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Úvod 
 

V úvodu své bakalářské práce bych se chtěla zmínit o tom, co mě vedlo k výběru 

tématu Dopad připravované vyhlášky MV o technických podmínkách požární ochrany staveb 

na kodex norem požární bezpečnosti staveb řady ČSN 73 08 .. a o čem bude tato práce, kterou 

završuji své bakalářské studium. 

 

Jak již většina z nás ví, v polovině roku nabude účinnost nová vyhláška MV  

č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb, která přinese garance větší 

bezpečnosti bydlení z hlediska požární ochrany. 

 

Na základě nejnovějších tuzemských a zahraničních poznatků v oblasti požární 

ochrany staveb je zpracována tato vyhláška, která nabude účinnosti dne 1. července 2008. 

Ustanovení této vyhlášky také reaguje na vstup ČR do Evropské unie  a harmonizují 

požadavky požární bezpečnosti na stavební výrobky s evropskými předpisy. 

 

„Vyhláška, která byla zevrubně diskutována v odborné veřejnosti a prošla důkladným 

připomínkovým řízením v České republice i v rámci celé Evropské unie, systémově řeší 

zásadní technické otázky požární ochrany a požární bezpečnosti staveb,“ vysvětluje ředitel 

odboru prevence Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR plk. Ing. Rudolf 

Kaiser.  

 

Tato vyhláška je velice důležitá jak pro projektanty, stavebníky, ale také pro firmy a 

občany. A to hlavně proto, že stanoví jednotné technické podmínky požární ochrany  

pro navrhování, výstavbu a užívání staveb.  

 

Cílem mé bakalářské práce je navrhnout změny v kodexu norem řady ČSN 73 08 .. 

vyvolané vyhláškou 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
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1. Legislativa v oblasti PO 
 

1.1. Z historie právních předpisů v oblasti PO 
 

Když se podíváme na historii právních předpisů z hlediska požární bezpečnosti staveb 

v ČR, dozvíme se, že požáry zužují lidstvo již od pradávna. V době kolonizace bylo mnoho 

budov, především dřevěných, které neměly komíny a tak hrozilo nebezpeční požáru  

od zalétnutých jisker.  

 

Začali vznikat tzv. stavební řády, do kterých se začali promítat ustanovení z oblasti 

požární ochrany. Nejstarší požární řád pro město Prahu se datuje 14. stoletím. V roce 1785 

byl vydán souborný požární řád (dvojí řád hasicí – městský a vesnický), ve kterém jsou již 

stanoveny povinnosti obyvatelstva při vzniku ohně.  

 

Vesnický řád obsahoval: 

- domy se mají stavět tak, aby mezi nimi bylo prázdné místo v šíři jednoho sálu 

- stodoly mají být za zahradami, sušárny na len a konopí opodál vesnice 

- dřevěné komíny se nemají trpět 

- zděné komíny mají být silné na půl cihly 

- každý dům má mít žebřík, hák a hasicí nádobu 

- obec má mít žebřík, dva háky, ruční stříkačku a jednu nebo dvě štoudve na vodu 

 

Začaly se také objevovat odborné požární jednotky, které byly spolehlivou formou 

ochrany před požáry. Objevují se až v 19. století, v Praze došlo ke zřízení prvního požárního 

sboru v roce 1853. 

 

Další velké změny ve stavebnictví proběhly ve 20. století, a to v různých bodech jako 

např.: 

- mění se materiálová základna stavebnictví; 

- stavějí se vysoké a plošně rozsáhlé stavby; 

- zvětšuje se rozsah technického vybavení budov; 

- zvyšuje se podíl hořlavých materiálu; 

- rozšiřuje se používání prosklených konstrukcí; 
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- kovové konstrukce i další lehké prefabrikované dílce nejsou schopny odolávat 

vysokým teplotám. 

 

Z novodobé historie právních předpisů můžeme vzpomenout zákon č. 35/1953 Sb.,  

o státním požárním dozoru a požární ochraně, a vyhlášku Ministerstva stavebního průmyslu  

č. 709/1950 Ú.l., která obsahovala požární předpisy týkající se projektování budov. 

 

V navrhování staveb bylo zásadním zlomem vytvoření otevřeného souboru norem – 

požární kodex. Tento kodex především reprezentovala norma ČSN 73 08 02 Požární 

bezpečnost staveb, Společná ustanovení.  

 

1.2. Současně platná legislativa PO 
 

1.2.1. Právní řád ČR 

 

Obecně závazná pravidla chování stanovená předepsaných způsobem svrchovanou 

právní mocí jsou zakotvena v závazných právních normách, zvaných obecně právní předpisy. 

Právní předpisy jsou vlastně právní normy, ve kterých jsou zakotveny obecně závazné 

pravidla chování stanovená předepsaným způsobem státní mocí.  

 

Soubor těchto závazných právních norem tvoří právní řád. Psané právo, nejvyšší 

normativní právní akt je zákon. Přednost před zákonem mají mezinárodní smlouvy o lidských 

právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána. Ústava České republiky 

stanoví, že veškeré povinnosti mohou být účastníkům právních vztahů uloženy pouze 

zákonem. 

 

Podrobnosti o povinnostech a právech stanoví právní normy (například nařízení vlády 

a vyhlášky). Tyto nižší právní normy však nesmějí v žádném případě rozšiřovat rozsah 

zákonem stavených povinností. 

 

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

č. 133/1985 Sb, o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
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Stát vytváří účinný právní rámec, tj. pomocí právních nástrojů formuluje požadavky 

na obecnou bezpečnost, aby chránil obyvatelstvo před riziky, označovanými někdy jako rizika 

ohrožení oprávněných nebo veřejných zájmů tak, aby rizika byla omezena na společensky 

přijatelnou úroveň. Takové požadavky jsou předmětem celé řady právních předpisů, 

technických norem a normativních dokumentů, zahrnujících i postupy posuzování a 

prokazování shody s těmi požadavky, které jsou obsahově zaměřeny na omezení rizik 

ohrožení života a zdraví osob, zvířat, na minimalizaci hmotných ztrát a na ochranu životního 

prostředí.  

 

Na obrázku můžeme vidět obecný postup, který je třeba dodržet při aplikaci právních 

předpisů a jiných technických specifikací různé síly. 

PRÁVNÍ PŘEDPIS 

(mezinárodní dohody a zákony zveřejněné ve Sbírce zákonů a Sbírce 
mezinárodních smluv) 

       
       

PROVÁDĚCÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS 

(nařízení vlády a vyhlášky zveřejněné ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních 
smluv) 

       
       

HARMONIZOVANÁ NORMA, URČENÁ NORMA 

(ČSN EN,ČSN EN/ISO, ČSN zveřejněné ve Věstníku ÚNMZ) 
       
       

NÁRODNÍ NORMA 

(ČSN zveřejněné ve Věstníku ÚNMZ) 
       
       

TECHNICKÁ PRAVIDLA, TECHNICKÉ SMĚRNICE 

a NÁVODY VÝROBCŮ 
       
       

TECHNICKÁ DOPORUČENÍ 

 

Obr. 1: Obecný postup při aplikaci předpisů různé síly1 

 
                                                 
1 Bradáčová, I., Stavby z hlediska požární bezpečnosti. ERA group s.r.o., Brno 2007, Kapitola 2: Právní a 
technické předpisy požární bezpečnosti staveb, str. 7 
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1.2.2. Platná legislativa v ČR v oblasti PO 

 

V současné době vycházejí požadavky na požární zabezpečení budov ze stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

Tento stavební zákon, tj. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon) nabyl účinnosti dne 1. ledna 2007. Jde o právní normu, která oproti 

staré právní úpravě nastavuje úpravu územního plánování, územního rozhodování a 

stavebního řádu koncepčně zcela nově.  

 

Smyslem nové právní úpravy je posílit právní jistoty občanů a investorů v řízeních 

podle stavebního zákona a umožnit obcím a krajům ve vzájemné spolupráci rozhodovat o 

rozvoji jejich území. K tomu by měly přispět především zcela nové postupy a procesy, které 

jsou v zákoně upraveny.  

 

Nový stavební zákon totiž zjednodušuje a zrychluje dosavadní povolovací řízení, 

některé administrativní úkony vůbec vypouští nebo snižuje jejich formálnost, zintenzivňuje 

kontrolu nad prováděním staveb a tím umožňuje jejich bezodkladné užívání. Cílem je i to, aby 

správní řízení vedená stavebními úřady byla využívána jen v odůvodněných případech a aby 

se zracionalizoval rozsah nezbytné administrativy.  

 

Obecně řečeno, nový stavební zákon poprvé v historii stavebního práva podstatně 

upravil povinnosti stavebníka. Nikoliv správní úřad, ale stavebník je zodpovědný za řádnou 

přípravu a provádění stavby se zřetelem zejména na ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, 

ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství. Tyto povinnosti má stavebník u 

všech staveb bez ohledu na to, zda vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavby nebo u 

jiného obdobného záměru. Je tedy hlavně v jeho zájmu, aby požadované podmínky splnil a 

zařízení i stavbu po celou dobu její životnosti udržoval v náležitém technickém stavu. 

 

Prováděcí předpisy zákona 183/2006 jsou vyhlášky MMR ČR č.131/98 Sb., o územně 

plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, vyhlášky MMR ČR č. 132/98 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, a vyhláška MMR ČR č. 137/98 

Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
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Pro problematiku navrhování staveb obecně, ale i požární bezpečnosti, je neméně 

důležitý zákon č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. V poslední novele zákona 22/97 Sb., která 

vstoupila v platnost v dubnu 2000, je uvedeno, že české technické normy nejsou obecně 

závazné. Na platnosti ČSN se však nic nezměnilo. Český normalizační institut každoročně 

vydává seznam platných norem. Dodržování platných norem je v zájmu každého účastníka 

výstavby, protože norma poskytuje pro obecné používání pravidla zaměřená na dosažení 

optimálního stupně řešení.  

 

Po linii Ministerstva vnitra ČR se požadavky požární bezpečnosti uplatňují především 

v zákoně č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášce 

Ministerstva vnitra ČR 246/01 Sb., o požární prevenci. 

 

Ve vyhlášce o požární prevenci jsou řešeny požadavky na požární bezpečnostní řešení 

staveb. Vyhláška stanoví, co orgán státního požárního dozoru zjišťuje u předkládané 

dokumentace a jak ověřuje dodržování požadavků požární bezpečnosti staveb navržené 

v požárně bezpečnostním řešení. Ve vyhlášce o požární prevenci jsou stanoveny také 

požadavky na projektování požárně bezpečnostních zařízení, což jsou systémy, technická 

zařízení a výrobky pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení 

(např. elektrická požární signalizace, stabilní a polostabilní hasicí zařízení, požární klapky, 

zařízení pro odvod tepla a kouře, požární dveře apod.).  

 

Na tyto zákonné předpisy, zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášce MV ČR 

246/2001 Sb., o požární prevenci, navazují nezávazné české technické normy anebo se řešení 

prokazuje inženýrským postupem. 

 

V zákoně 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního 

zákona a zákona o vyvlastění, se také řeší problém požární ochrany. Tento zákon upravuje 

zákon 133/1985 Sb. Doplnil se odstavec č. 3, znějící takto: „Ministerstvo stanoví prováděcím 

právním předpisem technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu nebo 

užívání staveb, a to za účelem omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření 

požáru na sousední stavby, evakuace osob a zvířat v případě ohrožení stavby požárem nebo 

při požáru a umožnění účinného a bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. Pro podro-
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bnější vymezení těchto podmínek lze využít hodnot a postupů stanovených českou technickou 

normou nebo jiným technickým dokumentem upravujícím podmínky požární ochrany staveb.“ 

 

Dále nám udává, co vykonává státní požární dozor. A dále se také doplňuje o § 99: 

„Autorizovaný inženýr nebo technik, kterému byla udělena autorizace pro požární bezpečnost 

staveb12) (dále jen "autorizovaná osoba"), je při realizaci technických podmínek požární 

ochrany staveb stanovených prováděcím právním předpisem vydaným podle § 24 odst. 3 

oprávněn použít postup odlišný od postupu, který stanoví česká technická norma nebo jiný 

technický dokument upravující podmínky požární ochrany. Při použití takového postupu však 

musí autorizovaná osoba dosáhnout alespoň stejného výsledku, kterého by dosáhla při po-

stupu podle prováděcího právního předpisu vydaného podle § 24 odst. 3.“ 

 

 

2. Směrnice rady 89/106/EEC a související interpretační 

dokument č. II. 
 

Směrnici Rady č. 89/106/EEC o sbližování právních a správních předpisů členských 

států EU o stavebních výrobcích přijala roku 1991 většina členských států Evropské unie, 

týkajících se stavebních výrobků.  

 

Stavební výrobek je každý výrobek, který je určený pro trvalé zabudování do stavby. 

Stavby a výrobky musí odpovídat základním požadavkům. Tyto požadavky zaručují, že 

stavba bude při správném provedení a běžné údržbě po celou dobu předpokládané existence 

splňovat základní požadavky Evropské unie na stavby. 

 

Základní požadavky Evropské unie na stavby jsou: 

- mechanická odolnost a stabilita 

- požární bezpečnost 

- hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

- bezpečnost při užívání 

- ochrana proti hluku 

- úspora energie a ochrana tepla 

 



 8

Tyto základní požadavky nám stanovuje, již zmiňovaná Směrnice Rady č. 

89/106/EEC, která obsahuje také interpretační dokumenty. A právě tyto interpretační 

dokumenty rozvádějí a konkretizují základní požadavky a vytvářejí tak propojení mezi 

směrnicí a mandáty pro zpracování harmonizovaných evropských norem. 

 

Všechny české technické normy (ČSN) jsou od 1.1.2000 platné, avšak nezávazné. 

Celý kodex norem si můžeme rozdělit na normy kmenové, projektové a předmětové normy, 

dále zkušební a klasifikační normy a hodnotové normy. Interpretační dokument č. 2, požární 

bezpečnost staveb, nám rozděluje normy na dvě kategorie, a to kategorie A a kategorie B. 

 

Na základě tohoto rozčlenění kodexu technických norem požární bezpečnosti lze 

konstatovat, že technické normy kategorie A zůstávají v národní působnosti, ale technické 

normy kategorie B budou postupně zaměněny za normy Evropské unie (EN). Normy 

kategorie B totiž mají přímý vliv na rozvoj obchodu v rámci Evropské unie a musejí umožnit 

jednotnou klasifikace a konstrukci výrobků. 

 

 

2.1. Kategorie A 
 

Do kategorie A je možno zařadit normy pro navrhování a provádění staveb. 

Projektové a předmětové normy zpřesňují anebo zjednodušují normy kmenové anebo řeší 

určitou oblast technického vybavení objektů a inženýrských sítí. Patří k nim např. ČSN 73 

0831 Shromažďovací prostory, ČSN 73 0833 Budovy pro bydlení a ubytování a 

z předmětových norem např. ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou aj. 

 

 

2.1.1. Charakteristika norem kategorie A 

 

Základní kmenové normy jsou ČSN 73 0802 PBS – Nevýrobní objekty a ČSN 73 

0804 PBS – Výrobní objekty. Normy uvádějí způsoby určení požárního (popř. 

ekonomického) rizika, hodnotí vliv požárně bezpečnostních zařízení, řeší únikové cesty, 

odstupy, požadavky na technická a technologická zařízení a vytváří podmínky pro pro-

tipožární zásah.  
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Další normy, které zpřesňují nebo zjednodušují normy kmenové jsou normy 

projektové a předmětové. Tyto normy také řeší určitou oblast technického vybavení objektů a 

inženýrských sítí. Jako např.: 

 

Norma ČSN 73 0810, PBS – Společná ustanovení nám stanovuje požadavky na sta-

vební výrobky a stavební konstrukce, popř. na požárně bezpečnostní zařízení ve vztahu 

k ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a k navazujícím normám, podle nichž je navrhována požární 

bezpečnost stavebních a technologických objektů v ČR. 

 

ČSN 73 0818, PBS – obsazení objektů osobami. Tato norma platí pro navrhování 

únikových cest ze stavebních objektů a stanoví normové hodnoty obsazení objektů osobami 

pro řešení požární bezpečnosti staveb. 

 

Norma, která platí pro projektování požární bezpečnosti nových shromažďovacích 

prostorů, pro projektování stavebních změn stávajících shromažďovacích prostorů a pro pro-

jektování změn staveb, jimiž se upravují prostory jiného účelu na shromažďovací prostory, 

pokud tyto změny podléhají stavebnímu a kolaudačnímu řízení je norma ČSN 73 0831, PBS – 

shromažďovací prostory. Tato norma neplatí pro podzemní prostory metra a pro úkryty ke ko-

lektivní ochraně obyvatelstva, pokud kromě své hlavní provozní funkce nejsou současně 

navrženy pro využití ke shromažďovacím účelům. 

 

ČSN 73 0833, PBS – Budovy pro bydlení a ubytování. Tato norma platí pro pro-

jektování požární bezpečnosti nových stavebních objektů, pro projektování změn staveb 

stávajících objektů a prostorů určených k bydlení nebo ubytování a pro projektování změn 

staveb, jimiž se upravují stávajících objekty a prostory jiného účelu na objekty a prostory pro 

bydlení nebo ubytování, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834, PBS – Změny 

staveb, postup podle této normy. Norma ČSN 73 0834 platí pro projektování požární 

bezpečnosti změn dokončených staveb, pokud tyto změny podléhají stavebnímu nebo 

kolaudačnímu řízení. 

 

Další normy pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních objektů, pro pro-

jektování změn staveb stávajících objektů a prostorů určených k různým stavbám, jsou to 

normy: Norma ČSN 73 0835, PBS – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče, norma 
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ČSN 73 0842, PBS – Objekty pro zemědělskou výrobu, norma ČSN 73 0843, PBS – Objekty 

spojů a poštovních provozů. 

 

Norma ČSN 73 0845, PBS – Sklady stanoví specifické požadavky na požární 

bezpečnost objektů a prostorů určených pro skladování hořlavých látek v návaznosti na ČSN 

73 0804. Pro projektování skladů, pro které platí jiné technické normy nebo předpisy, 

obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se 

příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají. 

 

ČSN 73 0873, PBS – Zásobování požární vodou. Tato norma určuje zásady pro zá-

sobování požární vodou pro nově projektované stavební objekty, otevřená technologická 

zařízení a volné sklady. Normy platí i pro zásobování požární vodou při navrhování 

skrápěcích zařízení a vodních clon a stanoví zásady pro zpracování analýzy zdolávání požáru. 

Při posuzování objektů nebo jejich částí, pro které platí samostatné technické normy nebo jiné 

předpisy obsahující požadavky na zásobování požární vodou, platí tato norma v rozsahu,  

ve kterém se příslušné normy nebo předpisy na ni odvolávají. 

 

Další normy, které spadají do kategorie A: 

- norma ČSN 73 0872, PBS Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým 

zařízením 

- norma ČSN 73 0875,  slouží k navrhování elektrické požární signalizace. Tato 

norma neplatí pro sklady plynů a výbušnin 

 

2.2. Kategorie B 
 

Do kategorie B je možno zařadit normy zkušební a hodnotové a také zkušební 

předpisy. Některé zkušební normy ČSN v přechodném období dožívají, ovšem novější normy 

vycházejí z norem ISO a z evropských norem. Tyto evropské normy jsou uváděny  

pod označením ČSN EN. Zkušební předpisy byly schvalované ředitelstvím Hasičského 

záchranného sboru od roku 1991. Jednalo se o návrhy evropských norem, které měly za úkol 

překlenout období, kdy nebyla ještě vydána evropská norma. V dnešní době na evropské 

zkušební normy navazují normy klasifikační. 
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Výsledky požárních zkoušek uvádějí hodnotové normy. Jelikož platnost výsledků 

zkoušek je časově omezená a neustále vydávání revizí hodnotových norem by bylo prakticky 

nezvládnutelné, vydalo ředitelství Hasičského záchranného sboru MV ČR průběžné 

aktualizované katalogy. 

 

2.2.1. Charakteristika norem kategorie B 

 

Jak jsem již psala výše, normy spadající do kategorie B jsou normy hodnotové, 

zkušební a zkušební předpisy. 

 

Jako návrhové normy jsou u nás zavedeny Eurokódy, které představují soubor 

evropských norem, jež uvádějí obecná návrhová pravidla pro navrhování celých konstrukcí  

i jednotlivých prvku, a to i pro případy požáru. Jako normy hodnotové je možno uvést normy 

ČSN 73 0821 až ČSN 73 0824. 

 

Označení Název normy 

ČSN 73 0821 
Požární bezpečnost staveb. Požární 

odolnosti stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0822 

Požárně-technické vlastnosti hmot. 

Šíření plamene po povrchu 

stavebních hmot. 

ČSN 73 0823 

Požárně-technické vlastnosti hmot. 

Stupeň hořlavosti stavebních 

hmot. 

ČSN 73 0824 
Požární bezpečnost staveb. 

Výhřevnost hořlavých látek. 

Tab. 1: ČSN pro hodnocení stavebních konstrukcí a hmot2 

 

Normy zkušební mohou být pro stanovení reakce stavebních výrobků na oheň, tabulka 

č. 2 a zkušební normy pro stanovení požární odolnosti stavebních  konstrukcí a výrobků, viz 

tabulka č. 3. 

                                                 
2 Bradáčová, I., Stavby z hlediska požární bezpečnosti. ERA group s.r.o., Brno 2007, Kapitola 2: Právní a 
technické předpisy požární bezpečnosti staveb, str.12 
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Tab. 2 Evropské zkušební normy pro stanovení reakce stavebních výrobků na oheň3 

 

Tab. 3 Některé Evropské zkušební normy pro stanovení požární odolnosti stavebních 

konstrukcí a výrobků4 

 
                                                 
3 Bradáčová, I., Stavby z hlediska požární bezpečnosti. ERA group s.r.o., Brno 2007, Kapitola 2: Právní a 
technické předpisy požární bezpečnosti staveb, str. 12 
4 Bradáčová, I., Stavby z hlediska požární bezpečnosti. ERA group s.r.o., Brno 2007, Kapitola 2: Právní a 
technické předpisy požární bezpečnosti staveb, str.13, 14 

Označení Název normy 

ČSN EN ISO 1182 (73 0882) 
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - 

Zkouška nehořlavost 

ČSN EN ISO 1716 (73 0883) 
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - 

Stanovení spalného tepla 

ČSN EN ISO 9239-1 (73 0888) 

Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň – Část 1: 

Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého 

tepla 

ČSN EN 13823 (73 0881) 

Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - 

Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené 

tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu 

ČSN EN ISO 11923-2 (73 0884) 

Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - 

Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému 

působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem 

plamene 

Označení Název normy 

ČSN EN 1363-1, 2, 3 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti 

ČSN EN 1634-1, 3 (73 0852) 
Zkoušení požární odolnosti dveřních a 

závěrových sestav 

ČSN EN 1364-1, 2 (73 0853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků

ČSN EN 1365-1, 2, 3, 4, 5, 6 (73 0854) Zkoušení požární odolnosti nosných prvků 

ČSN 1366-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (73 0857) 
Zkoušení požární odolnosti provozních 

instalací 
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V neposlední řadě je také třeba zmínit Klasifikační evropské normy, viz tabulka č. 4. 

 

Zavedením evropských zkušebních norem na reakci na oheň a klasifikační normy 

ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobku a konstrukcí staveb - Část 1: 

Klasifikace podle výsledku zkoušek reakce na oheň byla zrušena ČSN 73 0862 Stanoveni 

stupně hořlavosti stavebních hmot. Zůstávají však nadále v platnosti ČSN 73 0863 Požárně 

technické vlastnosti hmot - Stanoveni šíření plamene po povrchu stavebních hmot a ČSN 73 

0865 Požární bezpečnost staveb Hodnocení odkapávání hmot z podhledu stropu a střech. 

 

Obdobně zavedením řady evropských zkušebních norem požární odolnosti a 

klasifikačních norem ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí 

staveb - Část 2: klasifikace podle výsledku zkoušek požární odolnosti kromě 

vzduchotechnických zařízení a ČSN EN 13501-3 Požární klasifikace stavebních výrobku a 

konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledku zkoušek požární odolnosti výrobku a 

prvku běžných provozních instalací - požárně odolná potrubí a požární klapky, byly zrušeny 

příslušné národní normy z oblasti zkoušení požární odolnosti. 

 

Pro zkoušení střech vystavených vnějšímu požáru, a to z hlediska šíření požáru, byla 

zavedena ČSN P ENV 1187 Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího 

požáru. Klasifikace těchto střech vychází z ČSN EN 13501 - 5 Požární klasifikace stavebních 

výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledku zkoušek střech vystavených 

vnějšímu požáru. 

 

Označení Název normy 

ČSN EN 13501-1 

Požární klasifikace stavebních výrobků a 

konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace 

podle výsledků zkoušek reakce na oheň 

ČSN EN 13501-2 

Požární klasifikace stavebních výrobků a 

konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace 

podle výsledků zkoušek požární 

odolnosti kromě vzduchotechnických 

zařízení 
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Označení Název normy 

ČSN EN 13501-3 

Požární klasifikace stavebních výrobků a 

konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace  

s použitím údajů ze zkoušek požární 

odolnosti výrobků a prvků běžných 

provozních instalací: požárně odolná 

potrubí a klapky 

ČSN EN 13501-4 

Požární klasifikace stavebních výrobků a 

konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace  

s použitím údajů ze zkoušek požární 

odolnosti komponentů zařízení na odvod 

kouře 

ČSN EN 13501-5 

Požární klasifikace stavebních výrobků a 

konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace  

s použitím údajů podle výsledků zkoušek 

střech vystavených působení vnějšího 

požáru 

 

Tab. 4 Klasifikační evropské normy5 

 

3. Vyhláška MV 23/2008 o technických podmínkách požární 

ochrany staveb 
 

3.1. Definice vyhlášky 
 

Důležité je si říct, co to je vyhláška. Ve slovníku Wikipedie je vyhláška definovaná 

jako druh podzákonného právního předpisu  

 

Vyhlášku ve smyslu právní terminologie smí vydat jako prováděcí předpis k zákonu 

ústřední orgán státní správy (např. ministerstvo) nebo i jiný úřad, který k tomu zákon zmocní. 

                                                 
5 Bradáčová, I., Stavby z hlediska požární bezpečnosti. ERA group s.r.o., Brno 2007, Kapitola 2: Právní a 
technické předpisy požární bezpečnosti staveb, str. 15 



 15

Prováděcím předpisem může kromě vyhlášky být též nařízení vlády – k nim bývá dáváno 

zmocnění v záležitostech týkajících se více resortů. 

 

V samostatné působnosti mohou vydávat vyhlášky obce a kraje. Vyhlášky schvalují 

zastupitelstvo těchto samosprávných jednotek. Právní předpisy vydávané v přenesené 

působnosti státní správy se nazývají nařízení a schvalují je rady samosprávných jednotek. 

 

 

3.2. Charakteristika vyhlášky MV č. 23/2008 o techn. podmínkách PO 

staveb 
 

Jak jsem se již zmínila výše, vyhláška MV č. 23/2008 o technických podmínkách 

požární ochrany staveb nabude účinnosti 1. července 2008. Její vydání je reakce na nový 

stavební zákon, který vyvolal potřebu novelizace všech provádějících a souvisejících 

předpisů. 

 

Ovšem vyhláška MV č. 23/2008 Sb. nenahrazuje stávající právní předpisy týkající se 

požární ochrany staveb. I nadále zůstává v platnosti zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, 

vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, stejně jako další předpisy upravující tuto 

problematiku. 

 

Vyhláška stanoví požadavky pro navrhování a provádění nových staveb, tedy těch 

objektů, o kterých stavební úřad pravomocně rozhodne v územním řízení, udělí jim územní 

souhlas anebo k projektové dokumentaci získají souhlasné stanovisko orgánu státního 

požárního dozoru po nabytí účinnosti této vyhlášky, tedy po 1. červenci 2008. 

 

Pouze v § 30 vyhlášky jsou stanoveny podmínky pro užívání stavby, které se vztahují 

také na stávající stavby. Tyto stavby schválené ještě před 1. 7. 2008 musí tyto podmínky  

v § 30 splnit do 6 měsíců od nabytí účinnosti vyhlášky (tedy do 1.1. 2009). 
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3.3. Důvody pro vydání vyhlášky 23/2008 o techn. podmínkách PO staveb 
 

3.3.1. Statistiky požárů 

 

Požární bezpečnost staveb bylo třeba uvést do souladu nejen se stavebním právem, ale 

i s novými poznatky ze skutečných požárů, při kterých dochází ke stále větším ztrátám  

na majetku a co je horší, k velkým ztrátám na životech. 

 

Účelem vyhlášky je tedy především celkové zlepšení úrovně ochrany občanů České 

republiky před požáry. Toto zvýšení standardu požární ochrany staveb by mělo přinést snížení 

vysokého počtu usmrcených a zraněných při požárech v objektech určených pro bydlení.  

 

V tabulce č. 5 je uvedena statistika požárů v letech 1993 až 2007. Můžeme zjistit, 

kolik požárů celkem bylo v kterém roce, škodu v Kč, usmrceno osob a zraněno osob. Když si 

tabulku prostuduji, dozvím se, že se hodnoty od roku 1993 pomalu zvyšují. A to bohužel 

všechny hodnoty, jak počet požárů, tak škody, usmrcených a zraněných osob. 

 

 
Tab. 5: Statistika požárů v letech 1993 – 20076 

                                                 
6 www.mvcr.cz – Statistická ročenka 2007, Česká Republika 
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V tabulce č. 6 můžeme vidět kolik požárů bylo v různých odvětvích. Nejvíce jsou 

netříděné, ale hned na druhém místě jsou domácnosti. A bohužel i majetková škoda a počet 

usmrcených osob, je v domácností skoro nejvyšší.    

 
Tab. 6: Požáry – přehled v odvětvích7 

 

Tabulka č. 7 nám ukazuje přehled požárů v domácnostech a obytných domech. 

Z tabulky vyplývá, že v roce 2007 došlo v domácnostech k 2652 požárům se škodou 

335 754 900 Kč. 58 osob bylo usmrceno a dalších 473 osob bylo zraněno. Přitom 67 velkých 

požárů (se škodou 1 milion Kč a vyšší, tj. 2,5 % požárů, způsobilo školu 160 mil. Kč, tj. 48 % 

z celkových škod. Ve srovnání s rokem 2006 je počet požárů vyšší, a to o 0,8 %, škody se 

také zvýšily, a to o 3,9 %. 

 
Tab. 7: Požáry – přehled v letech 1993 až 20077 

                                                 
7 www.mvcr.cz – Statistická ročenka 2007, Česká Republika 
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Z grafu se dá vyčíst, že přímé škody při požárech (mil. Kč) každým rokem rostou. 

 
Graf 1: Přímé škody při požárech (mil. Kč)8 

 

Když se podíváme na příčiny vzniku požárů v letech 2003 – 2007, dozvíme se, že 

každá příčina má zastoupení. Nejvyšší je příčina, která je nedošetřována.  

 
Graf 2: Podíl vytipovaných příčin vzniku požáru na celkovém počtu požárů v letech 03-078 

 

3.3.2. Důvody pro vydání vyhlášky 

 

Účelem vyhlášky je tedy především celkové zlepšení úrovně ochrany občanů České 

republiky před požáry.  

 

                                                 
8 www.mvcr.cz – Statistická ročenka 2007, Česká Republika 
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Jelikož naše země vstoupila do Evropské unie, je třeba zharmonizovat požadavky 

požární bezpečnosti na stavební výrobky s evropskými předpisy. Toto je také další důvod 

vydání vyhlášky. 

 

Vyhláška nám stanovuje technické podmínky požární ochrany pro navrhování, 

výstavbu a užívání staveb, a právě proto je vyhláška velmi důležitá jak pro projektanty, 

stavebníky, ale také pro firmy a občany.  

 

4. Dopad vydání vyhlášky na kodex norem ČSN 73 08 xx 
 

Ve vyhlášce MV č. 23/2008 o požární bezpečnosti staveb je psáno, co vše je důležité 

dodržovat a čím je důležité se řídit při navrhování a řešení požární bezpečnosti staveb. 

V mnoha paragrafem se vyhláška pouze odvolává na české technické normy, což vlastně 

znamená, že normy zezávazňuje. Ovšem některé paragrafy pouze doplňují normy.  

 

4.1. Stupeň požární bezpečnosti 
 

V současné době se stupeň požární bezpečnosti stanovuje dle závislosti na: 

- požárním riziku 

- konstrukčním systému stavby 

- výšce stavby nebo počtu podlaží při zohlednění polohy požárního úseku 

v nadzemním nebo podzemním podlaží. 

 

Ovšem v případě postupu dle ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí se 

stupeň požární bezpečnosti nestanovuje. 

 

4.2. Požární odolnosti 
 

Požární odolnosti stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů požárního úseku musí 

být navržena postupem podle českých technických norem, jako např.: ČSN 73 0802, ČSN 73 

0804, ČSN 73 0810… 
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Ve vyhlášce je řečeno, že požárně dělící a nosná stavební konstrukce u stavby se 3 a 

více nadzemními podlažími musí být navržena s požární odolností nejméně 30 minut, 

nestanoví-li české technické normy požární odolnost vyšší. 

 

 

4.3. Reakce na oheň 
 

S platností od 1.7.2003 platí na území ČR nový způsob klasifikace hořlavosti, 

označovaný jako "Reakce na oheň", shrnutý v klasifikační normě ČSN EN 13501-1. 

S účinností od 1.1.2008 nahrazuje ČSN 73 0823.  

 

Norma ČSN 73 0823 uváděla stupeň hořlavosti vybraných stavebních hmot a výrobků 

z nich pro obor požární bezpečnosti staveb. Zahrnovala stavební hmoty a výrobky, pro něž 

platí závazné technické normy nebo technické podmínky a jejichž hořlavost byla v době 

zpracování normy prověřena zkouškou podle ČSN 73 0862. Na základě požadavků této 

normy se stavební hmoty třídily do těchto stupňů hořlavosti: A - nehořlavé, B - nesnadno 

hořlavé, C1 - těžce hořlavé, C2 - středně hořlavé a C3 - lehce hořlavé. Celá norma obsahuje 

prakticky jen tabulku hořlavosti různých hmot, 

 

Evropská norma ČSN EN 13501-1 určuje postup klasifikace podle reakce na oheň  

pro všechny stavební výrobky včetně výrobků zabudovaných v konstrukcích staveb. 

Výrobky jsou uvažovány ve vztahu k jejich konečnému použití. 

 

Tento dokument platí pro tři kategorie výrobků, které jsou v této evropské normě 

ošetřeny samostatně: 

- stavební výrobky kromě podlahových krytin a tepelně izolačních výrobků potrubí; 

- podlahové krytiny; 

- tepelně izolační výrobky potrubí. 

 

V tabulce č. 8 můžeme vidět třídy reakce na oheň, jak stavebních výrobků, tak 

podlahových krytin. 
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Třídy reakce na oheň 
stavebních výrobků podlahových krytin 
A1 A1fl 
A2 A2 fl 
B B fl 
C C fl  
D D fl 
E E fl 
F F fl 

Tab. č. 8: Třídy reakce na oheň9 

 

4.4. Technická zařízení 
 

Co se týče technických zařízení, zde je nové to, že ve stavbě s výškou 45 m a větší 

musí být nízkotlaká plynový kotelna umístěna na střeše nebo v posledním nadzemním podlaží 

a s plynovými rozvody vně obvodové konstrukce. Odbočka plynového potrubí vedoucí 

k nízkotlaké kotelně musí mít co nejkratší možnou délku. Nízkotlaká kotelna umístěná  

na střeše nebo v posledním nadzemním podlaží musí být vybavena dálkově ovládaným 

uzávěrem plynu s možností jeho ovládání z úrovně terénu. 

 

4.5. Evakuace osob a únikové cesty 
 

Evakuaci osob a únikové cesty, se v současné době řeší dle norem ČSN 73 0802, ČSN 

73 0804 a současně s normou ČSN 73 0818. 

 

Vyhláška nám říká, že nášlapná vrstva podlahy v chráněné únikové cestě musí být 

navržena z hmot třídy reakce na oheň nejméně Cfl – S 1. 

 

Dále také musí být řádně označena jak úniková cesta, tak evakuační výtah. Úniková 

cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním 

sdělením za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto značení se 

umísťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a  

při jakékoli změně výškové úrovně úniku. Evakuační výtah musí být označen „evakuační 

výtah“ a to v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty. Pokud se v objektu nachází 

                                                 
9 Bradáčová, I. Požární bezpečnost domu. Brno: ERA group spol. s r.o., 2005, Kapitola 6: Třídění stavebních 
výrobků konstrukčních částí a systému staveb, str. 31 
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výtah, který neslouží k evakuaci osob, musí být označen bezpečnostním značením „Tento 

výtah neslouží k evakuaci osob“.  

 

4.6. Odstupová a bezpečnostní vzdálenost 
Odstupová a bezpečnostní vzdálenost se určuje dle norem ČSN 73 0802, ČSN 73 

0804…  

 

Vyhláška nám říká, že při stanovení odstupové vzdálenosti PÚ se musí vycházet 

z nejvyšší procentní hodnoty požárně otevřených ploch v obvodové stěně, příp. ve střešním 

plášti. Nedosahuje-li tato hodnota 40 % musí se stanovit odstupován vzdálenost jednotlivých 

požárně otevřených ploch nebo jejich skupin postupem dle českých technických norem.  

 

Co se týče bezpečnostní vzdálenosti, požárně nebezpečný prostor musí být rovněž 

vymezen u volného skladu hořlavých látek, technologického zařízení, volně vedeného 

rozvodu hořlavých látek, klece na skladování tlakových láhví a výrobků a zařízení, které jsou 

považovány za stavbu podle právního předpisu, zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon). 

 

4.7. Požadavky na vybavení staveb určených pro bydlení 
 

Vyhláška přináší vyšší požadavky na vybavení nových rodinných domů a staveb 

určených pro bydlení zařízením autonomní detekce a signalizace (obecně "hlásičem požáru") 

a také přenosnými hasicími přístroji.  

 

Ovšem tato vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 

staveb se netýká jen "hlásičů požáru" nebo přenosných hasicích přístrojů, ale komplexně řeší 

podmínky požární ochrany při navrhování, výstavbě a užívání jednotlivých druhů staveb, 

včetně např. podmínek pro hašení požárů a záchranné práce, evakuace apod. 

 

4.7.1. Hlásiče požáru 

 

Podle vyhlášky musí být zařízením autonomní detekce a signalizace (tedy "hlásiči 

požáru") vybaveny všechny nově postavené rodinné domy, byty, stavby ubytovacích zařízení 
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staveniště, dále i ubytovací zařízení nebo stavby zdravotnických zařízení a sociální péče  

u kterých na základě technických norem nevzniká požadavek na vybavení elektrickou požární 

signalizaci (EPS).  

 

Tato povinnost, vybavit si objekt "hlásiči požáru", se vztahuje jen na nové stavby.  

Za nové stavby se požadují objekty, o kterých stavební úřad pravomocně rozhodne 

v územním řízení, udělí jim územní souhlas anebo k projektové dokumentaci získají 

souhlasné stanovisko orgánu státního požárního dozoru po nabytí účinnosti této vyhlášky, 

tedy po 1. červenci 2008. 

 

Objekty, které jsou schválené před 1. červencem 2008 budou muset být vybaveny 

"hlásiči požáru" pouze tehdy, pokud stavba či její část projde v budoucnu rozsáhlejší stavební 

úpravou. 

 

Podle vyhlášky č. 23/2008 musí být vybaveny zařízením autonomní detekce a 

signalizace ( "hlásičem požáru") tyto nově navržené stavby:  

 

Rodinný dům: "Hlásič požáru" musí být umístěn v části vedoucí k východu z bytu  

v rodinném domě, u mezonetových bytů a rodinných domů s více byty by to mělo být  

v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru. Jedná-li se o byt v rodinném domě  

s podlahovou plochou větší než 150 m2, musí být "hlásič požáru" umístěn také v jiné vhodné 

části bytu.  

 

V bytovém domě každý byt: "Hlásič požáru" musí být umístěn v části bytu vedoucí 

směrem do únikové cesty . Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2 a  

v mezonetových bytech, musí být umístěn další "hlásič požáru" v jiné vhodné části bytu.  

 

Stavba ubytovacího zařízení, u které nevzniká požadavek na vybavení elektrickou 

požární signalizací: "Hlásič požáru" musí být umístěn v každém pokoji pro hosty, společných 

prostorech a v části vedoucí k východu z domu, pokud se nejedná o chráněnou únikovou 

cestu.  
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Stavba sociální péče, na kterou se nevztahuje požadavek na zajištění elektrickou 

požární signalizací: "Hlásič požáru" musí být umístěn v každé ubytovací jednotce a v části 

vedoucí k východu z domu, pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu.  

 

Stavba ubytovacího zařízení staveniště: "Hlásič požáru" musí být umístěn v každém 

pokoji určeném pro ubytování osob a v části vedoucí k východu z ubytovacího zařízení 

staveniště.  

 

V příloze č. 1 můžeme vidět umístění autonomní hlásiče požáru a také je tam psáno, 

jak kontrolovat autonomní hlásič požáru. 

 

4.7.2. Přenosné hasící přístroje 

 

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

také změny v oblasti vybavenosti objektů přenosnými hasicími přístroji.  

 

Již podle současných předpisů musí být např. společné prostory v bytových domech 

nebo garáže vybaveny přenosnými hasicími přístroji - vyhláška č. 23/2008 v této oblasti 

přináší pouze zpřesnění.  

 

Všechny nově postavené rodinné domy (tedy ty, o kterých stavební úřad pravomocně 

rozhodne v územním řízení nebo jim udělí územní souhlas po nabytí účinnosti této vyhlášky, 

tedy po 1. červenci 2008) budou muset být vybaveny přenosným hasicím přístrojem  

s minimální hasicí schopností 34 A.  

 

Ve vyhlášce se pro rodinné domy stanoví přenosný hasící přístroj na požáry typu A 

(požáry pevných látek), ale na trhu existují také přenosné hasicí přístroje splňující povinné 

minimum, které mají universální hasicí náplň určenou nejen pro požáry pevných látek, ale  

i požáry kapalin (typ B) a plynů (typ C). Na štítku každého prodávaného přenosného hasícího 

přístroje je údaj o hasící schopnosti.  

 

Důležité je třeba si uvědomit, že občané si nemusí pořizovat přenosný hasicí přístroj 

přesně s označením 34 A. Namísto jednoho se mohou vybavit i dvěma nebo více přenosnými 
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hasicími přístroji s menší hasicí schopností, ovšem součet jejich hasicích schopností  

pro požáry typu A musí dosáhnout alespoň stanovené minimum 34.  

 

Kromě rodinného domu vyhláška rovněž v příloze č. 4 s ohledem na jejich hasicí 

schopnosti přesně stanoví počet, druhy a umístění přenosných hasicích přístrojů v nových 

bytových domech, ubytovacích zařízeních, garážích a prodejních stáncích.  

 

Umístění přenosných hasících přístrojů je shrnuto v příloze č. 2. Je tam také uvedeno, 

jak kontrolovat přenosný hasící přístroj a také tam jsou popsány druhy přenosných hasících 

přístrojů. Na konci je pak uvedena stručná tabulka, která nám říká, jak hasí různé hasící látky. 

 

4.8. Ostatní změny 
 

4.8.1. Rodinný a bytový dům 

 

Když se navrhuje rodinný dům, vše zůstává skoro stejné jako dosud a řeší se to dle 

normy ČSN 73 0833, PBS – Budovy pro bydlení a ubytování. Tedy kromě vybavení 

zařízením autonomní detekce a signalizace a hasícím přístroji.  

 

Další významná změna je, že pokud plocha požárního úseku rodinného domu a stavby 

pro rodinnou rekreaci není větší než 600 m2, je jednotlivá garáž nebo přístřešek pro osobní, 

dodávková nebo jednostopá vozidla součástí tohoto požárního úseku. 

 

Další významných bodem je, že v normě se délka únikových cest neposuzuje, ovšem 

dle vyhlášky, pokud je plocha požárního úseku větší než 600 m2, musí být stanovena délka 

únikové cesty.  

 

4.8.2. Ubytovací zařízení 

 

U ubytovacích zařízení záleží na kapacitě budov. V jednom požárním úseku může být 

nejvýše 20 lůžek. Pokud je v budově ubytovacího zařízení sloužící pro ubytování projektová 

kapacita 20 a více osob s více než třemi nadzemními podlažími, musí být zřízen evakuační 
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výtah. A pokud je projektová kapacita nad 75 ubytovaných osob musí být vybavena domácím 

rozhlasem s nuceným poslechem.  

 

 

4.8.3. Zdravotnické zařízení 

 

Co se týče zdravotnických zařízení, při řešení PBS se vychází z normy ČSN 73 0835, 

Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče. 

 

Změny, které vyhláška vydává jsou:  

- schodiště ve stavbách s více než třemi nadzemními podlažími nebo se dvěma a více 

podzemními podlažími musí být označeno u vstupu do každého podlaží; 

- požárně dělící a nosná stavení konstrukce stavby zdrav. Zařízení a zařízení sociální 

péče musí být navržena s požární odolností 30 minut, nestanoví-li česká technická norma 

požární odolnost vyšší; 

- ve stavbách s projektovou kapacitou nad 50 osob musí být v lůžkových částech 

prokázáno zkouškou, že zápalnost textilní záclony a závěsu je delší než 20 sekund a 

čalounické materiály vyhovují z hlediska zápalnosti. 

 

4.8.4. Shromažďovací prostor 

 

Shromažďovací prostory nám řeší norma ČSN 73 0831. Dle této normy musí být  

ve stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem k dispozici nejméně dvě únikové cesty, 

ovšem ve vyhlášce je nově stanoveno, že musí být vždy navržena nejméně jedna úniková 

cesta, která svým provedením odpovídá možnosti evakuace osob podle vyhlášky č. 369/2001 

a minimální šířka této únikové cesty musí být 1,1 m.  

 

Stejně jako u zdravotnických zařízení je ve vyhlášce řečeno, že ve stavbách s vnitřním 

shromažďovacím prostorem musí být prokázáno zkouškou, že zápalnost textilní záclony a 

závěsu je delší než 20 sekund a čalounické materiály vyhovují z hlediska zápalnosti 

 

Dále vyhláška určuje u shromažďovacích objektech, že nosná konstrukce střechy nad 

shromažďovacím prostorem a nosná konstrukce zajišťující stabilitu stavby musí být navržena 
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s požární odolností odpovídající dvojnásobné hodnotě předpokládané doby evakuace osob, 

nejméně však 15 minut. Pokud shromažďovací prostor slouží pro více než 2500 osob, požární 

odolnost střechy a nosná konstrukce zajišťující stabilitu stavby musí být nejméně 30 minut. 

 

4.8.5. Vyhlídková věž 

 

Ohledně vyhlídkové věže se ve vyhlášce vychází dle toho, zda je dřevěná vyhlídková 

věž bez odvodových stěn nebo s obvodovými stěnami a od toho se odvíjí, jak může být 

budova vysoká a jakou únikovou cestu bude mít. Pokud je tedy dřevěná vyhlídková věž bez 

obvodových stěn musí být navržena s výškou nejvíce 30 m a s nechráněnou únikovou cestou, 

pokud je dřevěná vyhlídková věž s obvodovými stěnami musí být navržena s výškou nejvíce 

15 m a navrhuje se s částečně chráněnou únikovou cestu s odvětráním. 

 

Co se týče odstupové vzdálenosti u vyhlídkových věží je 6,5 m od vnějšího pláště 

konstrukce, ovšem pokud jsou ztížené podmínky pro hašení požáru a pro záchranné práce 

zvětší se odstupová vzdálenost o 50 %. 

 

4.8.6. Garáže 

 

U navrhování PBŘ Garáže se postupuje dle normy ČSN 73 0804 – Výrobní objekty.  

 

Jednotlivá místa určená v garáži pro stání motorových vozidel sloužících pro přepravu 

hořlavých kapalin a hořlavých plynů musí být oddělena požárně dělicí konstrukcí s požární 

odolností nejméně 30 minut.  

 

Požární úsek hromadné podzemní garáže určené pro veřejnost musí být vybaven 

domácím rozhlasem s nuceným poslechem. 

 

4.8.7. Stavba užívání k činnosti školy a školského zařízení 

 

Při navrhování těchto staveb se postupuje podle normy ČSN 73 0802 – Nevýrobní 

objekty. Ve vyhlášce je opět uvedeno pár pravidel, které se musí dodržovat, jedná-li se právě 

o stavby užívání k činnosti školy a školského zařízení. 
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Mateřské školy: 

- nesmí mít více než 2 nadzemní podlaží, podzemní podlaží nesmí být navrženo  

pro pohyb dětí 

- při umístění mateřské školy ve stavbě jiného účelu než je stavby užívaná k činností 

školy, musí být prostor mateřské školy situován nejvýše ve druhém nadzemním 

podlaží 

- každá třída mateřské školy musí tvořit samostatný PÚ 

- tak, kde je více než 20 dětí, musí být navrženy dvě únikové cesty 

 

Školy:  

- tam, kde se pohybuje více než 100 dětí, žáků nebo studentů musí být navržena 

s domácím rozhlasem s nuceným poslechem. 

 

U obou těchto zařízení, pokud se zde pohybují žáci se zdravotním postižením, nesmí 

být na únikové cestě použity kývavé a turniketové dveře. 

 

4.8.8. Zemědělská stavba 

 

Při řešení zemědělské stavby, vycházíme z normy ČSN 73 0842 – Objekty  

pro zemědělskou výrobu. Vyhláška opět stanovuje podmínky, které je nutno dodržovat. 

 

Zde je důležité, že pokud sklad navržený pro uskladňování více než 7 m3 kapalných 

přípravků na hubení škůdců a ochranu rostlin, hnojiv a obdobných látek, které jsou hořlavými 

kapalinami musí splňovat podmínky stanovené pro sklad hořlavých kapalin dle ČSN 65 0201 

Hořlavé kapaliny – Provozovny a sklady. 

 

4.8.9. Stavba pro výrobu a skladování 

 

Ve vyhlášce se zde upozorňuje pouze na to, aby ve skladu pyrotechnických výrobků 

byla u vstupu a na jiných vhodných místech umístěno bezpečnostní značení.  
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Bezpečnostní značení musí obsahovat tyto nápisy, pokud je to třeba v daném prostoru: 

„Zákaz kouření v okruhu 15 m“, „Zákaz vstupu s otevřeným plamenem“ a „Zákaz skladování 

hořlavých a hoření podporujících látek“. 

 

Tyto sklady dále musí být opatřeny bezpečnostním značením provedeným z kovu 

s informací o nebezpečných vlastnostech skladovaných látek, celkové kapacity skladu a 

způsobu uložení skladovaných látek. 

 

4.9. Užívání staveb 
 

Zde se řeší bezpečná vzdálenost tepelného zařízení vyrobeného před účinnosti této 

vyhlášky stanovena návodem výrobce, stanoví se tato vzdálenost podle přílohy č. 8. Toto 

neplatí pro tepelné zařízení, u kterého je k dispozici návod výrobce a v tomto návodu není 

požadavek na bezpečnou vzdálenost stanoven.  

 

5. Návrhy a shrnutí změn 
 

U různých typů staveb je ve většině případů vyhláškou dáno: 

- minimální požární odolnost 

- vybavení domácím rozhlasem s nuceným poslechem 

- bezpečnostní tabule 

 

Shrnutí těchto i jiných požadavků je uvedeno v tabulce č. 9. 

 

Norma Název normy Změny 

ČSN 73 0802 PBS – Nevýrobní objekty 

Mateřská škola: - max. 2 NP, třída = samost. PÚ 

Škola: -více než 100 dětí = domácí rozhlas 

s nuceným poslechem 

ČSN 73 0804 PBS – Výrobní objekty 

- vybavení detektory úniku plynu a účinné větrání 

- požárně dělicí konstrukce = min. 30 min. 

- vybavení domácím rozhlasem s nuceným 

poslechem = hromadné podzemní garáže 
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Norma Název normy Změny 

ČSN 73 0831 PBS – Shromažďovací prostory 

- zkoušky dle ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 

- s vnitřním shromaž. prostorem = min. 1 ÚC, 

min. šířka 1,1 m 

- pož. odolnost střechy a nosná konstrukce  

= do 2500 osob = min. 15 min. 

= nad 2500 osob = min. 30 min. 

- evakuační výtah = VP2, VP3 

 

ČSN 73 0833 

PBS - Budovy pro bydlení a 

ubytování 

Rodinný a bytový dům: 

- garáž samostatný PÚ (S < 600 m2) 

- stanovení délky únikové cesty (S > 600 m2)

- autonomní hlásič požáru 

Ubytovací zařízení: 

- samostatný PÚ = max. 25 lůžek 

- domácí rozhlas s nuceným poslechem = 

nad 75 lůžek 

- autonomní hlásič požáru 

- evakuační výtah = projektová kapacita 20 a 

více osob 

- zkoušky dle ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 

ČSN 73 0835 
PBS - Budovy zdrav. Zařízení a soc. 

péče 

- Požárně dělicí a nosná stav. konstrukce = 

min. požární odolnost 30 minut  

- autonomní hlásič požáru 

- zkoušky dle ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny = 

projektová kapacita nad 50 osob 

ČSN 73 0842 
PBS - Objekty pro zemědělskou 

výrobu 
 Sklad: > 7m3 přípravků = podmínky dle ČSN 

65 0201 Hořlavé kapaliny 

ČSN 73 0845 PBS - Sklady 
- vybavení bezpečnostním značením 

 

Tab. č. 9 : Shrnutí změn 
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Závěr 
 

Cílem bakalářské práce byla navrhnout změny v kodexu norem řady ČSN 73 08 .. 

vyvolané vyhláškou MV č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb.  

 

Vyhláška MV o technických podmínkách požární ochrany staveb začne platit již za 3 

měsíce a je třeba si ujasnit, co vyhláška říká a jak je třeba postupovat při navrhování a řešení 

požární bezpečnosti staveb.  

 

Jak jsem již psala výše, vyhláška je uvedena jak pro projektanty, stavebníky, ale také 

pro firmy a občany. Pro projektanty není až tak důležitá, ale má na ně velký dopad. A to 

hlavně tím, že vyhláška se odkazuje na určití normy, které tímto zezávazňuje. 

 

Tato bakalářská práce je pohledem autora, tedy mnou, na danou problematiku. 

V prvních kapitolách jsem se zabývala právními předpisy a Směrnice rady 89/106/EEC a 

souvisejícím interpretačním dokumentem č. II. Důležitým bodem této bakalářské práce bylo 

definování a určení důvodů vydání vyhlášky MV č. 23/2008 o technických podmínkách 

požární ochrany staveb. V závěru své bakalářské práce jsem navrhovala změny v kodexu 

norem řady ČSN 73 08.. vyvolané vyhláškou MV č. 23/2008 o technických podmínkách 

požární ochrany staveb, viz tabulka č. 9. 

 

 

 

 


