního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku 

požární ochrany, poskytnout mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující 

se k zabezpečování požární ochrany. [11] 

2. 3. 1 Stavební dozor 

• stavební dozor jako činnost 

Podle stavebního zákona jde o odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí. 

Tento dozor je veden především z důvodu zajištění správného a bezpečného provádění prací 

na stavbě dle projektové dokumentace a platných předpisů a norem.  

Stavební dozor je kontrolní činností, kterou provádí jednak stavební úřad v průběhu 

realizace a užívání stavby, jednak fyzická osoba, kterou musí pro svou stavbu zajistit 

stavebník.  

V zákoně je dále vymezena činnost a pravomoci příslušného stavebního úřadu. Ten 

vykonává soustavný dozor v zájmu ochrany veřejných zájmů, což znamená mezi jinými 

i požadavek, aby byly odstraněny závady na stavbě – stavebně bezpečnostní, požární, 

hygienické, zdravotní nebo provozní závady, včetně překážek bezbariérového užívání 

stavby. 
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• stavební dozor jako osoba 

Stavební dozor musí být vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání 

stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru 

s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb.  

• stavbyvedoucí 

Další důležitou osobou při realizaci stavby je stavbyvedoucí. Povinností 

stavbyvedoucího je řízení stavby v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou 

projektovou dokumentací.  

Dále zajišťuje dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí 

a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, dodržení obecných 

požadavků na výstavbu (§ 169), popřípadě jiných technických předpisů a technických 

norem.  
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3. Nedostatky bytových staveb z hlediska požární ochrany 

Po každém požáru vznikají v bytových stavbách škody, které mohou objekt natolik 

znehodnotit, že může zcela přestat plnit svou funkci. Proto je nutno hodnotit stavebně 

technický stav stávajících bytových staveb, a to hlavně z požárního hlediska. V průběhu 

jejich výstavby se panelové objekty pro bytovou a občanskou výstavbu posuzovaly 

z požárního hlediska na základě kmenové normy ČSN 73 0802, na níž navazovaly další 

normy, a to projektové, zkušební, hodnotové a doplňkové. Z projektových norem se nejvíce 

používaly ČSN 73 0833, ČSN 74 7110 a také ČSN 73 0818, ze zkušebních norem ČSN 73 

0851 a z hodnotových norem pak ČSN 73 0821. 

V průběhu životnosti bytových staveb však bylo uděleno mnoho výjimek, zejména 

při změnách norem, kterých bylo v oblasti požární bezpečnosti staveb dostatek. Při poslední 

změně kmenové normy ČSN 73 0802 se vycházelo z požadavku, aby řešení plně zajistilo 

nejen požární bezpečnost budov, ale především bezpečnost osob. Při posuzování únikových 

cest se stal důležitým faktorem počet nadzemních podlaží. Na rozdíl od nejstarších 

panelových soustav G 40, kdy objekty měly maximálně pět podlaží, další vývoj panelových 

soustav směřoval ke zvyšování jejich počtu. Tak například T06B a T08B byly navrhovány 

do celkem osmi podlaží. VVÚ ETA dokonce do dvanácti podlaží. To má za následek i 

zvýšení rizika úniku uživatelů bytů ve vyšších podlaží v případě požáru. [8] 

Hlavní důraz v současné platné normě je kladen na důsledek dělení objektu 

do požárních úseku, tj. do prostorů, které jsou od ostatních částí objektu odděleny 

vertikálními a horizontálními požárně dělicími konstrukcemi. Otvory v těchto požárních 

konstrukcích musí být opatřeny požárními uzávěry. Poněvadž v bytové výstavbě je každý 

byt samostatným požárním úsekem, vyplývá z toho, že ohraničující stěny a strop musí tvořit 

požárně dělicí konstrukci a vstupní bytové dveře musí vyhovovat požadavkům kladeným na 

požární uzávěr. Vnitřní bytové příčky pak mají předepsanou požární odolnost podle stupně 

bezpečnosti požárního úseku, v daném případě bytu. Protože bytové domy jsou většinou ve 

III. až IV. stupni požární bezpečnosti, vnitřní bytové příčky v závislosti na nosné funkci mají 

předepsanou požární odolnost 30 minut. Toto ustanovení se vztahuje také na stěny bytových 

jader s výjimkou stěn instalačního prostupu. 
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3.1 Jak vznikají vady a nedostatky staveb  

Poruchy a vady budov mohou nastat v důsledku: 

• nedostatků v návrhu – závady v projekční fázi bývají těmi nejzávažnějšími, protože 

požadavky požární bezpečnosti mohou výrazně ovlivnit dispoziční nebo technické 

řešení, také v případě včasného přizvání požárního specialisty se lze často setkat 

s početními chybami, chybami ve výkresové dokumentaci nebo s nedostatečným 

technickým popisem řešení 

• nedostatků výrobku nebo materiálu 

• špatné specifikace 

• nedostatků při zpracování – všechna požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) musí být 

zřetelně označena nejen v dokumentaci skutečného provedení stavby, ale i na místě, 

a to identifikačním štítkem s číselným označením, s požární odolností (nebo hasební 

schopností), s identifikací, jaké materiály byly použity, s identifikací instalace (kdo 

a kdy PBZ instaloval) a identifikací revize (kdo a kdy PBZ naposledy revidoval) 

• nedostatku při údržbě 

• změny použití – během užívání se lze v bytovém domě setkat se změnami, které 

negativně ovlivní požární bezpečnost. Těmi nejčastějšími jsou – změna užívání 

požárního úseku, prostupy skrz požárně dělicí konstrukce, požárně bezpečnostní 

zařízení bez revize, nedovolené požární zatížení na únikových cestách 

• vlivu prostředí 

Některé vady jsou na první pohled zřejmé (patentové vady) a některé jsou naopak skryté 

(latentní defekty). 

Národní testování spokojenosti zákazníků na domácím trhu, které provedla federace 

stavitelů domu (HBF) a Rada pro budování domácích budov (NHBC) v roce 2015, zjistilo, 

že 93 % kupujících vykázalo problémy, z nich 35 % hlásilo 11 a více problémů. Nedostatky 

nových budov mohou být často přičítány projektantům nebo dodavatelům. Navíc během 

prvních 12 měsíců po dokončení stavby může být dodavatel vyzván, aby napravil nedostatky 

(vady) během doby označované jako „doba odpovědnosti za vady“ a po této době může 

existovat také nějaká forma trvalé záruky. Kromě toho, bez ohledu na smluvní závazky, 

zákon o vadných záležitostech z roku 1972 stanoví, že osoba, která poskytuje byt dluží osobě 

pořizující byt (a také následným kupcům) povinnost zajistit, aby daná stavba nebo byt byla 
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dokončena profesionálně, s vhodnými materiály, a aby byla stavba nebo byt po dokončení 

vhodná k bydlení. 

 Vady starších budov však nemusí být jednoznačně přičitatelné konkrétní straně, 

mohou však být důsledkem změny okolností nebo také použití, dopadu na životní prostředí, 

špatné údržbě nebo kombinací různých faktorů.  

Bytový fond v České republice je relativně starý, s přibližně 44 % bytů postavených 

před rokem 1980 a 20 % bytů postavených před rokem 1919. V důsledku toho jsou stavby 

náchylné ke špatnému výkonu a také k řadě běžných vad a nedostatků. 

Srovnání požárního rizika v minulosti a dnes 

V současné době jsou budovány moderní stavby stále vyšší, rozsáhlejší a provozně 

složitější. Vyšší bývá i podíl hořlavých hmot na bázi plastů, a to jak ve struktuře 

konstrukčního systému budovy, tak v interiérovém vybavení. Jako příklad lze uvést rozlehlá 

obchodní či administrativní centra, výškové budovy, sportovní stadiony, shromažďovací 

prostory, logistické sklady, podzemní dopravní stavby ad.  

Zatímco v minulosti bylo dominantním požárním rizikem konstrukční dřevo a z něj 

uvolněné teplo, v současné době hrozí toxicita a korozivita zplodin hoření (zejména u hmot 

na bázi plastů), které mohou ohrozit živý organismus, a to i v části stavby značně vzdálené 

od ohniska požáru. Následný rozvoj požáru a vysoké teploty útočí především na stavební 

konstrukce a ohrožují jejich stabilitu a požárně dělicí funkci. 

3.2 Charakteristické vady ve stavebním provedení panelových domů 

Vady, které můžeme najít snad ve všech oborech stavebnictví, zasáhly i oblast 

požární bezpečnosti. Nejprve to byly vady k ojedinělému posuzování příčin vzniku a šíření 

požáru, s postupně rostoucím počtem těchto závad se postupně začaly formovat 

charakteristické závady pro určité typy panelových soustav. Charakteristické vady a poruchy 

se týkají těchto stavebních provedení: 

• bytová jádra a jejich materiály 

• konstrukce 

• prostupy 

• instalační šachty 
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• střechy, komíny a kouřovody 

• TZB (voda, plyn, vytápění, elektro) 

Problémem ve výstavbě bylo zejména používání málo kvalitních materiálů. Používáním 

cementu nižší kvality docházelo (u nerekonstruovaných panelových domů ještě dnes 

dochází) k opadávání krycí vrstvy a v důsledku toho i k rezavění vnitřní výztuže.  

3.2.1 Bytová jádra a jejich materiály 

Jsou to právě bytová jádra, která patří mezi nejcitlivější místa v bytových stavbách a 

ovlivňují šíření případného požáru. A zahrnují následující konstrukční díly: 

• instalační šachtu; 

• obalovou konstrukcí (karosérii): stěny, mezistropy, podlahu; 

• zařizovací předměty; 

• doplňky, z nichž pro požární bezpečnost mají rozhodující význam první dva. [8] 

Podle ČSN 74 7110 jsou místnosti bytového jádra součástí požárního úseku, v němž 

je jádro umístěno. [15]  

Ale samostatný požární úsek by měl tvořit: 

• instalační prostor jádra postupující požárním stropem 

• větrací průduch, popřípadě skupina průduchů prostupující požárním stropem nebo 

požární stěnou [8] 

Instalační šachty, i když nejsou součástí bytového jádra, pokud prostupují požárním 

stropem, by měly tvořit rovněž samostatný požární úsek a musí být požárně uzavřeny vůči 

požárním úsekům, kterými procházejí.  Otvory v ohraničujících konstrukcí musí být požárně 

uzavíratelné.  Není-li ale šachta jako celek oddělena od ostatních prostorů požárního úseky, 

musí být ventilační průduchy provedeny, a to ve smyslu ČSN 73 0802 jako chráněné potrubí 

s vyhovujícím těsněním.    

Ale rozbor příčin požáru a rychlost jeho šíření v důsledku komínového efektu si však 

vnucuje podrobnější objasnění problematiky požární bezpečností bytových jader a řešení 

některých problémů spojených se zvýšením požární bezpečnosti. [8]  
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Zejména se jedná o zvýšení bezpečnosti u bytových jader 1. výrobní série – cca do 

roku 1964–s maximálním podílem plastů v dané konstrukci. To se taky týká především 

bytových jader B-2, B-3, popřípadě i B-4 s rozložením těchto hmot v jádře: 

• umakart: pláště panelu a stěn; 

• polyesterový skelný laminát: vana, umývadlo, mezistropy, ventilace; 

• pěnový polystyrén: výplně panelů stěn; 

• trubky PVC: odpadní potrubí; 

• PVC: podlahová krytina; 

• PVC fólie: zavěs u vany; 

• Polyamid: háčky, věšáky, drobné vybavení; 

• Lisované termostaty: drobné doplňky; 

• PVAC: nátěry; 

• těsnicí profily pryžové: těsnění  

• dřevovláknité desky: podstropní nástavec. 

Celková hmotnost těchto vysoce hořlavých materiálu, při jejichž rozkladu vznikají 

nebezpečné toxické látky, činí u jednoho bytového jádra neuvěřitelných 200 kg. K tomu 

ještě přistupuje sestava dřevěné kuchyňské linky, která sice není součástí bytového jádra, ale 

tvoří s ním součást bytového vybavení. A právě tyto typy bytových jader mohou být velmi 

často příčinou šíření následného požáru.  

3.2.2 Konstrukce 

Normové požadavky zahrnují i celou problematiku požární bezpečnosti stavebních 

objektů a jejich realizace zasahuje do celého stavebního díla. Kromě požárního rizika se na 

návrhu požárních opatření podílí i požární odolnost stavebních konstrukcí. Požární odolnost 

nosných a dělících prvků může být v rámci prováděných zkoušek určena pomocí rozdílného 

mechanického působení.  
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Konstrukce se nesmí během výstavby a provozu zřítit nebo jinak porušit v takové 

míře, při které dochází k ohrožení životů, zdraví a ztrátě schopnosti konstrukce přenášet 

veškerá zatížení. Vnější projevy poruch způsobené vyčerpáním únosnosti jsou: 

• ztráta stability konstrukce nebo jejích částí 

• trhliny v důsledku přetížení nebo nadměrného přetvoření konstrukce (obr. 4) 

• porucha únavou nebo jinými časově závislými účinky 

• porucha vlivem ztráty projektovaných vlastností konstrukce (např. snížení únosnosti 

zdiva a tlaku vlivem zvýšené vlhkosti vzlínající do konstrukce z podlaží) 

 

Obr. 4: Trhliny ve stropní železobetonové konstrukci, které signalizuji narušení 

únosnosti nosné konstrukce, Zdroj: [10] 

3.2.3 Prostupy 

Požární bezpečnost stavebních prostupů je upravena vyhláškou pro kabelové 

rozvody ČSN 73 0848 PBS – Kabelové rozvody. Dále je nutné řídit se obecnými pokyny 

vyhlášky č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany, včetně novely – vyhlášky 

č. 268/2011 Sb.  

Instalační rozvody (kabely, potrubí, tepelné izolace potrubí) jsou dnes téměř vždy na 

bázi plastů, které se vyznačují vysokou hořlavostí, výrazným vývinem kouře včetně 

toxických zplodin, odkapáváním hořících částí, rychlou ztrátou tuhosti (zejména potrubí 

větších průřezů) při zvýšených teplotách apod. [16] 
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3.2.4 Instalační šachty a kanály 

Pokud instalační šachta prochází více požárními úseky, musí tvořit samostatný 

požární úsek. Otvory v ohraničujících konstrukcích musí být požárně uzavíratelné. Požární 

uzávěry musí alespoň omezovat šíření tepla (uzávěry EW) kromě případu, kdy otvory ústí 

do chráněné únikové cesty. V tomto případě musí požární uzávěry otvorů bránit šíření tepla 

(uzávěry EI) a musí být těsné proti průniku kouře (uzávěry S). Požární odolnost obvodových 

konstrukcí se pohybuje od 30 do 90 minut a u uzávěrů od 15 do 45 minut podle stupně 

požární bezpečnosti. 

Odvětrání požárních úseků instalačních šachet a kanálů musí být provedeno vně 

objektu (nikoliv do prostorů požárních úseků). 

Pokud je výška objektu přes 45 m, musí se svislé instalační šachty s technickými 

nebo technologickými rozvody, po nichž se může šířit požár, vodorovně předělit do více 

požárních úseků. Svislá vzdálenost předělení nesmí být větší než 22,5 m; předělení musí 

vykazovat požární odolnost alespoň 30 minut, musí být z konstrukcí druhu DP1 a prostupy 

rozvodů v něm musí být požárně utěsněny. [17] 

Instalační šachty ve stávajících objektech, zejména panelové výstavbě, 

ale i v novostavbách, jsou velmi často požárně nevyhovující a lokální požár v budově 

se může stát velmi rychle požárem velkorozměrovým. 

Konstrukční řešení instalačních šachet 

Šachty mohou být řešeny z hlediska požárního zabezpečení ve třech základních 

konstrukčních variantách, a to jako šachta: 

-  průběžná 

- horizontálně členěná 

- kombinovaná 

Průběžná šachta – vytváří po své výšce samostatný požární úsek, oddělený 

od navazujících prostor požárně dělící konstrukcí a požárními uzávěry v rámci revizního 

přístupu k instalacím. Prostupy instalací pláštěm šachty musí být protipožárně dotěsněny. [18] 
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3.2.5 Komínová tělesa 

Komíny patří k nejvíce namáhaným prvkům konstrukce stavby. Jsou vystaveny 

extrémním teplotním podmínkám a agresivnímu působení spalin.  

Komíny můžeme dělit dle různých hledisek. Dělení podle druhu zabudovaného 

materiálu:  

1. komíny z materiálů nehořlavých (popřípadě nesnadno hořlavých) 

2. komíny s nasákavostí max. 20 % měrné hmotnosti 

3. komíny odolné vůči účinkům spalin 

4. komíny odolné proti mrazu  

Komíny je nutno opatřovat požárním štítkem podle ČSN EN 1856 -1 Komíny – 

Požadavky na kovové komíny – část 1: Systémové komíny. [19] 

3.2.6 Technická zařízení budov (TZB) 

TZB zahrnuje obory: 

- instalace (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, rozvody plynu, vody a 

kanalizace ad.) 

- elektrotechnické rozvody (měření a regulace, elektrorozvody, zabezpečovací 

technika, řídící systémy pro veškerá technická zařízení, hromosvody, telefonní 

rozvody, rozvody televizního signálu, počítačové sítě ad.) 

- další technická zařízení v budovách (osvětlení, výtahy apod.) 

Společným prvkem je skutečnost, že uvedená zařízení zabezpečují "technické 

prostředí" uvnitř staveb. 

Negativní hlediska, která přináší elektrotechnika: 

• možnost vzniku požáru  

• nebezpečí pro zasahující hasiče – zásah elektrickým proudem, toxické zplodiny 

• ohrožení unikajících osob – toxické zplodiny hoření [20] 

Jedním z důležitých pojmů pro projektování jak požární bezpečnosti stavby, 

tak zpracování dokumentace části elektroinstalace je požárně bezpečnostní zařízení. Dalšími 
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požadavky na elektrické rozvody definované vyhláškou o technických podmínkách PBS 

jsou: 

• zařízení tvořící systém ochrany stavby a jejího uživatele před bleskem nebo jinými 

atmosférickými elektrickými výboji musí být navrženo z výrobků třídy reakce 

na oheň nejméně A2 

• prostupy rozvodu a instalace požárně dělicích konstrukcí musí být požárně utěsněny, 

přičemž tyto prostupy musí být zřetelně označeny štítkem obsahujícím informace o 

požární odolnosti, druhu nebo typu ucpávky, datu provedení, firmě, adrese a jméně 

zhotovitele, označení výrobce systému. 

 

Nouzovým osvětlením musí být vybavena minimálně chráněná úniková cesta 

a částečně chráněná úniková cesta, pokud nahrazuje chráněnou únikovou cestu [21] 

Únikové cesty z hlediska napájení elektrickou energií 

Únik osob z požárních úseků je zajištěn nechráněnými a chráněnými únikovými 

cestami. Nechráněnou únikovou cestou je každý volný prostor vedoucí k východu. 

Chráněnou únikovou cestou jsou prostory budov, které tvoří samostatný požární úsek 

a poskytují unikajícím osobám vyšší bezpečnost po stanovenou dobu. V požární bezpečnosti 

jsou rozeznávány tři druhy chráněných únikových cest, a to typu A, B a C. 

Obecné požadavky na dodávku elektrické energie 

Obecně lze říci, že dodávka elektrické energie požárně bezpečnostních zařízení 

a zařízení, která musí zůstat v případě požáru funkční (dále jen PBZ), musí být zajištěna tak, 

aby byla zařízení funkční po celou požadovanou dobu i v případě výpadku elektrické 

energie.  

Požárně bezpečnostní zařízení, technické a technologické zařízení, které musí zůstat 

v provozu i při požáru (dále jen požárně bezpečnostní zařízení, PBZ) musí mít zajištěnu 

dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů. Každý 

z nich musí mít takový výkon, aby byla zajištěna funkčnost těchto zařízení po požadovanou 

dobu. Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné. [21] 
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3.3 Vady panelových domů z hlediska požární bezpečnosti 

Vlastníkům a provozovatelům objektů se doporučuje: 

• disponovat ve svých objektech potřebnou dokumentací požární bezpečnosti 

a stavebně technickou dokumentací podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

• vlastní iniciativou zvyšovat úroveň protipožárního zabezpečení a investovat 

do moderních prvků aktivní i pasivní protipožární ochrany 

• umístit hasicí přístroje v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru; 

musí být umožněno jejich snadné a rychlé použití, musí být tedy volně přístupné, 

případně musí být dobře označené jejich umístění 

• dbát na nouzové únikové osvětlení u hasicích přístrojů – svítidlo nouzového 

osvětlení splňující požadavky EN 60598–2–22 musí být umístěno tak, aby zajistilo 

dostatečnou osvětlenost právě v místech, kde je nezbytné zdůraznit možné 

nebezpečí nebo kde se nachází bezpečnostní zařízení 

• umístit hydranty tak, aby k nim osoby měli snadný přístup 

       
Obr. 5: Příklad špatně umístěných hasicích přístrojů 

Obr. 6: Příklady problémového umístění a zajištění hydrantové skříně 
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3.3.1 Bytová jádra a jejich materiály 

Na bytové jádro může požár působit buď celkově nebo lokálně. [8]  

1. Požár celkově – rychlost přenosu požáru na bytové jádro závisí na požární odolnosti 

bytových příček, ohraničujících celé jádro, na dispoziční skladbě bytů, na velikosti 

zatížení v bytě a na způsobu okamžitého propojení místnosti (např. otevřené dveře). 

Tomuto způsobu přenosu požáru nemůže dlouho bytové jádro odolávat, neboť 

obalová konstrukce vlastního jádra (stěny) nemá potřebnou požární odolnost.    

2. Požár lokálně – který závisí pouze na určité části obalové konstrukce jádra. 

V sousedství sporáku mohou dodatkové ochranné konstrukce (např. clony 

z hliníkového plechu) zabránit přenosu ohně na bytové jádro. Například při vzplanutí 

tuku na sporáku, nebo při jeho následné havárii.   

Zabránění horizontálnímu šíření je otázkou mezi bytových příček, vstupních 

bytových dveří, ale nemá přímou souvislost s bytovými jádry.  Ale z hlediska šíření požáru 

přes obvodový pás se doposud nevyskytly žádné vážnější závady. 

Když se začaly vyrábět první bytová jádra, byly vyráběny tzv. „svislé ventilační 

tahy“, které byly vyrobeny z polyesterového skelného laminátu. Právě tento materiál 

vykazoval značnou odolnost proti korozím, ale z důležitého hlediska požární bezpečnosti je 

zcela nevhodný, neboť je vysoce hořlavý. Ventilace prochází všemi podlažími, a tak vytváří 

tzv. požární most. K šíření požáru tak dochází především z důvodu vzplanutí materiálu 

vlastního ventilačního výtahu. U další výroby výrobních sérií nahradil laminát pozinkovaný 

plech, který měl umožnit šíření požáru, a to hořením vlastních ventilačních tahů. Jenže tím 

umožnil následné rozšíření požáru v důsledku špatně napojeného plechového potrubí. 

Připouštěl tak možnost vzplanutí stěn instalační šachty od rozpáleného plechu ventilačních 

výtahů, kterými při požáru v nižších podlažích procházejí plynné zplodiny požáru o 

teplotách 600–800 °C a kde mohou šlehat i plameny. 

Na základě těchto vyjmenovaných skutečností bylo rozhodnuto nahradit laminátové 

odtahy plechovými, tepelnou izolaci svislých i vodorovných ventilačních kanálů minerálně 

– vláknitým materiálem a přerušení šachet v úrovni stropu, a to u každého podlaží 

nehořlavou hmotou nejméně stejné požární odolnosti, jakou má strop. Jak se při rozboru 

hned několika bytových požárů prokázalo, má právě tato okolnost velký vliv na následné 

omezení přenosu z podlaží do podlaží. 
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3.3.2 Konstrukce 

Z hlediska omezení šíření požáru v budovách je hlavním principem pasivní požární 

ochrany členění interiéru do požárních úseků. Požární úseky jsou ohraničeny požárně 

dělicími konstrukcemi a výplněmi otvorů v těchto konstrukcích řešenými jako požární 

uzávěry. 

Pro nosné a požárně dělicí konstrukce se rozlišují druhy konstrukčních částí DP1, 

DP2 a DP3 v závislosti na uvolněném teple z těchto konstrukcí v požadované době požární 

odolnosti a vlivu hořlavých hmot na stabilitu a únosnost těchto konstrukcí. 

Požární odolnost stavebních konstrukcí je doba v minutách, po kterou jsou 

schopny nosné a požárně dělicí konstrukce odolávat účinkům požáru bez porušení 

požadované funkce, zejména nosnosti, celistvosti a izolační schopnosti. V případě určení 

požární odolnosti zkouškou nebo výpočtem jde o dobu v minutách od začátku normového 

požáru po vznik jednoho ze sledovaných mezních stavů. Mezi nejdůležitější mezní stavy 

patří: 

R = nosnost – únosnost a stabilita konstrukčních prvků – kolaps, nadměrné 

deformace 

E = celistvost – omezení vzniku trhlin na neohřívané straně plošné konstrukce (stěny, 

stropy, dveře) 

I = izolační schopnost – omezení nárůstu teploty (~ 140 °C) na neohřívaném povrchu 

plošné konstrukce 

W = radiace – omezení tepelného toku z neohřívané strany plošné konstrukce 

C = samouzavíratelnost (např. samozavírač na požárních dveřích vedoucích 

do chráněných únikových cest); 

S = kouřotěsnost – snížení či vyloučení průniku kouře [1] 

Systémy a prvky zajišťující zlepšení protipožární ochrany stavebních konstrukcí 

U stavebních konstrukcí je možné zvýšit jejich požární odolnost nebo snížit hořlavost 

dalšími systémy a prvky, a to: 

• požárními stěnami – nenosnými příčkami 

• požárními prosklenými konstrukcemi 
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• požárními podhledy a předěly 

• požárními uzávěry 

• požárními přepážkami a ucpávkami 

• požárními izolacemi [22] 

3.3.3 Prostupy 

Kabelové prostory se rozdělují na požární úseky. Největší velikost požárního úseku 

kabelového podlaží i kabelového kanálu je 750 m2. Největší velikost požárního úseku 

kabelové šachty je omezena jejím vnitřním objemem 150 m3. [23] 

Protipožárně chráněny musí být všechny prostupy požárně dělicími konstrukcemi 

(stěnami, stropy, podlahami), 

Požárně dělící konstrukce jsou stavební konstrukce bránící šíření požáru mimo 

požární úsek. Objekt, který není dělen na požární úseky, je považován za jeden požární úsek. 

Požárně dělícími konstrukcemi může být: 

• požární stěna – stavební konstrukce bránící šíření požáru ve vodorovném 

směru 

• požární strop nebo střešní konstrukce bránící šíření požáru ve svislém směru 

• požární uzávěr – stavební konstrukce bránící šíření požáru otvory (dveře, 

vrata, poklopy, požární klapky)  

Řešení prostupů vzduchotechnických potrubních rozvodů požárně dělicími 

konstrukcemi není vždy jednoduché. Hlavním důvodem jsou výrazně vyšší průřezy 

vzduchovodů, oproti ostatním potrubním rozvodům TZB, a také vlastnosti samotné průtočné 

látky (vzduchu), která neklade šíření požáru žádný odpor, naopak jej velmi snadno 

umožňuje. Vzduchotechnická zařízení, potrubí a jejich prostupy požárními předěly musí být 

zásadně navrženy tak, aby se jimi nebo po nich nemohl šířit požár nebo jeho zplodiny do 

jiných požárních úseků. Způsob protipožární ochrany vzduchotechnických zařízení navrhuje 

projektant vzduchotechniky v projektové dokumentaci na základě požárně bezpečnostního 

řešení stavby. Vzduchovody se při požáru stavby stávají nebezpečnými požárními 

„cestami“, proto již desítky let existuje česká technická norma ČSN 73 0872, která se zabývá 

ochranou staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (poslední úprava normy 

je z roku 1996). [24] 
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3.3.4 Instalační šachty 

Jako kombinované šachty jsou někdy navrhovány např. elektroinstalační šachty 

(elektroměry, slaboproud) ve společných částech bytových domů a ve svém důsledku to pak 

může například znamenat osazení dřevěných protipožárních dveří (druh konstrukce DP3) 

místo kovových dveří (DP1). Chybné konstrukční řešení však vrací těmto variantám 

šachtový charakter. Šachty se často doplňují betonovými přepážkami v úrovni stropů, které 

též omezují akustické mosty mezi jednotlivými podlažími. Betonová přepážka může 

částečně i omezit vertikální šíření požáru, ale není-li spolu s přepážkami provedeno 

spolehlivé protipožární potrubní a kabelové zatěsnění, nebo jsou-li přepážky při výměnách 

instalací poškozeny a neopraveny, vertikálnímu šíření ohně a spalin komínovým efektem se 

nezabrání.  

Nedostatky a problematická úskalí spočívají zejména ve: 

● vysoké koncentraci hořlavých látek v šachtě (potrubí, kabely, tepelná izolace 

potrubí), 

● nečistotách usazovaných v šachtách, zejména prachu a mastnotě (odtahy z 

kuchyňských provozů), 

● odpadcích vhazovaných do šachet nejen při výstavbě (papír, plastové láhve, 

nedopalky cigaret atd.), 

● nedostatečné požární odolnosti svislého pláště šachty (umakartová jádra v 

panelové výstavbě, plechové pláště elektroinstalačních šachet), 

● neprovedených, popř. chybně řešených protipožárních ucpávkách, 

● revizních dvířkách (dveřích) s nedostatečnou požární odolností (průběžné a 

kombinované šachty), 

● nepřístupnosti prostor stávajících šachet pro možnost požární sanace (každý 

prostor jiný vlastník). [16] 

Z hlediska vertikálního šíření požáru jsou nejvíce rizikové bytové a elektroinstalační 

šachty. Šachty se většinou stávají pro požár „požárním mostem“, riziko rozšíření požáru do 

navazujících prostor je závislé na kvalitě požárního řešení šachty. 
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Aktivní požární ochrana pro šachty – jde o speciální aplikace, které nejsou 

v instalačních šachtách běžná. Stále častěji jsou pro speciální provozy využívána zařízení 

s jinými druhy hasiva. Jedná se o hasicí zařízení mlhová, sprejová, pěnová, plynová, 

prášková a aerosolová. 

Aktivními prvky pro požární zabezpečení šachtových prostor mohou být: 

- elektrická požární signalizace 

- stabilní hasící zařízení 

- zařízení pro odvod kouře a tepla [25] 

3.3.5 Střechy, komíny a kouřovody 

Dnem 1. 1. 2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách 

požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tím byla zrušena 

vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. 

Nejčastější příčiny vzniku požáru: 

• nesprávná obsluha topidla, 

• manipulace se žhavým popelem, 

• umístění hořlavých látek v blízkosti topidla, 

• špatné umístění či instalace topidla, 

• zazděný trám v komíně. 

Na technické závady komínů má vliv také nedostatečná údržba. Pokud se topí pevnými 

palivy, zanesený komín vede ke špatnému hoření a roste i nebezpečí vznícení sazí. 

U plynových kotlů je nutná čistota komínových průduchů a předepsaný tah komína.  

Bezpečnostní zásady při užívání topidel: 

• věnovat pozornost správné instalaci a údržbě topidel – řídit se návodem výrobce, 

který musí být připojen k výrobku 

• dodržovat bezpečnou vzdálenost od dalších zařízení v místnosti 

• topné těleso na tuhá paliva musí mít ochrannou (nehořlavou) podložku proti vznícení 

hořlavé podlahy a zabránění žhavým uhlíkům vypadlým z kamen zapálit okolní 

předměty 
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• žhavý popel nechat vychladnout a poté uložit do nehořlavých nádob 

• u elektrických topidel je nutné dávat pozor např. na používané infrazářiče, které se 

rozžhaví do vysokých teplot, hořlavé materiály by se proto v jejich blízkosti neměly 

vůbec vyskytovat [26] 

3.3.6 Technická zařízení budov 

Vzduchotechnická zařízení a všechny další rozvody musí být zásadně navrženy tak, 

aby se jimi nebo po nich nemohl šířit požár nebo jeho zplodiny do jiných požárních úseků. 

Způsob protipožární ochrany vzduchotechnických zařízení navrhuje projektant 

vzduchotechniky v projektové dokumentaci na základě požárně bezpečnostního řešení 

stavby. 

Elektrické rozvaděče a kabelové kanály (stoupačky) umístěné na chodbách 

v chráněné únikové cestě (tj. v objektech o sedmi a více NP) musí být požárně odděleny, 

rozvaděč musí být tedy požárně odolný. 

Příčiny vzniku požáru od elektrické energie [20] 

Elektrická energie v různých formách se podílí na vzniku 15 až 20 % požárů. 

Základní možné příčiny vzniku požárů a výbuchů od elektrické energie u elektrických 

zařízení jsou: 

• vznik elektrického zkratu, 

• vzniku přechodového odporu, 

• přetížení elektrické sítě, 

• technické závady elektrického spotřebiče, 

• vznik jiskry nebo elektrického oblouku, 

• neodborné instalace elektrického zařízení, 

• usazení vrstvy hořlavého prachu na elektrickém zařízení, 

• nedostatečná izolace a krytí ve vztahu k vlivům prostředí. 

• iniciace od výboje statické elektřiny, 

• iniciace od výbojů atmosférické elektřiny – blesky, kulové blesky. 
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4. Doporučení pro odstranění závad a nedostatků 

Řádně zkolaudovaná a stále k témuž účelu užívaná a udržovaná stavba je z právního 

hlediska požárně bezpečná, i když v průběhu její životnosti došlo k výrazným změnám 

v technických předpisech. Důraz je kladen na slovo udržovaná. To znamená, že jsou 

prováděny pravidelné prohlídky, kontroly a revize, zjištěné závady a nedostatky jsou 

odstraňovány. Chtěl bych upozornit, že tento požadavek se týká veškerého vybavení 

a součástí stavby. Tedy i dnes již zastaralých typů elektrické požární signalizace, rozvodů 

vody, řešení úniku apod. Pokud ale dochází ke stavebním úpravám nebo k výměnám 

vybavení a technologických částí, změně účelu užívání, je vždy nutno postupovat podle 

platné legislativy (např. ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb; vyhláška 

o technických podmínkách požární ochrany staveb), a proto ve stanovém rozsahu 

přehodnotit požární bezpečnostní řešení.  

Mezi nejčastější stavební poruchy patří takové, které snižují komfort vnitřního 

prostředí a zároveň mají vliv na tepelné ztráty, které se následně promítají do vysokých 

finančních nákladů na vytápění. Základními znaky jsou chlad, vlhko a průvan.  

Odolnost proti vnějším vlivům  

Působení vnějších vlivů jsou vystaveny ve větší či menší míře všechny konstrukce, 

zvláště obalové (obvodový plášť, střešní plášť apod.), které jsou v přímém styku s vnějším 

prostředím. Jedná se o cyklické namáhání, jehož důsledkem může být změna mechanicko-

fyzikálních vlastností materiálů ovlivňující trvanlivost konstrukce. Rozhodujícími vlivy 

ovlivňujícími trvanlivost konstrukcí jsou srážková voda, povrchová voda, vzdušná vlhkost, 

sluneční záření a celková agresivita prostředí. 

 

Obr. 7: Degradace fasády vlivem srážkové vody a následkového výskytu řas [10] 
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Srážková voda – srážková (dešťová) voda působí na obálku budovy a při nevhodném 

konstrukčním řešení může po fasádě stékat a narušovat povrchové vrstvy. V určitých 

případech může vlhkost povrchu podporovat růst řas, které znehodnotí vzhled budovy (obr. 

7). Ke vnikání srážkové vody dále do konstrukce může docházet například spárami mezi 

jednotlivými prvky obalových konstrukcí (spárami mezi taškami skládané krytiny, 

mikrotrhlinami v omítkových vrstvách apod.) Na pronikání srážkové vody spárami má vliv 

gravitace, kinetická energie srážkové vody, působení větru atd. Dále může srážková voda 

pronikat do konstrukcí přímo povrchovou vrstvou – rozhodující vlastností je nasákavost 

materiálů. Tento problém vyřeší kvalitní hydrofobní omítky. 

Podpovrchová voda – určité druhy základových půd (obvykle jemnozrnné zeminy) 

podporují proces kapilárního vzlínání podpovrchové vody. Konstrukce, které nejsou 

chráněny hydroizolací (např. základové pásy a patky, podkladní betony, osvětlovací šachty 

apod.), musejí mít zajištěnou dostatečnou trvanlivost při dlouhodobém kontaktu se zemní 

vlhkostí a podpovrchovou vodou. Trvanlivost takových konstrukcí lze zajistit správnou 

volbou materiálu (např. s uzavřenou párovou strukturou neumožňující šíření vlhkosti 

v konstrukci). Požadavek na trvanlivost a spojitost hydroizolační obálky spodní stavby 

představuje jeden ze základních předpokladů z hlediska zajištění trvanlivosti stavebních 

konstrukcí. Pokud vlhkost vzlíná i do nadzemních částí konstrukce, dochází obvykle 

k postupné degradaci stavebních materiálů v konstrukcích a také ke ztrátě jejich 

předpokládaných vlastností (obr. 8). 

 

Obr. 8: Degradace historické stavební konstrukce vlivem vzlínající vlhkosti [20] 

Vzdušná vlhkost – vzdušná vlhkost může negativně ovlivňovat trvanlivost 

stavebních konstrukcí. Některé materiály, zejména dřevo, podléhají významně objemovým 
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změnám způsobených vlhkostí. To má za následek např. uvolnění spojů a následné 

deformace, tvorbu trhlin u navazujících konstrukcí atd. Poruchy může způsobovat také 

pronikání vzdušné vlhkosti do stavebních konstrukcí a konstrukčních skladeb ve formě 

difuze vodní páry. Při chybném návrhu konstrukčních skladeb může docházet v některých 

částech konstrukce k nadměrné kondenzaci vodní páry a následné kumulaci kondenzátu, 

který může způsobit degradaci stavební konstrukce. 

Sluneční záření – způsobuje zahřívání materiálů a v důsledku toho objemové změny 

stavebních konstrukcí vyvolané délkovou teplotní roztažností. Různé materiály mají odlišné 

součinitele délkové teplotní roztažnosti, a proto na změny teploty reagují různě. Toto je 

potřeba zohlednit při návrhu konstrukcí a umožnit cyklické objemové změny po celou dobu 

životnosti konstrukce. Některé části spektra slunečního záření způsobují degradační 

chemické reakce některých materiálů a mohou tak významně snižovat jejich životnost (jedná 

se zejména o plasty). Proto je nutné ve vnějším prostředí používat materiály UV stabilní (tj. 

stabilní vůči ultrafialovému záření) nebo konstrukce chránit další ochranou vrstvu. Jedná se 

např. o povlakové střešní krytiny, části fasádních plášťů atd. Sluneční záření také ovlivňuje 

estetickou kvalitu stavby v průběhu její životnosti – blednutí barev, změna barev, změny 

povrchu dřeva atd. 

Agresivita prostředí – některé látky obsažené v okolním prostředí stavby vyvolávají 

chemické a jiné reakce povrchových vrstev materiálů a konstrukcí, a působí tak degradaci 

konstrukčních prvků. Typickými příklady agresivity prostředí jsou koroze oceli, koroze 

betonu, koroze kamene a mikrobiální koroze. Agresivní látky se mohou nacházet 

ve venkovním ovzduší, může se jednat také o vliv technologických provozů a výroben, nebo 

o agresivní podzemní vodu (obsahující sloučeniny na bázi síranů, chloridů nebo dusičnanů), 

která může způsobovat degradaci konstrukcí ve spodní stavbě, dostatečně nechráněných 

hydroizolační obálkou. 

4.1 Doporučení pro závady ovlivňující požární ochranu 

4.1.1 Bytová jádra a jejich materiály 

Z hlediska kvality interiéru panelových bytů byl velkým problémem nedostatek místa 

v bytech. Byty byly navrhovány s velkým množstvím místností s minimálním prostorem. 
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Samotné byty také nebyly příliš kvalitní, a tak si lidé museli mnoho drobných nedostatků 

poupravit sami. Další, spíše estetickou vadou, bylo použití umakartových instalačních jader.  

Dále se jednalo o nedostatečnou tepelnou izolaci. Nahrazování dřevěných oken 

plastovými, zasklívání balkónů, zateplování fasád – to vše je hitem až posledních několika 

let.  

Problémem také nadále zůstávají bezpečné plynoměry. Zpočátku byly používané 

nevhodné pájené plynoměry, které sice byly nahrazeny plynoměry lisovanými z lehkých 

hliníkových slitin, ale ty se ve vysokých teplotách při hoření plastů mohou následně vznítit, 

a tak umožňují podporu požáru unikajícím plynem. Právě původně používaná jádra ve všech 

panelových objektech mohou často příčinou šíření požáru. 

Příklad – v roce 1990 vypukl požár v bytě nejvyššího nadzemního podlaží 

devítipodlažního panelového obytného domu stavební soustavy T06B v Karlovarském kraji. 

Ohnisko požáru bylo v blízkostí umakartového bytového jádra (ponechaný zapnuty ponorný 

elektrický vařič) a požár se rozšířil přes bytové jádro do mezi střešního prostoru 

dvouplášťové střechy, kde začal hořet vrchní dřevěný střešní plášť. Ve vlastním bytě 

se požár příliš nerozšířil, byly ohořelé pouze vchodové dveře do bytu, silně znečištěné stěny 

a stropní pohled sazemi v prostoru shořelého bytového jádra. 

V roce 1971 vznikl požár v novostavbě stavební soustavy T06B, a to na 

Praze 4 - Pankrác, kde se opět projevil negativní vliv instalovaného bytového jádra. Při 

tomto požáru se také výrazně projevil vliv šíření přes fasádní plášť budovy. Ale díky 

včasnému a dobrému zásahu požárních jednotek se tento požár nerozšířil do vyšších pater. 

4.1.2 Prostupy 

Doporučuje se, aby součástí jednoho požárního úseku nebyly různé druhy 

kabelových prostorů (např. kabelový kanál a kabelová šachta). Jsou-li komunikace uvnitř 

těchto prostorů delší než největší možná délka nechráněné únikové cesty, provede se více 

vstupů, aby největší přípustná délka cesty nebyla překročena. 

Rozdělení kabelových prostorů na požární úseky se provádí požárními přepážkami. 

Ty se umisťují na rozhraní mezi jednotlivými druhy kabelových prostorů, uvnitř každého 

druhu kabelového prostoru tak, aby nebyla překročena největší velikost jejich požárního 



 

39 

 

úseku. Pokud to není možné vlivem stavebního řešení, lze ji umístit v nejbližší možné 

vzdálenosti. 

Doporučuje se vybavit kabelové prostory elektrickou požární signalizací nebo 

systémem lokální detekce (požární hlásiče zapojeny do ústředny elektrické zabezpečovací 

signalizace) navržené v souladu s požadavky ČSN 73 0875. Samočinné hasicí zařízení 

se navrhuje pouze v případě potřeby oddělení souborů systémových kabelů. 

Pro případný protipožární zásah se doporučuje vybavit kabelové prostory v místech 

zásahových cest uzávěry pro připojení odpovídajícího technického zařízení.  

4.1.3 Konstrukce 

Ve stavebních soustavách byly používané různé stropní panely, a to se dvěma 

tloušťkami krycích vrstev – 10 a 20 mm. Požární odolnost železobetonových panelů můžeme 

určit podle ČSN 73 08 21. Právě tato norma během svého užívání prodělala několik určitých 

změn. Pro požární odolnost panelů hraje důležitou rolí krycí vrstva. Je proto známo, že 

odolnost železobetonu vůči požáru je velmi ovlivněna krytím ocelových vložek proti 

prohřátí za kritické teploty. Tak například při vnější teplotě odpovídající normové křivce 

požáru, se výztuž zahřeje na velmi kritickou teplotu (470 °C) při tloušťce krycí vrstvy betonu 

10 mm, a to za pouhých 50 minut, při krytí 20 mm se teplota ve stejném čase i prostředí se 

může pohybovat kolem 350 °C a při krytí 50 mm jen kolem 130 °C. V prostředí s teplotou 

kolem 1 000 °C ocelová výztuž s krytím 25 mm může dosáhnout teploty 550 °C a to za 1 

hodinu a s krytím 50 mm za dobu větší než 2 hodiny. 

Rozdělení teploty může také záviset na tvaru průřezu a jeho rozměrech. Konstrukce 

deskové s dutinami jsou teploty namáhaný více než tytéž konstrukce, ale bez dutin, protože 

vzniklá žebírka mezi dutinami jsou subtilnější a prohřátí je tedy hlubší. Pro menší rozpory, 

například u soustavy T 06 B s podélným modulem 3,6 m byla výztuž v panelech 

nepřepínaná, pro rozpony 6,0 m aplikované například soustavy 7 08 B nebo VVÚ ETA byly 

používaný panely z výztuží přepínanou.     

Změny jednotlivých vlastností různých druhů vyztužovacích ocelí při namáhaní 

vyšší teplotou mají vliv na požární odolnost železobetonových panelů. Jak jsem již uvedla 

výše různé druhy ocelí, jsou na tepelné účinky různě citlivé. Kromě druhů ocelí a způsobu 

jejich uložení v železobetonovém průřezu je požární odolnost tohoto materiálu značně 
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ovlivňována i odklonem napětí oceli od její meze průtažnosti, zejména na straně namáhané 

tahem.  

U konstrukcí vystavených požáru dochází velmi často k odprýskávání betonu, jehož 

příčinou je přemáhání betonu a vynucené přetvoření. Drobná odprýsknutí betonu velikosti 

kameniva způsobená fyzikálními a chemickými změnami kameniva (např. zvětšení objemu 

křemene při 575 °C) nenarušují zpravidla nosnou funkci konstrukce.  

Pokud se u nosných ohýbaných konstrukcí ze železobetonu neobnaží jejich ocelová 

výztuž, podrží velkou část své nosnosti. I když se v nich vytvoří působením vyšších teplot 

menší trhliny od jejích průhybu, nehrozí jim ještě úplná ztráta jejich pevnosti a jejich 

případné zřícení. Proto je nespornou výhodou železobetonových ohýbaných konstrukcí při 

požárech budov, že se jimi teplo šíří pomalu a lze je tedy z požárního hlediska označit 

za velmi spolehlivé.     

Stropní prvky přepínané – jak již bylo uvedeno výše nosné stropní prvky 

z předpjatého betonu neodolávají vlivům vyšších teplot při požáru, tak dobře a dlouho jako 

stropní prvky ze železobetonu, neboť: 

• předpjaté stropní prvky mají menší průřezové rozměry, a proto se mnohem rychleji 

přehřejí; 

• tvrdý, za studena tažený patentovaný drát je citlivější ne vyšší teploty než ocel 

„měkká“, zpracovaná za tepla a používaná jako výztuž normálních monolitických 

nebo prefabrikovaných železobetonových konstrukcí; 

• do tvrdých ocelových vložek se především vnáší značné napětí, které je větší částí 

jejich pevnosti než u ocelových vložek měkkých. [8] 

Jestliže ale předpjatá konstrukce má dostatečně tlustou krycí vrstvu, chová 

se předpjatý beton právě jako železobeton. Při působení tepelného namáhání se však snižuje 

pevnost v tahu předpjaté výztuže rychleji než u normální armatury, což se projevuje 

současným poklesem modulu pružnost oceli a zmenšením přepínacího účinku výztuže. Je 

proto u ohýbaných konstrukcí z předpjatého betonu hlavní podmínkou jejich únosnosti za 

vysokých teplot při požárech reakce ocelových vložek na vyšší teploty. Vysoké teploty, 

působící na předpjatý beton, mají negativní vliv i na velmi kvalitní betony, z nichž je 

vyroben. Hlavní příčinou trvalého poškození již vychladlého předpjatého betonu po požáru 

bývá zmenšení předpjetí.   
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Jsou-li ale stropní prvky vyrobený z normálního železobetonu a nedosáhnou-li 

teploty jejich vložek z měkké oceli 470 °C, stropní prvky se sice nepatrně prohnou (jejich 

průhyb činí 1/280 až 1/300 rozpětí), ale po vychladnutí se vrátí opět do své původní polohy 

a jejich únosnost se praktický nezmění. Právě proto se po požárech objektu u těchto 

konstrukcí obvykle upravuje jen jejich pohled, který popraská. Naproti tomu stropní 

konstrukce se z předpjatého betonu vyztužené kvalitní tvrdou ocelovou výztuží mají již při 

zahřátí vložek na teplotu 300 °C průhyb rovny asi 1/40 rozpětí, takže se tyto konstrukce 

trvalé deformují. Proto se předpjaté konstrukce ohrožené ohněm zřítí dříve, než se sníží mezi 

pevnosti ocelového drátu na hodnotu napětí vyvozeného zatížením.    

Únikové cesty a východy 

Únikové cesty a východy svým druhem, počtem, kapacitou, technickým vybavením 

a provedením musí odpovídat požadavkům zvláštních právních předpisů, musí zůstat trvale 

volné, bez překážek a vést co nejvhodnější cestou k východu do volného prostoru nebo 

na bezpečné místo. Druh a počet únikových cest a dveří, kterými prochází úniková cesta, 

jejich kapacita, provedení a také vybavení závisí na způsobu používání, vybavení a povaze 

pracoviště, jakož i na maximálním počtu osob, které mohou být v bytové jednotce přítomny.  

Únikové cesty, východy a evakuační výtahy na únikových cestách musí být trvale 

označeny značkami pro únik a evakuaci osob, a to všechno podle právních norem a předpisů. 

Tam, kde je to technicky vhodné, je možné použít k jejich označení orientační systémy z 

materiálů s dodatečnou délkou osvitu nutnou na dobu opuštění budovy. 

Dveře, kterými prochází úniková cesta pro případ nebezpečí, musí být v jakémkoliv 

případě průchodné bez dalších opatření a zvláštní pomoci, otevírat se zpravidla ve směru 

úniku, nesmí být nikdy zajištěné proti vstupu nepovolených osob a tím tak bránit úniku 

a evakuaci ohrožených osob, nesmí byt posuvné nebo karuselového provedení, nouzové 

východy určené v projektové dokumentaci stavby se otevírají ve směru úniku.  
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Obr. 9: Špatný únikový východ (zamřížován) [27] 

DOPORUČENÍ 

Prohlídky, které by se týkaly kontroly funkčnosti jednotlivých zařízení, jako jsou 

například okna, dveře. Pravidla užívání je možné uložit do interních dokumentů, jako jsou 

stanovy nebo domovní řád. 

4.1.4 Instalační šachty, světlíky 

Nebezpečí, o kterých nemusíme ani vědět, se mohou skrývat například ve starších 

instalačních šachtách, kterými je do jednotlivých bytových jednotek vedená studená a teplá 

voda, plyn, ale i elektrická energie, odvětrávaní, a které ještě nemusely mít vyřešeny 

prostupy jednotlivých instalací požárně dělící konstrukcí. Nemůžeme je považovat 

za samostatné požární úseky, mj. proto, že jsou z hořlavých materiálů (umakart) a nemají 

požární uzávěry revizních otvorů. V těchto prostorách by v případě vzniku požáru docházelo 

k tzv. „komínovému efektu“, a tím k velmi rychlému šíření požáru a zakouření objektu. 

Technická praxe přináší přijatelná systémová řešení, kterými lze poměrně snadno 

zajistit instalační šachty z hlediska vertikálního šíření požáru. Problém však nastává 

u starších objektů nebo u chybně řešených šachet, kdy může být v krátkém časovém 

horizontu atakováno i několik prostorů navazujících na šachtu. Šachty často procházejí 

soukromými prostory (byty, komerčními prostory apod.) a jejich dodatečná požární sanace 

může být natolik problematická a zájem natolik malý, že k požární nápravě nedojde. 

Stávající objekty (zejména však panelová výstavba) jsou velice problematické z pohledu 

jisté retrospektivy, kdy lze jen těžko původní konstrukční provedení srovnávat s dnešními 

požárními požadavky. Výměny vnitřních instalací dnes běžně nepodléhají z hlediska 
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„stavebního“ zákona ani ohlášení, avšak je nutné si uvědomit, že by v žádném případě 

nemělo docházet ke zhoršení stavu z hlediska požární bezpečnosti, což často splněno 

nebývá. 

 

Obr. 10: Požár elektro stoupačky v panelovém domě [28] 

Ve starých zástavbách dochází poměrně často k požáru ve světlíkové šachtě, kdy 

v 90 % případů je požár iniciován neuhašeným nedopalkem cigarety vyhozeným z WC 

do nevyklizeného smetí na dně šachty. 

DOPORUČENÍ 

Alespoň 1x ročně bych doporučil prohlídky a revize technického stavu objektu 

a úklidu; při výměně instalací a regeneraci bytového fondu zajistit dle současných 

požadavků. 

4.1.5 Střechy, komíny a kouřovody 

Z hlediska požární bezpečnosti je nutné nezapomínat především na kontroly 

technického stavu střech, komínů a kouřovodů. U konstrukcí střech, jejichž nosné 

konstrukce byly v minulosti protipožárně ošetřeny (nátěry, nástřiky, obklady) sledovat 

životnost a funkčnost úpravy. Na střechách jsou většinou instalovány hromosvody. I u těch 

jsou předepsány pravidelné kontroly provozuschopnosti. Komíny a kouřovody se udržují 

v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu 

připojených tepelných spotřebičů. 

Čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným 

vyhláškou č. 111/1981 Sb., o čištění komínů (resp. příslušné technické normy). Za bezpečný 



 

44 

 

provoz spotřebiče paliv odpovídá jeho uživatel, který je povinen (kromě plnění dalších 

povinností uvedených v citované vyhlášce a normě) ohlásit správci objektu připojení nového 

spotřebiče paliv ke komínu, případně trvalé odstranění spotřebiče paliv. Při odstranění 

spotřebiče je uživatel povinen těsně uzavřít komínovou zděř. 

DOPORUČENÍ 

Také v tomto případě doporučuji v žádném případě nezanedbávat základní 

povinnosti, které se týkají zajišťování pravidelné kontroly technického stavu 

prostřednictvím odborných firem, kontrolu provozuschopnosti instalovaných zařízení a 

čištění komínů ve stanovených lhůtách. Povinnost zajistit volný přístup na střechu k 

provádění pravidelných kontrol instalovaných zařízení a čištění komínů neznamená umožnit 

volný vstup na střechu každému. Výstup na střechu není únikovým východem v případě 

požáru. 

4.1.6 Technické zabezpečení staveb – elektrorozvody 

U požadavků na vnitřní elektrické rozvody podle ČSN 33 2130 je nutné si uvědomit, 

že druhé vydání normy nahradilo to staré z roku 1983. Proto elektrorozvody u staré výstavby 

představují další poměrně vážnou neviditelnou hrozbu a také jednu z nejčastějších příčin 

požáru elektrorozvody z hliníkových vodičů. Jsou ukryté v hořlavých umakartových jádrech 

nebo v rozvaděčích umístěných na společných chodbách v objektu. Elektroinstalace s vodiči 

s hliníkovou žílou se v průběhu času ve spojích uvolňuje. Pokud přes uvolněný spoj protéká 

proud, místo se nahřívá, postupně se naruší izolace, a to může vést ke zkratu a zapálení 

okolního materiálu.  

V úvahu je třeba vzít i nekvalitně prováděné montážní práce, kdy se vodiče instalují 

tzv. „nejkratší cestou“ a k ušetření materiálu se používalo i natahování vodičů silou, 

například přes hrany bytových jader. Důsledná kontrola fyzickou prohlídkou prostoru nad 

bytovými jádry – zejména ve starších panelových domech s neupravovanými jádry – by měla 

být důležitým preventivním úkolem. 
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Obr. 11: Nepřehledné a nebezpečné uspořádání instalace EPS [29] 

DOPORUČENÍ 

Pro elektrorozvody bych především doporučil nezanedbávat základní povinnosti, 

které souvisí z povinnosti provádění předepsaných elektro revizí. Do interních předpisů 

(smluv apod.) uvést např., že majitel nebo provozovatel bytových domů má povinnost 

ve stanovených lhůtách provádět pravidelné revize elektrorozvodů až po bytovou rozvodnou 

skříňku, uvnitř bytu má již tuto povinnost jeho vlastník nebo uživatel, a to včetně 

připojených spotřebičů. Pokud zařízení nebude shledáno „schopným bezpečného a trvalého 

provozu“ je nutné situaci ihned řešit. 

4.1.7 Ostatní vybrané vady 

Zateplování, výměna oken, požární pásy, meziokenní vložky 

V současné době velice rozšířené zateplování starších objektů umožňuje použití 

určitých „úlev“ při volbě vhodných materiálů a technologií. Při celkové výměně obvodového 

pláště u bytových (převážně panelových) domů řešených dle typových podkladů se často 

zapomíná na správné řešení rozhraní požárních úseků. Výměny meziokenních vložek jsou 

řešeny nevhodnou technologií a volbou konstrukčních materiálů. Nejsou dodržovány 

požadavky technických norem, především není dodržena minimální šířka požárních pásů, 

což může při požáru přispět k šíření ohně do další bytové jednotky. 

DOPORUČENÍ 

V tomto případě bych doporučil seznámení se základními požadavky požární 

bezpečnosti, které jsou uvedeny v základní stavební dokumentaci objektu. Je nutné k nim 

přihlížet při všech zásazích do pláště objektu. 
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Balkony, lodžie 

I balkony a lodžie patří do základní struktury norem ČSN EN 1365 5. Proto úprava 

lodžií a balkonů bytových domů „zasklíváním“ se považuje za vyhovující z hlediska 

dodržení požárních pásů pouze za předpokladu, že se takovou úpravou nezvětšuje velikost 

požárně otevřených ploch a zasklení je provedeno na bázi nehořlavých hmot. Pokud se při 

úpravě lodžií nebo balkonů u objektu s výškou nad 9 m nebo s více než čtyřmi nadzemními 

podlažími současně vyplňují otevřené části parapetu lodžie nebo balkonu, musí být také pro 

tyto části konstrukce použito nehořlavých hmot, kromě běžného tabulového skla lze použít 

například sklo s drátěnou vložkou, plech atd. 

DOPORUČENÍ 

V jakémkoliv případě si vždy zajistit zpracování požadované dokumentace, a to 

pouze oprávněnou osobou, u dodavatelsky realizovaných akcí to bývá součástí dodávky. 

Sklepy, sklepní kóje, komory 

Ve skoro všech starších objektech nebyly do teď tyto prostory požárně odděleny. Při 

případném požáru, který je zde opět velmi častý může docházet k rychlému zakouření 

objektu. Sklepní prostory se často stávají nejen odkladištěm již nepotřebných předmětů 

všeho druhu, ale např. i rezervních pohonných hmot, zbytků barev, ředidel a jiných 

hořlavých kapalin, které představují značné riziko pro vznik požáru. Hořlavé kapaliny nelze 

ukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů s výjimkou hořlavých 

kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v přenosných 

nerozbitných obalech pro jeden tepelný spotřebič. Garážování motocyklů s obsahem motoru 

do 50 cm3 v prostorách bytových domů lze jen v místnosti, která tvoří samostatný požární 

úsek a byla k tomu účelu kolaudována (např. jako kočárkárna a místnost pro úschovu 

jízdních kol a motocyklů). 



 

47 

 

 

Obr. 12: Požár odložených věcí ve sklepní kóji [30] 

DOPORUČENÍ 

V tomto případě nemohu doporučit nic jiného než upravit podmínky užívání těchto 

prostoru v interních předpisech a dokumentech; provádět kontrolu plnění závazných 

opatření; dbát na zajištění prostředků pro prvotní zásah (přenosné hasicí přístroje, požární 

hydranty s potřebnou délkou hadice). 
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ZÁVĚR  

Výsledek každého stavebního díla závisí na spojení architektonické a estetické 

představy tvůrce s požadavky uživatelskými a provozními, konstrukčními, statickými, 

ekonomickými, ekologickými a hlavně bezpečnostními. Pouze při optimálním vyvážení 

všech těchto stránek záměru bude stavba plnit svou funkci efektivně. Neoddělitelnou 

součástí každé stavby je také její požární bezpečnost.  

Moje bakalářská práce se zaměřuje na požární bezpečnost bytových domů, obsahuje 

základní náhled požadavků požární bezpečnosti a možnost zajištění těchto požadavků. 

S ohledem na minulost víme, že jednotlivé výrobky a technologie bývají rychle překonány 

modernějšími. My máme nyní před sebou vyhlídky do budoucnosti, kdy záměry investorů 

nebudou hnány vidinami velkých zisků, ale zdravou vizí moderní „koncepce“, která bude 

vycházet z trvalých potřeb uživatelů i vlastníků nových budov a bude tak pro celou 

společnost velkým přínosem.  

Současné trendy ve výstavbě jsou podmíněny především ekonomickým hlediskem a 

směřují k výstavbě stále větších, vyšších a technologicky složitějších staveb. V souvislosti 

s tím jsme v posledních letech mohli zaznamenat nový pojem „Inteligentní budovy“. Jde u 

nich především o systém propojených technických prostředků, poskytovaných služeb a 

prostředků správy velkých budov navržených tak, aby jako celek co nejvíce uspokojovaly 

potřeby uživatelů i vlastníků budovy. Jejich požárně bezpečnostní řešení je však stále 

složitější a vyžaduje účast specialisty – koordinátora jednotlivých částí projektu, aby tak byla 

zajištěna kompatibilita všech požárně bezpečnostních zařízení a tím funkčnost celého 

systému řešení požární bezpečnosti stavby.  

V mé práci jsem se zaměřil na důležité hledisko požárního zabezpečení bytových 

domů. Analýzou nejčastějších nedostatků a vad bylo zjištěno, v kterých místech hrozí 

nejčastěji nebezpečí vzniku či rozšíření požáru. Od podrobného popisu hrozeb jsem přešel 

k doporučení odstranění těchto závad, a to především s ohledem na bezpečnost obyvatel 

bytových domů. Jedině v dobře zabezpečených bytech a domech, kde se dbá na prevenci 

požární bezpečnosti a dodržování předepsaných pravidel, se může spokojeně žít a bydlet.  
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