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báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2008. 
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Diplomová práce seznamuje s problematikou změn staveb z hlediska požární bezpečnosti. 

Předkládá stručný popis změn staveb a stávající způsob jejich řešení podle dnes platných 

právních a technických předpisů a poukazuje na případy jejich rozporu. Dále se zabývá 

vytyčením a možným řešením problémů, které v této oblasti nalézá odborná veřejnost.  

 

 

 

 

ANNOTATION 

PAVELEK, J. Changes of buildings in fire protection. Diploma work. Ostrava: VŠB – 

Technical University Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2008. 
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Diploma work presents  problems of changes of buildings in the fire safety.  This study set 

up a short description of changes of building and current method of solutions in agreement 

with today valid technical directive.  Further it deals with locating of problems which are 

founded by professional community in this area. Same questions will be solved in my 

graduation these. 
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1 ÚVOD 

Změny stávajících staveb zaujímají ve stavebnictví stále významnou roli. Přestože 

v posledních letech dochází v České republice k velkému rozvoji ve stavebnictví a staví se 

mnoho nových občanských ale i průmyslových staveb, je stále potřeba měnit, 

modernizovat, opravovat, doplňovat, rozšiřovat, nastavovat apod. celou řadu staveb 

stávajících, které vznikly v dávné minulosti, ale třeba i v letech nedávných. Všechny 

rekonstrukce, opravy, nástavby, přístavby, modernizace, stavební úpravy, ale i doplňování,  

změny a záměny technologií lze nazývat změnami staveb. Změna stavby ve stávajícím 

objektu nebo změna v rámci stávající technologie je vždy do značné míry limitována právě 

parametry stávajícího prostoru resp. objektu či technologického celku.  

Při změnách staveb nelze proto vždy zcela uplatnit požadavky českých technických norem 

a ostatních předpisů platných na úseku požární bezpečnosti staveb. Proto se při změnách 

staveb uplatňují jakési „úlevy“ z požadavků platných norem a předpisů v oblasti požární 

bezpečnosti staveb. Tyto „úlevy“ nebo lépe specifické požadavky jsou ustanoveny zejména 

v ČSN 730834 Požární bezpečnost staveb – změny staveb (dále jen ČSN 730834) [8], ale i 

dalších českých technických normách. 

Diplomová práce vyhodnotí účinnost a správnost platných právních a technických předpisů 

v oblasti změn staveb resp. požární bezpečnosti staveb. Poukáže na nové poznatky 

v oblasti požární bezpečnosti staveb, dále se pokusí zachytit zkušenosti odborné veřejnosti 

se zařazováním staveb do skupin změn staveb dle ČSN 730834, vymezí nejčastější 

problémy při aplikaci požadavků této normy a jiných předpisů platných ve výstavbě při 

změnách staveb. 

 Diplomová práce se v menší míře zabývá i návrhem nové metodiky hodnocení změn 

staveb z hlediska požární bezpečnosti staveb zejména s ohledem na nové platné normy a 

předpisy v oblasti stavebnictví a požární bezpečnosti staveb.  
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2 REŠERŠE LITERATURY 

Literatury zabývající se požární bezpečností staveb, změnami staveb a změnami v užívání 

je na českém trhu dostatek, ale k problémům, které v této oblasti jsou, se téměř žádná 

nevyjadřuje nebo jen v minimální míře.  

Využití zahraniční literatury se omezilo pouze na směrnici rady Evropy 89-106-EHS [25] a 

její interpretační dokumenty, zvláště pak interpretační dokument č.2 řešící požární 

bezpečnost staveb. Směrnice udává základní požadavky na stavby a výrobky užívané ve 

stavbách projektovaných a realizovaných ve členských státech evropské unie. Porovnání 

českých a zahraničních předpisů v oblasti změn staveb se ukázalo jako neúčelné, protože 

v zahraničí pohlížejí na změny staveb celkově s jinou filozofií než v ČR.   

Změny staveb v České republice řeší z legislativního hlediska zákon č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) [18]. Tento zákon upravuje 

povolování staveb a jejich změn. Dále pak upravuje podmínky pro projektovou činnost a 

provádění staveb. 

Normové požadavky na změny staveb stanovuje česká technická norma ČSN 73 0834 

požární bezpečnost staveb – změny staveb [8]. Tato  norma  platí  pro  projektování  

požární  bezpečnosti  změn  dokončených  staveb,  pokud  tyto  změny podléhají 

stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení dle stavebního zákona a stanoví požadavky požární 

bezpečnosti na měněné objekty nebo jejich části v návaznosti ČSN 73 0802 [3], ČSN 73 

0804 [4] a přidružené normy. 

Vzhledem k tomu, že problémům, které jsou v oblasti změn staveb a požární ochraně 

obecně, se literatura téměř nevyjadřuje, byl pro vypracování diplomové práce vytvořen 

dotazník týkající se základních požadavků normy ČSN 73 0834. Celé znění tohoto 

dotazníku je umístěno v příloze č.1 této diplomové práce. Dotazník byl vyplněn mnoha 

odborníky na požární ochranu a to jak pracovníky vykonávajícími státní požární dozor, tak 

autorizovanými inženýry v oblasti požární bezpečnosti staveb.  
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3  ZMĚNA STAVBY – DEFINICE A VYMEZENÍ 

Změnou stavby může být: 

a) změna v užívání resp. využití, 

b) stavební úprava, 

c) rekonstrukce nebo oprava objektu, 

d) nástavba objektu o jedno a více podlaží, 

e) vestavba podlaží v objektu, 

f) přístavba objektu, 

g) záměna, obnova a doplnění technologie apod.. 

V následujících kapitolách budou změny staveb zhodnoceny z hlediska poznatků 

stavebních předpisů a předpisů platných v oblasti požární bezpečnosti. Snahou bude 

poukázat na nesoulad těchto předpisů, mezery a praktické problémy, které nejednotným 

definováním problematiky změn staveb a zastaralostí některých předpisů např. ČSN 73 

0834 vznikají v praxi.    

3.1 Změny stavby a změna v užívání z hlediska požadavků stavebních  

předpisů  

3.1.1 Směrnice rady Evropy 89-106-EHS 

Základní požadavky na stavby a stavební výrobky udává směrnice rady Evropy 89-106-

EHS a její interpretační dokumenty. Oblasti požární bezpečnosti staveb se věnuje 

interpretační dokument č.2. 

Základními požadavky na stavbu z hlediska požární bezpečnosti je, aby: 

a) byla po určitou dobu zachována únosnost konstrukce, 

b) byl uvnitř objektu omezen vznik a šíření požáru a kouře, 

c) bylo omezeno šíření požáru na sousední objekty, 

d) mohli uživatelé opustit stavbu nebo být zachráněni jiným způsobem, 

e) byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek [25]. 
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3.1.2 Stavební zákon 

Základním závazným právním předpisem v oblasti stavebnictví je zákon č.183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu neboli stavební zákon [18]. Tento zákon nabyl 

účinnosti dne 1. ledna 2007. K témuž datu byla stanovena také účinnost celkem šesti 

prováděcích vyhlášek stavebního zákona. Tímto po více než třiceti letech začal platit zcela 

nový kodex stavebního práva. 

V §2 jsou uvedeny základní pojmy týkající se stavebního zákona. Odstavec 5 vysvětluje, 

co je změnou dokončené stavby. 

Za změnu dokončené stavby je považována: 

a) nástavba, kterou se stavba zvyšuje, 

b) přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně 

propojena s dosavadní stavbou, 

c) stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení 

stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby. 

V §3 je definováno, co se považuje za údržbu stavby.  

Jsou to práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke 

znehodnocování stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost. 

V části třetí o územním plánování, hlava III díl 4 o územním rozhodnutí říká § 81, které 

stavby vyžadují rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území.  

Jsou to pouze: 

a) nástavby 

b) přístavby 

c) změny ve způsobu užívání stavby, které podstatně mění nároky stavby na okolí. 

Rozhodnutí  o změně stavby ani územní souhlas nevyžadují: 

a) stavební úpravy 

b) udržovací práce 

Změnu v užívání stavby a co se považuje za změnu v užívání stavby udává §126. Stavbu 

lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení stavby, 
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ve veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu autorizovaného inspektora, ve stavebním povolení, 

v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu.  

Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím 

podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné 

zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, je přípustná jen na základě 

písemného souhlasu stavebního úřadu. Změna v užívání stavby musí být v souladu se 

záměry územního plánování, s veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem a se zvláštními 

právními předpisy. 

V § 103 jsou dány stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební 

povolení ani ohlášení. V odstavci prvním, písmeno h) je uvedeno:  

stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled 

stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a její 

provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost a pod písmenem e) jsou udržovací 

práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, 

stabilitu a vzhled stavby , životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací 

práce na stavbě, která je kulturní památkou. 

V § 104 jsou stavby nebo jejich změny, které vyžadují ohlášení na stavebním úřadě, ne 

však stavební povolení. V odstavci 2 písmeno n) jsou stavební úpravy pro změny v užívání 

částí stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se jejich vzhled a 

nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí [20]. 

K ohlášení stavby se musí připojit závazné stanovisko dotčeného orgánu vyžadované 

zvláštním právním předpisem – zákony o ochraně životního prostředí, vod, lesů, 

nerostného bohatství a zákon o státní památkové péči, nikoliv však zákon ani jiný předpis 

požární ochrany nebo požární bezpečnosti staveb. 

Prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu (např. vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb [20], vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území [21], 

vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 

územního opatření [22] nebo vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu [23] vzhledem ke změnám staveb 
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pouze upravují formální náležitosti pro povolení změny v užívání stavby nebo pro ohlášení 

stavby. 

Základním nedostatkem vymezení pojmu změny v užívání stavby v platných 

právních předpisech v oblasti stavebnictví je: 

a) Obsahové vymezení, tj. že za změnu stavby se dle právních předpisů považuje pouze 

nástavba, přístavba a změna v účelu užívání. Toto vymezení nezahrnuje vůbec zásahy do 

technologických zařízení, stavební úpravy na technologiích apod.  V §126 stavebního 

zákona, který vymezuje změnu v užívání je  použit pojem změny na provozním zařízení 

objektu. Není zcela jasné, zda se za toto provozní zařízení považují i technologické 

zařízení objektů. Nebo pouze zařízení technického charakteru, které podmiňují provoz 

objektu (VZT zařízení, vytápění apod.).  

b) Důležitým nedostatkem je skutečnost, že je vymezena § 103 stavebního zákona oblast 

staveb, které nevyžadují stavební povolení, ani ohlášení stavby. V této oblasti jsou 

uvedeny stavby, které mohou být svým charakterem nebezpečné a neměly by se provádět 

bez stavebního povolení nebo ohlášení. Např. stavby nádrží na zkapalněné uhlovodíkové 

plyny,  úpravy technického zařízení budov, kotelen, energetických vedení apod. Stavební 

úpravy resp. zásahy do řady z těchto zařízení mohou mít zásadní vliv na požární 

bezpečnost objektu. Mohou být ovlivněny požárně dělící konstrukce objektů, resp.  může 

dojít k zásahu prostupů těchto rozvodů do požárně dělících konstrukcí objektů. Při 

změnách na VZT zařízení je rovněž nutné dbát na materiálové provedení nového VZT 

potrubí, jeho prostupy požárně dělícími konstrukcemi apod. Samostatnou kapitolou jsou 

rozvody instalací a potrubní rozvody technických zařízení budov instalačními šachtami 

objektů. U zásahů do technických zařízení budov vedených v instalačních šachtách, jejich 

oprav a stavebních úprav je důležité provádět takové stavební úpravy a opravy v souladu 

s požadavky technických standardů, předpisů a norem platných v oblasti požární 

bezpečnosti staveb.   

Znění § 103 písmeno h) osvobozuje  od stavebního povolení a ohlášení stavební úpravy, 

které mimo jiné neovlivní požární bezpečnost objektu. Není však nijak vymezeno, kdo a 

v jakém rozsahu a komu prokáže, že předmětná změna nemá vliv na požární bezpečnost 

objektu. Nevztahuje se na takové objekty zpracovávání projektu stavby a požárně 

bezpečnostního řešení stavby. Může tak běžně docházet k tomu, že vliv stavební úpravy na 
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požární bezpečnost stavby nebude vyhodnocen vůbec nebo jen nedostatečně osobou, která 

nemá potřebnou kvalifikaci a nebude k tomu vůbec oprávněná.  

3.2 Změny staveb dle  předpisů platných v oblasti požární bezpečnosti  

 V následujícím textu budou uvedeny definice a požadavky na změny staveb uvedené 

v platných právních předpisech a českých technických normách týkajících se požární 

ochrany a hlavně požární bezpečnosti staveb. 

3.2.1 Zákon  o požární ochraně 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně [17] má za úkol vytvářet podmínky pro účinnou 

ochranu zdraví, života a majetku občanů před požáry a jinými mimořádnými událostmi. 

Zákon mimo jiné stanoví povinnosti pro ministerstva a jiné správní úřady, právnické a 

fyzické osoby a také postavení a působnost orgánů statní zprávy a samosprávy na úseku 

požární ochrany. Jednou ze základních povinností ministerstva a hasičského záchranného 

sboru je výkon státního požárního dozoru, tedy mimo jiné posuzování projektové 

dokumentace stavby ke stavebnímu řízení a dokumentace k řízení o změně v užívání 

stavby. 

V roce 2007 z důvodu nabytí účinnosti nového stavebního zákona byl změněn také zákon o 

požární ochraně. Hlavní změnou týkající se změn staveb je změna § 31 odstavec 3, který 

říká, u kterých staveb se nevykonává státní požární dozor. Jsou to všechny stavby a 

stavební úpravy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. U staveb, které vyžadují 

ohlášení se stavební dozor vykonává například u udržovacích prací na stavbě, ale jen 

pokud mohou negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby. 

3.2.2 Vyhláška o požární prevenci 

Vyhláška ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

státním požárním dozoru [26] se z hlediska změn staveb vyjadřuje pouze ke způsobu 

výkonu státního požárního dozoru. Ke změnám staveb se tato vyhláška nevyjadřuje vůbec. 

3.2.3 Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb  

Dne 1. července 2008 nabývá účinnosti vyhláška ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., o 

technických podmínkách požární ochrany staveb [24]. Je to první závazný právní předpis 

kladoucí technické podmínky na požární bezpečnost staveb v České republice. Tento 
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předpis se odvolává na většinu norem požárního kodexu, které jsou zatím pouze 

nezávazným doporučením jak postupovat při navrhování požární bezpečnosti a nařizuje 

postupovat v souladu s nimi.  

Na změny staveb se tato vyhláška odvolává ve dvou paragrafech: 

a) §26 o stavbách památkově chráněných  

b) §31 společná ustanovení   

V § 31 je řečeno, že při změně dokončené stavby nebo při udržovacích pracích se 

postupuje podle české technické normy ČSN 73 0834. U změn staveb skupiny II a III musí 

být v části dotčené změnou instalováno zařízení autonomní detekce a signalizace, pokud  je 

při navrhování pro příslušnou část stavby vyžadováno [24]. 

3.2.3 Změny staveb dle  normy ČSN 73 0834 

Norma platí pro projektování požární bezpečnosti změn dokončených staveb, pokud tyto 

stavby podléhají stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení dle stavebního zákona. Tato norma 

neplatí pro změny staveb, které byly projektovány podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a 

přidružených norem. Normu lze aplikovat při změnách skupiny I. Změny staveb skupiny II 

(viz 3.4) lze pro shromažďovací prostory [6], sklady [12], objekty spojů [11], sklady a 

provozovny s hořlavými kapalinami, plyny apod. (např. podle ČSN 65 0201 [1], ČSN 65 

0202 [2], ČSN 73 5530), aplikovat pouze v rozsahu, v jakém se na ni příslušné technické 

normy nebo předpisy odvolávají. 

Dle ČSN 73 0834 [8] se změny staveb třídí dle rozsahu a závažnosti do tří skupin: 

  I - změny staveb s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti; 

 II    - změny staveb s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti; 

 III   - změny staveb s plným uplatněním požadavků požární bezpečnosti daných  

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

Za změnu v užíváni objektu, prostoru nebo provozu se považují pouze změny, které vedou 

v měněném prostoru ke zvýšení požárního rizika nebo ke zhoršení podmínek evakuace tj. 

ke zvýšení počtu osob unikajících jedním únikovým pruhem nebo ke zvýšení celkového 

počtu unikajících osob. Dále pak sem patří případy, kdy se mění věcně příslušná 

projektová norma na ČSN 73 0833 [7] nebo ČSN 73 0835 [9] tedy tam, kde dochází ke 

změně nebytových prostor na prostory určené k bydlení nebo ubytováni osob nebo tam, 
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kde vznikají zdravotnická zařízení. Pokud je tomu opačně, pak  ke změně věcně příslušné 

projektové normy nedochází, ale i při těchto změnách se posoudí nárůst požárního zatížení 

a počtu unikajících osob. 

Při změnách staveb nelze proto vždy zcela uplatnit požadavky českých technických norem 

a ostatních předpisů platných na úseku požární bezpečnosti staveb. Proto se při změnách 

staveb uplatňují jakési „úlevy“, z požadavků platných norem a předpisů v oblasti požární 

bezpečnosti staveb. Tyto „úlevy“ nebo lépe specifické požadavky jsou ustanoveny právě v 

ČSN 730834 Požární bezpečnost staveb – změny staveb, ale i dalších českých technických 

normách (ČSN 650201 [1], ČSN 730831 [6], ČSN 730835 [9] apod.). Jak již bylo výše 

uvedeno, v ČSN 730834 jsou změny staveb rozděleny dle jejich rozsahu případně  vlivu na 

požární bezpečnost celého objektu do tří kategorií, označovaných jako změny staveb 

skupiny I – III. Přičemž změny staveb skupiny I jsou změnami, které téměř nemají vliv na 

požární bezpečnost objektu, a jedná se pouze o změny drobné.  

Pak jsou v normě stanoveny podmínky pro zatřídění změn staveb skupiny III. To jsou 

naopak změny, které mají zásadní vliv na stavbu, její velikost, stavební řešení, podlažnost 

a samozřejmě její požární bezpečnost. Takové velké resp. rozsáhlé změny staveb se pak 

z hlediska požární bezpečnosti posuzují jako změny staveb skupiny III. Změny staveb 

skupiny III se řeší z hlediska požadavků na požární bezpečnost objektu s plným 

uplatněním požadavků norem a předpisů platných v oblasti požární bezpečnosti staveb, 

stejně jako objekty a stavby nové.  

Všechny ostatní změny staveb, které nesplní kritéria ČSN 730834 pro změny staveb 

skupiny I, tj. malé změny, ale současně se nejedná o rozsáhlé stavební úpravy a zásadní 

změny v užívání, splňující kritéria ČSN 730834 pro změny staveb skupiny III, se zařazují 

jako změny stavby II. U změn staveb skupiny II, lze pak v souladu s požadavky ČSN 

730834 a dalších norem a předpisů použít některá zmírnění resp. úlevy či specifické 

požadavky na stanovení požárního rizika a stupně požární bezpečnosti objektu, požárně 

technických vlastností stavebních konstrukcí objektu, řešení únikových cest, stanovení 

odstupových vzdáleností apod. Změny staveb skupiny II se mohou provádět pouze u 

staveb, které nebyly projektovány podle současného kodexu norem požární  bezpečnosti 

staveb, tedy před rokem 1977. 
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3.3 Zhodnocení současného stavu právních předpisů a českých 

technických norem platných v oblasti změn staveb  

ČSN 73 0834 byla naposledy novelizována v červenci roku 2000. Do dnešního dne došlo 

ke změně řady norem a právních předpisů. Byly novelizovány základní normy kodexu 

požární bezpečnosti staveb – ČSN 730802, ČSN 730804, ČSN 650201, ČSN 730835 atd. 

Vznikly důležité normy nově jako  např. ČSN 730810 PBS – Společná ustanovení [5]. 

Důležitým okamžikem byl i vstup České republiky do Evropské Unie (dále jen EU). Díky 

kterému byla přijata celá řada právních i technických předpisů platných v zemích EU, které 

se významně dotýkají požární bezpečnosti staveb. Přijetím předpisů EU a rovněž díky 

dynamickému rozvoji nových poznatků v oblasti požární bezpečnosti staveb se stávají 

obsah a filozofie ČSN 73 0834 zastaralými.  

V nespolední řadě je nutné zmínit fakt, že došlo k přijetí nové právní úpravy ve 

stavebnictví tj. stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Stavební zákon zcela nově 

klasifikuje požadavky a způsob povolování staveb. Důraz se klade na umisťování staveb. 

Celá řada staveb, včetně změn některých staveb podléhá dle nové právní úpravy pouze 

režimu ohlášení stavby. Vznikají nové režimy povolování staveb – územní souhlas, 

kolaudační souhlas. Naopak řada staveb nově nevyžadují ani ohlášení stavebnímu úřadu.  

Jak již bylo výše uvedeno existuje značný nesoulad u právních předpisů a technických 

předpisů ve vymezení pojmu změna stavby po obsahové stránce. Zcela chybí podrobná a 

jednotná definice pojmu rekonstrukce objektu a vymezení pojmu celková rekonstrukce 

objektu. Dále důkladné vymezení pojmu stavební úprava, provozní zařízení objektu apod. 

Jak stavební zákon, tak zákon o požární ochraně kladou podmínku, že změna nesmí mít 

vliv na požární bezpečnost stavby, ale nikde není stanoveno, jakým způsobem a kým bude 

vliv stavebních úprav na požární bezpečnost objektu vyhodnocen.  
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4  ZMĚNY STAVEB SKUPINY I DLE ČSN 730834 

Z hlediska požární ochrany se zpravidla jedná o menší zásahy do stavebních konstrukcí 

objektu. Při změnách stavby sk. I by nemělo dojít ke zhoršení stavu z hlediska požární 

bezpečnosti oproti stavu stávajícímu. Je velmi důležité správné stanovení hranice, kdy se 

jedná o změnu stavby sk. I, a kdy už je potřeba posoudit změnu stavby s použitím 

specifických požadavků na požární bezpečnost. 

Změny staveb skupiny I se mohou použít jak u staveb projektovaných před rokem 1977, 

tak i u staveb projektovaných podle dnešního kodexu požárních norem, tedy ČSN 73 0802 

a ČSN 73 0804. 

4.1 změny staveb skupiny I dle čl. 3.3 ČSN 730834 

 U změn staveb skupiny I nedochází ke změně užívání objektu, prostoru, popř. 

provozu a jejich předmětem je pouze: 

a) úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí; 

b) výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického zařízení budov, 

které svojí funkcí podmiňují provoz objektu; v rámci výměny, záměny nebo obnovy může 

být nově vybudována 

 1) strojovna osobních výtahů, 

 2) vnější osobní nebo lůžkový výtah, 

 3) strojovna  vzduchotechnického  zařízení,  pokud  rozsah  stávajícího  

vzduchotechnického  rozvodu není při obnově rozšířen, 

 4)   kotelna,  která  nemá  celkový  tepelný  výkon  vyšší  než  140  kW  při  

nejvyšším  jmenovitém  výkonu jednoho kotle do 70 kW včetně, 

 5) hygienické zařízení s nahodilým požárním zatížením nejvýše 5 kg . m-2, 

 6) vodovod, kanalizace, ústřední vytápění, 

a to i v případě, kde uvedená zařízení nebo prostory jsou umístěny v nástavbě nebo 

přístavbě objektu; 

c) výměna, záměna nebo obnova technologického zařízení; 
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d) změna vnitřního členění prostorů, kterou v rámci jednoho podlaží nevzniknou v 

nevýrobních objektech a ve výrobních objektech se skupinou  výrob a  provozů  4  až 7 

(podle ČSN 73 0804:1995) místnosti o podlahové  ploše  větší  než  100  m2;  prostor  s 

podlahovou  plochou  větší  než  100  m2 však  může vzniknout rozdělením prostoru 

původně většího [8]. 

 

V dalším textu se bude diplomová práce zabývat zhodnocením jednotlivých bodů  čl. 3.3 

ČSN 73 0834 a návrhem na jejich změny. 

4.1.1 Úprava, oprava nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí 

Není nijak vymezeno, co je jednotlivá stavební konstrukce a co se považuje za výměnu 

náhradu apod. jednotlivé stavební konstrukce. Pokud nedojde k vytvoření místností o 

půdorysné ploše větší než 100 m2, mohou být také celkové rekonstrukce objektů změnami 

staveb skupiny I. Uplatňují se při nich pouze minimální požadavky na požární bezpečnost 

objektu. Přitom často dochází k vybourání všech nebo většiny nenosných konstrukcí 

v objektu a tím i ke změně vnitřního členění prostorů, k významnému  zásahu do 

únikových cest, vytvoření prostupu v konstrukcích a ke vzniku nových rozvodů, 

instalačních šachet apod.   

Je žádoucí vymezit rozsah výměny, náhrady apod. jednotlivých stavebních konstrukcí. Lze 

to provést např. stanovením procentuálního množství měněných nenosných stavebních 

konstrukcí nebo stanovením maximální plochy v procentech, na které dochází k záměně, 

náhradě apod. jednotlivých stavebních konstrukcí.  

Je rovněž nutné zavést pojem „celková rekonstrukce objektu“. Pokud by se prováděly 

celkové rekonstrukce objektů nemělo by být možné je hodnotit jako změny stavby sk. I. 

Takové rekonstrukce objektů by měly být řešeny alespoň jako změny staveb sk. II.  

Na obrázcích 4.1 a 4.2 je vyobrazena rekonstrukce starého bytového domu v Ostravě, ze 

kterého byly nově zřízeny kanceláře. K nárůstu požárního zatížení nedošlo a počet osob 

unikající jedním únikovým pruhem se zvýšil pouze minimálně v mezích článku 3.2 

písmene b) ČSN 73 0834. Vodorovná nosná konstrukce se měnila pouze jedna, takže 

nedošlo k překročení limitu 75% vyměněných vodorovných konstrukcí. V rámci 

rekonstrukce byly vyměněny všechny nenosné konstrukce, schodiště, všechny potrubní i 
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kabelové rozvody. Celá tato rekonstrukce byla tedy posouzena jako výměna jednotlivých 

stavebních konstrukcí a tedy jako změna stavby skupiny 1. Pokud by byl v normě jasně 

definován pojem celkové rekonstrukce objektu, o kterou zde jistě šlo, nemohla by tato 

rekonstrukce být posouzena pouze podle omezených požadavků požární bezpečnosti. 

 

 

Obr. 4.1: Bytový dům v počátku rekonstrukce 

 

 

 
 

Obr. 4.2: Objekt po rekonstrukci 
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Tento objekt je vcelku malý a riziko z hlediska požární ochrany není velké, ale podobné 

rekonstrukce se dělají i v objektech daleko větších. V současné době jsou celkové 

rekonstrukce často prováděny například v objektech hodnocených dle ČSN 73 0833 jako 

OB4, tedy objekty určené pro ubytování většího počtu osob.   

4.1.2 Výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav popř. prvků technického 

zařízení budov, které svojí funkcí podmiňují provoz objektu 

Dle ustanovení bodu b) článku 3.3 ČSN 73 0834 lze rovněž v objektu v rámci změny 

stavby sk. I nově vybudovat: 

1) strojovna osobních výtahů: 

Strojovny výtahů vznikají nově jen ojediněle. V současné době se instalují většinou  

moderní výtahy bez strojoven. Nově vznikající strojovna by měla být z hlediska nutnosti 

vytvoření požárního úseku navržena v souladu s požadavky ČSN 730802 a ČSN 730804.  

 

 

Obr. 4.3: Strojovna výtahu 

Dle ČSN 73 0802 i ČSN 73 0804 musí strojovny výtahů tvořit samostatný požární úsek. 

Jsou to tedy prostory, které jsou z hlediska požární ochrany považovány za natolik 

rizikové, že musí být od ostatních prostor v objektu požárně odděleny. Nejde zde pouze o 

to, že ve strojovně výtahu může dojít k požáru, který se rozšíří na zbývající části objektu, 
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ale také o ohrožení strojovny požárem v přilehlých prostorách, zejména jde – li o strojovny 

evakuačních či požárních výtahů, jejichž funkce by mohla být požárem vážně ohrožena. 

Toto není pro budování nové strojovny vůbec zmíněno.   

Vzhledem k tomu, že změny staveb skupiny I mohou být prováděny v jakýchkoliv 

prostorech bez ohledu na využití stavby neměly by se strojovny výtahů vytvářet alespoň 

v objektech hodnocených dle ČSN 73 0833 objekty pro bydlení a ubytování jako OB2 a 

OB4, v objektech hodnocených dle ČSN 73 0835 budovy zdravotnických zařízení jako 

LZ2 a u budov vysokých více než 45 m.  

2) vnější osobní nebo lůžkový výtah: 

Ustanovení zcela odporuje všem zavedených opatřením a známým skutečnostem pro 

navrhování požární bezpečnosti výtahů. V kmenových normách nejsou vůbec uvedeny 

žádné specifické požadavky pro navrhování vnějších výtahů. Proč tedy takto činí ČSN 

730834 je záhadou. Při propojení jednotlivých pater výtahovou šachtou může dojít při 

požáru k zásadním problémům jako např. k vytvoření komínu mezi všemi podlažími 

v objektu, k rychlému šíření kouře pomocí komínového efektu v jeho šachtě. Vnější výtahy 

vedené po vnějším plášti budovy se mohou nacházet v požárně nebezpečném prostoru 

jiných požárních úseků nebo sousedících prostor. Vnější výtahové šachty se často budují 

jako prosklené a ke ztrátě celistvosti výtahové šachty může dojít při požáru velmi rychle. 

V takovém případě dojde i k rychlejšímu a masivnějšímu šíření požáru  a zplodin hoření do 

dalších podlaží. To že k výstavbám takovýchto výtahů opravdu dochází je názorně 

zobrazeno na obrázku 4.4. 

Vybudování lůžkového výtahu, který je často využíván osobami se zhoršenou schopností 

pohybu nebo neschopnými samostatného pohybu, by neměl být vybudován bez uplatnění 

běžných požadavků na požární bezpečnost výtahu vůbec. Tyto výtahy se často budují jako 

evakuační. Evakuační a požární výtahy by vzhledem k požadavkům na jejich provedení 

v dnes platných předpisech neměly být budovány v rámci změn staveb vůbec, bez ohledu 

zda se jedná o výtah vnější. Tyto výtahy je nutné navrhovat s plným uplatněním platných 

norem a předpisů. 
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Obr. 4.4: Vnější osobní výtah v požárně nebezpečném prostoru 

3) strojovny vzduchotechnického zařízení, pokud rozsah stávajícího vzduchotechnického 

rozvodu není při obnově rozšířen: 

Pro strojovnu VZT zařízení obecně platí, že tvoří samostatný požární úsek. Pouze 

v případě, že slouží jednomu požárnímu úseku, není nutné, aby byla samostatným 

požárním úsekem. VZT zařízení resp. potrubí rozvody velmi často způsobí rychlé rozšíření 

požáru a zplodin hoření po objektu. V oblasti navrhování VZT zařízení platí ČSN 730872 

– PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením [13] z roku 1996. Tato norma 

je však již zcela zastaralá a sama by potřebovala revizi. Nicméně pokud budou řešeny 

z hlediska požární bezpečnosti stavby nově vznikající strojovny VZT jako změny stavby 

sk. I, nebude možné podchytit všechny požadavky norem na tyto prostory a navazující 

vedení VZT potrubí s ohledem na požární bezpečnost stávajícího objektu. Strojovna VZT 

vždy souvisí s rozvody VZT a je třeba je hodnotit komplexně. Strojovna VZT ne 
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výjimečně zajišťuje i požární větrání chráněných únikových cest nebo provozní a havarijní 

větrání rozličných technologií včetně technologií pracujících s hořlavými látkami, prachy 

apod. V těchto případech je budování strojovny VZT v rámci změny stavby sk. I zcela 

nevhodné. 

4) kotelna, která nemá celkový tepelný výkon vyšší než 140 kW při nejvyšším jmenovitém 

výkonu jednoho kotle do 70 kW včetně 

Zařízení kotelen malých výkonů lze považovat za poměrně bezpečné. Pokud se jedná o 

kotelny nově vznikající, většinou se do stávajících objektů instaluje zařízení, které je 

schváleno pro provoz v ČR. Toto zařízení je před uvedením do provozu odzkoušeno a 

zrevidováno. Není zřejmě důvod, provádět kotelny v jiném režimu, než v režimu změn 

staveb skupiny I. Je však na zváženou, zda takto řešit i zařízení pracující s hořlavými 

kapalinami, ale i kotelny na tuhá paliva umístěné spolu se sklady paliva. 

4) hygienické zařízení s nahodilým požárním zatížením nejvýše 5 kg  

Hygienické prostory jsou prostory bez požárního rizika. Řešit takovéto prostory v režimu 

změn staveb sk. I je možné bez dalších připomínek. 

5) vodovod, kanalizace, ústřední vytápění  

U vzniku rozvodů vody, kanalizace a ústředního vytápění je důležité dodržet utěsnění 

prostupů rozvodů požárně dělícími konstrukcemi. V případě, že by tyto rozvody byly 

vedeny v instalační šachtě, není vhodné řešit tyto rozvody jako změny stavby sk. I, i když 

se jedná o instalační šachty stávající. I ve stávajících instalačních šachtách by měly být 

dodrženy zásady na požární oddělení těchto prostor od ostatních prostor objektu, dále na 

svislé předěly samotné instalační šachty pro zabránění šíření požáru po rozvodech 

instalační šachtou a samozřejmě požární utěsnění všech prostupů rozvodů požárně dělícími 

konstrukcemi instalační šachty. Rovněž rozvody požární vody pro účely hašení by neměly 

být řešeny jako změna stavby sk. I. 

6) Prostory bez požárního rizika  

K těmto prostorům, které mohou být v rámci změny staveb skupiny I vybudovány by 

mohly být přidány všechny prostory, které jsou dle ČSN 73 0802 a ČSN73 0804 
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považovány za prostory bez požárního rizika. V objektech nevýrobního charakteru to jsou 

prostory nebo místnosti stavebně oddělené od ostatních prostor konstrukcemi druhu DP1, 

které mají výpočtové požární zatížení pv nejvýše 7,5 kg/m2 a součinitel a menší než 1,1 

nebo ty, které mají součinitel a větší než 1,1 a výpočtové požární zatížení pv nejvýše 3,5 

kg/m2. Ve výrobních objektech to jsou prostory, které jsou v objektech s nehořlavým 

konstrukčním systémem, jsou ohraničeny konstrukcemi druhu DP1 s požární odolností 

alespoň EI 15 a ekvivalentní doba trvání požáru je menší než 7,5 minuty pravděpodobnost 

rozšíření požáru P1 je nanejvýš 1,4.  

Jak už je obsaženo v názvu, tyto prostory nejsou z pohledu požární ochrany nikterak 

nebezpečné. Ve většině případů se zde jedná o haly nebo chodby bez vnitřního vybavení, 

které nemají žádný negativní vliv na požární bezpečnost objektu a není zde potřeba 

uplatňovat specifické požadavky požární bezpečnosti staveb.  

4.1.3 Výměna,  záměna nebo obnova technologického zařízení 

Výměna, záměna nebo obnova technologického zařízení je např. výměna starého 

lisovacího stroje na kovový odpad za nový lisovací stroj na kovový odpad. Toto vymezení 

však zahrnuje i všechny rozsáhlé změny nebo rekonstrukce technologií pracující 

s hořlavými plyny, prachy a kapalinami. Počínaje výměny nebo obnovy takovýchto 

zařízení, tak i obnovy rozvodů a instalací  k těmto zařízením. Je to natolik obecné, že dle 

tohoto článku lze s minimálními požadavky na požární bezpečnost stavby rekonstruovat 

obrovské provozy např. koksoven, rafinérií a nebo elektráren.  

Vymezení toho, jaké rekonstrukce technologií lze považovat za změny staveb sk. I může 

však být velmi složité. V každém případě by ale technologie, které pracují s hořlavými 

kapalinami, plyny nebo prachy neměly být rekonstruovány v režimu změn staveb skupiny 

I. Bylo by vhodné i v případě rozsáhlých rekonstrukcí starých technologických celků řešit 

tyto prostory z hlediska požární bezpečnosti podrobněji. Vždy je možné postupovat tzv. 

inženýrským způsobem a snažit se navrhnout resp. aplikovat základní požadavky požární 

bezpečnosti v rámci měněného technologického celku. Např. požární oddělení ne na 

požárně dělících konstrukcích, když objekt není členěn na požární úseky, ale třeba na 

konstrukcích oddělujících jednotlivé technologické celky bez ohledu na půdorysné 

rozměry objektu apod.  
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Výměny, záměny nebo obnovy technologických zařízení resp. vymezení požadavků 

požární bezpečnosti na takové změny stavby by bylo vhodné rozčlenit s ohledem na to, o 

jaké prostory se jedná. Pokud dochází k výměně, záměně nebo obnově v provozech 

s nízkým požárním zatížením resp. rizikem a současně se nemění skupina výrob a provozů 

mohlo by být postupováno v režimu změn staveb sk. I. U výměn, záměn nebo obnov 

technologií v prostorách s průměrným požární zatížení např. 30 kg/m2 a vyšším nebo u 

provozů skupiny výrob 5-7 dle ČSN 73 0804 by se již nemohlo jednat o změnu stavby sk. 

I. Obecně by mělo platit, že za změnu stavby sk. I se považuje pouze výměna, záměna 

nebo obnova samostatného technologického zařízení nebo jeho části. Celkové rekonstrukce 

technologií nelze provádět jako změny stavby sk. I.  

4.1.4 Změna vnitřního členění prostoru  

Za změnu skupiny I lze považovat změny vnitřního členění prostoru, pokud v rámci 

jednoho podlaží nevzniknou v nevýrobních objektech a ve výrobních objektech se 

skupinou výrob a  provozů 4 až 7 (podle ČSN 73 0804:1995) místnosti o podlahové ploše 

větší  než 100 m2;  prostor s podlahovou plochou větší než 100 m2 však může vzniknout 

rozdělením prostoru původně většího.  

Vzhledem k tomu, co již bylo výše uvedeno, ztrácí ustanovení tohoto článku praktický 

význam. Pokud vznikne např. prostor bez požárního rizika s plochou větší než 100 m2 a 

únikové cesty z takového prostoru vyhoví požadavkům platných ČSN, není důvod to řešit 

podrobněji. V případě, že bude dobře vymezeno, jaké změny stavby resp. zásahy do 

stávajících objektů je možné řešit jako změnu stavby sk. I, není důvod omezení plochy na 

používaných 100 m2. 

4.2 Technické požadavky na změny skupiny I  

Technické požadavky dané kapitolou 4 ČSN 730834 na změny staveb skupiny I nejsou 

v souladu s evropskými normami, směrnicí rady Evropy č. 89/106/EHS ani některými 

českými normami např. ČSN 73 0810 [5] nebo ČSN EN 13501-1 [16]. V kapitole 4 ČSN 

730834 jsou kladeny požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot a nikoliv na třídu 

reakce na oheň. Nejsou vymezeny požadavky na dnes již standardně užívané mezní stavy, 

které musí posuzované stavební konstrukce splňovat ve stanovené resp. požadované době 

požární odolnosti. Jedná se o mezní stavy nosnosti konstrukce, její celistvosti, tepelné 
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izolace, hustoty tepelného toku, kouřotěsnosti, mechanické odolnosti apod. Dnes platné 

požadavky na materiálové složení, mezní stavy a reakci na oheň pro stavební konstrukce je 

nutné alespoň v omezené míře zapracovat do technických požadavků normy ČSN 730834. 

Tyto požadavky by se měly v omezené míře uplatňovat při změnách staveb I. i II. 

4.2.1 Požární odolnost   

Požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, 

které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích 

ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů 

neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší 

než 45 minut [8]. 

Pro změny staveb, které byly navrhovány před účinností norem ČSN 73 0802 a ČSN 73 

0804 je správné, že není požadována požární odolnost vyšší než 45 minut. V mnoha 

stavbách by větší požadavek bylo velmi náročné splnit a asi by to bylo nepřiměřeně 

nákladné a stavebně náročné. Tato odolnost je dostatečná pro únik osob z objektu i pro 

zásah jednotek požární ochrany a nejspíš by po požáru, který by zničil konstrukci s požární 

odolností 45 minut už byly zničeny i téměř všechny ostatní konstrukce. 

Není však úplně správné, aby toto ustanovení bylo aplikováno i  pro stavby projektované 

dle dnešního požárního kodexu norem. Stavby projektované dle současně platné úpravy 

norem v oblasti požární bezpečnosti staveb by měly splňovat požadavky současně platných 

norem na požární odolnost stavebních konstrukcí. Není vhodné pro takové změny staveb 

snižovat požární odolnost na 45 minut maximálně, když původní požadavek byl vyšší. 

Požární bezpečnost stavby včetně požární odolností stavebních konstrukcí by při změnách 

staveb skupiny I neměla být oproti původnímu stavu zhoršena.  

4.2.2 Hořlavost 

Stupeň hořlavosti stavebních hmot nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních 

konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou 

úpravu stěn a stropů není použito  hmot  stupně  hořlavosti  C3,  u  stropů  (podhledů)  

navíc  hmot,  které  při  požáru  (při  zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají 

nebo odpadávají[8]. 
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Tento bod je nutno zcela přepracovat dle požadavků norem ČSN 73 0810 a ČSN EN 

13501-1. Stupeň hořlavosti stavebních hmot již není používán a všechny hmoty musí být 

posuzovány dle třídy reakce na oheň.  

Od 31. 12. 2007 se požadované stupně hořlavosti A až C3 používané v normách kodexu 

požární bezpečnosti staveb nahrazují dle tabulky 1 třídami reakce na oheň dle ČSN EN 

13501-1. Stavební hmoty či výrobky, u nichž byl stupeň hořlavosti stanoven podle ČSN 73 

0862 či je uveden v ČSN 73 0823, vyhovovaly požadavkům norem řady ČSN 73 08.. do 

31. 12. 2007. Nyní se stavební hmoty a výrobky hodnocené stupněm hořlavosti mohou užít 

pouze u objektů, navržených před  31. 12. 2007 [5]. 

Tabulka 1 – Nahrazení požadovaných stupňů hořlavost třídami reakce na oheň [5] 

Stupeň hořlavosti  Třída reakce na oheň 

A1 A  

A2 

B B 

C1 C 

C2 D 

E C3 

F 

U změn staveb, které byly projektovány před 31. 12. 2007 je možno používat materiály 

hodnocené dle stupně hořlavosti. Na trhu by však již měly být převážně materiály 

hodnocené třídou reakce na oheň. Pokud tedy existuje požadavek na stupeň hořlavosti a 

materiál, který je hodnocen třídou reakce na oheň můžeme postupovat dle převodní 

tabulky č. 1.  Nikdy však nesmíme tabulku používat, pokud máme požadavek na třídu 

reakce na oheň a materiál hodnocený na stupeň hořlavosti stavebních hmot.  

4.2.3 Prostupy 

Nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle ČSN 73 0802 nebo 

ČSN 73 0804[8]. 
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Prostupy stěnami, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v 

konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby 

od prostorů neměněných by měly být utěsněny i tehdy, pokud nejsou nově zřizovány, ale i 

když již v konstrukci byly. Pokud je prováděna výměna potrubních rozvodů a nové potrubí 

prochází stejným prostupem jako staré není toto nový prostup, přesto je třeba jej požárně 

utěsnit. Utěsnění prostupů rozvodů je však nutné provádět komplexně. Pokud dochází 

k zásahu do stavební konstrukce s požárně dělící funkcí, nosných nebo oddělující prostory 

únikových cest, instalačních šachet apod. je nutné požadovat utěsnění nově vzniklých 

prostupů rozvodů v těchto konstrukcích, ale i dotěsnění všech stávajících prostupů rozvodů 

v takových stavebních konstrukcích.  

Na obrázku 4.5 jsou zobrazeny prostupy vodorovnou nosnou konstrukcí. Při výměně 

rozvodů v budově došlo k uvolnění prostupů po potrubí, které již nebylo potřeba, ale 

protože nedošlo ke vzniku nových prostupů není dle technických požadavků na změny 

staveb skupiny I potřeba tyto prostupy požárně utěsnit. 

Mělo by tedy vždy dojít k utěsnění všech prostupů dotčených změnou stavby ne jenom ty 

prostupy, které při změně stavby nově vznikly.  

Správné provedení požární ucpávky prostupu kabelů požárně dělící konstrukcí vyjadřuje 

obrázek 4.6. 

 

 

Obr. 4.5: Prostupy  stropní konstrukcí 
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Obr. 4.6: Protipožární ucpávka 

Pokud dochází k výměně výše zmiňovaných konstrukcí mělo by být přihlédnuto nejen 

k utěsnění prostupů těmito konstrukcemi, ale také k požárnímu utěsnění nově vzniklých 

dilatačních spár v místě napojení jednotlivých stavebních konstrukcí. 

Stejná podmínka jako u prostupu stěnami by měla být dána i pro prostupy všemi stropy. 

Pokud se tedy ve stropní konstrukci provádějí jakékoliv změny (výměna nebo oprava 

stropní konstrukce nebo vytváření nových prostupů ve stropní konstrukci) mělo by dojít 

k požárnímu utěsnění všech prostupů dotčených změnou stavby ve stropní konstrukci.  

4.2.4 Požární úseky 

Požární úsek musí být vytvořen z prostorů podle 3.3 b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 

0804 nebo přidružené normy jmenovitě vyžadují; požárně dělicí konstrukce tohoto 

požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární 

bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na  

stavební  konstrukce,  včetně  požadavků  na  požárně  dělicí  konstrukce  oddělující  

požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v 

ostatních částech objektu) [8]. 
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V rámci změn staveb skupiny I mohou být vytvořeny strojovny osobních výtahů, vnější 

výtahy výtahové šachty nebo strojovny vzduchotechnického zařízení a jiné prostory. 

Všechny tyto prostory by i při posouzení dle platných norem většinou byly posouzeny 

maximálně na III. stupeň požární bezpečnosti. Je na zvážení, zda je správné, že se 

neposuzuje požární riziko v ostatních částech objektu. Pokud se totiž bude posuzovat 

objekt např. vyšší jak 22,5 m bude stupeň požární bezpečnosti v objektu zřejmě mnohem 

vyšší než III. SPB. U takto vysokých objektů, u kterých lze předpokládat ztíženou evakuaci 

osob, problematický zásah požárních jednotek a rychlé šíření požáru např. instalačními 

šachtami není vhodné omezovat stupeň požární bezpečnosti na III. SPB. Rovněž není 

vhodné v takových objektech stupeň požární bezpečnosti jakkoliv snižovat.  

4.2.5 Otvory v obvodových konstrukcích 

Technické podmínky pro změny staveb skupiny I řeší otvory v obvodovém plášti budovy 

jen z hlediska odstupových vzdáleností. Není však žádný problém ve zmenšování otvorů. 

Změny skupiny I se smějí používat i pro stavby, které byly navrhovány dle současného 

kodexu norem požární bezpečnosti staveb. Velikost otvorů má na výpočet požárního rizika 

dle ČSN 73 0802 nebo na ekvivalentní dobu trvání požáru dle ČSN 73 0804 velký vliv. 

Někdy mohou otvory dělat i změnu požárního rizika o 50% a tím i jeden nebo dva stupně 

požární bezpečnosti. 

Velikost otvorů v obvodových stěnách hraje velmi důležitou roli i při vybavení prostoru 

požárně bezpečnostním zařízením. Pro vybavení prostoru zařízením pro odvod kouře a 

tepla jsou podmínky v počtu osob v objektu, výšce objektu a v přirozeném odvodu kouře a 

tepla z objektu. Pokud dojde k zazdění části otvorů může dojít k omezení přirozeného 

odvodu zplodin z objektu a k splnění podmínek pro instalaci požárního odvětrání. V rámci 

změny stavby se však již tato problematika neřeší. Pokud tedy bude chtít stavebník obejít 

požadavky dnes platných předpisů např. na požární odvětrání objektu, může po kolaudaci 

stavby v rámci změny stavby skupiny I tuto skutečnost obejít. Zmenšení otvorů může 

zhoršit i přirozené větrání chráněných únikových cest, což se často v praxi děje, neboť 

v rámci zateplování objektů panelových domů se okna na schodištích často výrazně 

zmenšují. Omezení zmenšování oken v obvodových stěnách alespoň pro určitý typ objektů 

by jistě v technických požadavcích na změny skupiny I chybět nemělo.   



25 

5 ZMĚNY STAVEB Z POHLEDU ODBORNÉ 
VEŘEJNOSTI 

V této kapitole diplomové práce budou uvedeny resp. shrnuty připomínky k řešené 

problematice změn staveb, které poskytli příslušníci Hasičského záchranného sboru po celé 

ČR, ale i odborníci z řad projektantů. Těmto byl zaslán jednotný dotazník, jehož výsledky 

budou vyhodnoceny níže v textu. Poznatky, které vyplývají z dotazníku, ke změnám 

skupiny I byly použity pro vypracování předchozí kapitoly a tato část se jimi již zabývat 

nebude.  

5.1 Celkové hodnocení normy ČSN 73 0834 

Celkem bylo osloveno cca 80 odborníků zabývajících se požární bezpečnosti staveb. 

Z tohoto počtu vyplnilo dotazník 43 respondentů.  

Celkově z výsledků dotazníku vyplývá, že odborná veřejnost normu ČSN 73 0834 

považuje spíše za špatnou. Celkový pohled odborné veřejnosti na tuto normu je zhodnocen 

v grafu č. 1, ze kterého jasně vyplývá, že většina respondentů se shoduje na její zastaralosti 

oproti jiným právním a technickým předpisům a doporučuje její novelizaci..  

Zcela špatná, 
nelogická 14%

Nedostatečná, 
potřeba 

novelizace 
58%

Dobrá
 21%

Zcela správná
 7%

 

Graf 1: Celkové hodnocení normy ČSN 73 0834 
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5.2 Změna užívání objektu, prostoru nebo provozu 

Změna užívání objektu, prostoru nebo provozu je z hlediska požární bezpečnosti staveb 

pouze  změna, která u měněného prostoru vede k: 

5.2.1 Zvýšení požárního rizika 

1)  u nevýrobních objektů zvýšením součinu (pn . an . c) o více než 15 kg . m-2 

2) u výrobních objektů zvýšením průměrného požárního zatížení  o více než       

15 kg.m-2 [8] 

Většina oborníků, kteří vyplňovali dotazník vidí tento článek jako plně vyhovující pro 

změny staveb, které byly projektovány před rokem 1977. U staveb projektovaných dle 

platného kodexu norem požární bezpečnosti by se však  mělo za změnu v užívání 

z hlediska požární bezpečnosti považovat každou změnu při které dojde k navýšení 

uvedených hodnot.  

Jak v tomto článku tak v technických podmínkách pro změny staveb skupiny I je opomenut 

případ zmenšení otvorů, které při požáru umožňují přirozený odvod tepla a kouře mimo 

objekt. Pokud není dána podmínka, že otvory v obvodových stěnách nesmí být zmenšeny, 

bylo by vhodné, aby alespoň tento článek posuzoval i změnu součinitele b pro nevýrobní 

objekty resp. parametru odvětrání F0 pro objekty výrobní. 

5.2.2 Podmínky evakuace osob 

Ke změně užívání objektu dochází při zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu 

nebo jeho částí, pokud se počet osob na každý započitatelný únikový pruh komunikace, 

společné pro únik osob z měněné i neměněné části objektu, zvýší o více než: 

1)  12 osob při úniku po rovině, kde současně žádná ze stávajících cest nebude 

sloužit úniku více než 200 osob, 

2)  10 osob při úniku po schodech dolů, kde současně žádná ze stávajících cest 

nebude sloužit úniku více než  150 osob, 

3)  8 osob při úniku po schodech nahoru, kde současně žádná ze stávajících cest 

nebude sloužit úniku více než 120 osob, 

4)  počty osob podle 1) až 3) se v prostorech umístěných ve druhém a v dalších 

podzemních podlažích snižují o 50 %, 
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5)  nebo se prokáže, že stávající společná komunikace vyhovuje úniku celkového 

počtu osob, 

Nebo pokud dojde ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných 

samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu [8]. 

Evakuace osob je při projektování požární bezpečnosti staveb prioritní. 30% z dotázaných 

odborníků považuje limity nárůstu unikajících osob za příliš vysoké a zároveň žádný 

z dotázaných nevyslovil názor, že by se měly tyto limity zvyšovat. Nejčastěji byl za příliš 

vysoký považován limit nárůstu počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo 

neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě 

z objektu. Každé zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných 

samostatného pohybu značně zvyšuje dobu evakuace osob z objektu a klade zvýšené 

nároky na zasahující jednotky požární ochrany.  

Dotazovaní navrhovali omezit nikoliv počet osob na kterékoliv únikové cestě v objektu, 

ale nárůst počtu osob v celém objektu nebo v jeho samostatně posuzované části.   

Celkově však z dotazníku vyplývá, že většina respondentů považuje limity počtu osob za 

správně stanovené a není potřeba je měnit. 

5.2.3 Podmínky pro evakuaci zvířat 

Zcela v této normě chybí zhodnocení stájových zemědělských objektů hodnocených dle 

ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb – Objekty pro zemědělskou výrobu [10]. Zda se 

jedná o změnu v užívání by se mělo posoudit podle změny podmínek pro evakuaci zvířat, 

nikoliv podle změny podmínek evakuace pro osoby, jejichž počet je v objektu 

zanedbatelný. 

5.2.4 Záměna věcně příslušné projektové normy 

V bodě d) článku 3.2 ČSN 73 0834 je uvedeno, že ke změně v užívání dochází při změně 

věcně příslušné projektové normy na ČSN 73 0833 a ČSN 73 0835, tedy na prostory a 

objekty určené pro bydlení a ubytování a na zdravotnická zařízení. 

Základní změnou věcně příslušné normy, na kterou tato norma vůbec nepamatuje jsou 

případy, kdy se mění projektová norma ČSN 73 0802 na ČSN 73 0804 a opačně. Tedy 

tam, kde se mění nevýrobní objekty na výrobní nebo výrobní na nevýrobní. Tyto 
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projektové normy posuzují požární bezpečnost objektů rozličným způsobem a je tedy těžké 

opravdu korektně posoudit, zda dochází ke zhoršení stavu požární bezpečnosti nebo 

nikoliv.  

Z pohledu bezpečnosti osob je zásadní rozdíl hlavně v posuzování únikových cest. 

Z tohoto pohledu by se nikdy neměl přechod z ČSN 73 0804 výrobní objekty na ČSN 73 

0802 nevýrobní objekty posuzovat jen jako změna stavby skupiny I. Při navrhování 

výrobních objektů se počítá s tím, že většina unikajících osob jsou proškolení zaměstnanci, 

kteří prostor dobře znají a jsou schopni rychle uniknout bez vzniku paniky. Výrobní haly 

také mají zpravidla větší světlou výšku pro kumulaci kouře a širší únikové cesty. 

V nevýrobních prostorách se často shromažďují osoby, které nejsou znalé místních 

únikových cest a je zde nutno počítat s přítomností osob se sníženou schopností 

samostatného pohybu nebo neschopných samostatného pohybu, které se ve výrobním 

prostoru většinou nevyskytují.  

Norma ČSN 73 0802 nevyužívá pojmu částečně chráněná úniková cesta, které se často ve 

výrobních prostorech využívají pro prodloužení nechráněných únikových cest. Z těchto 

důvodů jsou požadavky na délku únikových cest pro výrobní objekty mírnější a při změně 

na nevýrobní prostor mohou být únikové cesty nedostatečné i když nedojde k nárůstu 

počtu unikajících osob na jeden únikový pruh. 

Jsou však i další objekty, na které by změna měla být posouzena přísněji, s ohledem na 

projektové normy upravující tyto prostory. Jsou to především prostory určené pro 

shromažďování většího počtu osob posuzované dle ČSN 73 0831 a objekty ve které jsou 

posuzovány dle ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - provozovny a sklady [1]. 

Za změnu věcně příslušné projektové normy je také považována změna objektů 

definovaných podle ČSN 73 0833 jako OB 2 nebo OB 3 na objekty pro ubytování 

definované podle téže normy jako OB 4. Za nebezpečný lze však považovat i stav, kdy se 

objekty definované jako OB3 nebo OB4 mění na objekty OB2. Příkladem může být 

přeměna starých kasáren na bytový dům v rámci změny staveb skupiny I. 
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5.3 Změny staveb skupiny III 

Tato část se bude zabývat zařazením stavebních úprav do kategorie změn staveb skupiny 

III. Jsou to již tak závažné změny oproti původnímu stavu, že je potřeba je posuzovat jako 

novostavbu, tady s plným uplatněním požadavků platných technických předpisů.  

5.3.1 Nástavby nebo vestavby 

Za změnu skupiny III jsou považovány nástavby a vestavby, při kterých se zvýší počet 

podlaží v objektu o jedno užitné podlaží, pokud jsou v těchto podlažích prostory OB 3 a 

OB 4 pro ubytování (ČSN 73 0833), shromažďování (ČSN 73 0831), zdravotnická zařízení 

(ČSN 73 0835), výrobu a provoz skupiny 6 a 7 (ČSN 73 0804) nebo provoz skladů (ČSN 

73 0845). V ostatních případech je potřeba zvýšení počtu podlaží o dvě užitná podlaží. 

K tomuto článku nebyla v dotazníku jediná připomínka a tedy s jeho aplikací v praxi 

nejspíš nejsou žádné problémy. 

5.3.2 Přístavby 

Pro posouzení změny přístavby jako změny stavby skupiny III je potřeba, aby celková 

půdorysná plocha přístavby byla větší než 50 % zastavěné plochy stávajícího objektu a 

současně větší než 50 m2.  

K tomuto vymezení bylo připomínek hned několik a všechny se shodují na tom, že limit 

50% zastavěné plochy je velmi vysoký a to hlavně u rozsáhlých objektů jako jsou např. 

výrobní haly, kde přístavba 50% zastavěné plochy stávajícího objektu může být i několik 

tisíc metrů čtverečních. Zde by bylo vhodné určit i hranici, při které by se přístavba 

automaticky hodnotila jako změna stavby skupiny III bez ohledu na zastavěnou plochu 

stávajícího objektu. Například každá přístavba, která nově zastavěnou plochou přesáhne 

500m2. 

5.3.3 Výměny vodorovných konstrukci 

Za změnu stavby skupiny III se také považují případy, kdy se u vícepodlažních objektů 

nahrazují stropní konstrukce v rozsahu větším než 75% původní celkové podlahové plochy 

objektu. V případech, kdy se nahrazují konstrukcemi stejného nebo vyššího druhu a 

z hlediska požární bezpečnosti nedochází k dalším změnám, mohou se tyto náhrady 

posuzovat jako změna stavby skupiny I. 
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Se zněním tohoto článku se vyskytly dva základní problémy: 

a) Procento povolených měněných stropních konstrukcí je příliš vysoké. Při výměně 75% 

vodorovných nosných konstrukcí se mohou vyměnit téměř všechny stavební konstrukce 

v objektu, neboť je jasné, že na vodorovných konstrukcích jsou zpravidla uložené resp. 

závislé svislé konstrukce  a když zmizí většina vodorovných, zmizí i většina svislých. Bylo 

by potřebné snížit procento měněných konstrukcí na maximálně 30%.  

b) Vymezení, kdy z hlediska požární bezpečnosti nedochází k dalším změnám. Je velmi 

těžké posoudit, kdy dochází k jiným změnám a kdy nikoliv. Vzhledem k tomu, že při 

výměně více než 75% vodorovných konstrukcí jistě dojde i k výměně mnoha svislých 

konstrukcí  a k dalším úpravám. Většinou pak tato výměna bude mít vliv na požární 

bezpečnost stavby. Neměla by být možnost posuzovat výměnu jako změnu stavby skupiny 

II. Nyní toto rozhodnutí zůstává čistě na projektantu a pracovníku státního požárního 

dozoru. 

5.4 Změny staveb skupiny II 

Ke změnám staveb skupiny II měli respondenti tolik připomínek, že je v této práci nelze 

všechny obsáhnout. Lze pouze doporučit vypracování další diplomové nebo jiné práce na 

problematiku technických požadavků na změny staveb skupiny II. 
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6 NÁVRH ZM ĚN V ČSN 73 0834 

V této části budou krátce shrnuty výše jmenované nedostatky stávající normy ČSN 73 

0834 a doporučení k její změně. 

6.1 Předmět normy 

Předmět normy nekoresponduje s platnými právními předpisy v oblasti stavebnictví ani 

požární ochrany.  Vzhledem k tomu, že se vznikem nového stavebního zákona již velká 

část změn staveb nepodléhá stavebnímu ani kolaudačnímu řízení, je třeba nově 

specifikovat okruh staveb řešených dle této normy. 

Předmět normy umožňuje provádět změny staveb skupiny I u objektů, které byly 

projektovány dle platného kodexu norem požární bezpečnosti staveb. Toto umožňuje i u 

nových objektů výrazně zhoršit podmínky požární bezpečnosti například zmenšením 

otvorů umožňujících přirozený odvod kouře a tepla, snížením požární odolnosti stavebních 

konstrukcí, výstavbou nových požárních úseků bez ohledu na stupeň požární bezpečnosti 

stávajících přilehlých PÚ apod. Mělo by dojít k omezení resp. zákazu použití změn 

skupiny I minimálně pro objekty projektované po roce 2000. 

6.2 Všeobecně 

6.2.1 Změna v užívání objektu prostoru nebo provozu 

Nedostatky v článku 3.2, který určuje změny, které se dle požární bezpečnosti staveb 

považují za změny v užívání jsou: 

a) Je potřeba začlenit do posouzení navýšení požárního rizika parametry vyjadřující 

vliv přirozeného odvětrání objektu při požáru tj. součinitel b pro nevýrobní objekty 

a parametr odvětrání F0 pro výrobní objekty 

b) Omezení zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných 

samostatného pohybu na 12 osob pro celý stavební objekt nebo jeho samostatně 

posuzovanou část, nikoliv na každou únikovou cestu. 

c) Doplnit změny věcně příslušné projektové normy o změny výrobních prostor na 

nevýrobní  a dále zahrnou změny v prostorech určených pro shromažďování osob, 

prostory, kde se využívají hořlavé kapaliny. 
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d) Pro objekty pro bydlení a ubytování neposuzovat za změnu v užíváno pouze změnu 

na OB4, ale také změnu na OB2. 

6.2.2 Změny staveb skupiny I 

Článek 3.3 ČSN 73 0834 upravuje co je změnou stavby skupina I. Zde by mělo dojít k 

přesnějšímu vymezení podmínek pro tyto změny a část změn přesunou do změn staveb 

skupiny II.  

Mělo by dojít zejména k: 

a) Přesně definovat, kdy se jedná o výměnu jednotlivé stavební konstrukce. 

b) Zavést pojem celková rekonstrukce objektu a zakázat jejich realizaci jako 

změnu skupiny I. 

c) V rámci výměny, záměny nebo obnovy systému, sestav, popř. prvků 

technického zařízení budovy zakázat vybudování:  

   - strojovny osobních výtahů 

   - vnějšího osobního a lůžkového výtahu 

   - strojovny vzduchotechnického zařízení 

d) V rámci změn staveb skupiny I povolit výstavbu prostor bez požárního rizika. 

e) Omezit změny technologii u požárně nebezpečných provozů. Hlavně tam, kde 

se pracuje s hořlavými kapalinami, plyny a prachy. 

f) Zrušit omezení plochy při změnách vnitřního členění prostoru. 

6.2.3 Změny staveb skupiny III 

 Co je předmětem změn staveb skupiny III upravuje článek 3.5 ČSN73 0834.  Změnou by 

měly projít dvě ustanovení: 

a) Přístavby objektu je třeba omezit maximální přípustnou plochou, ne pouze 50% 

stávajícího objektu. 

b) Při výměně stropních konstrukcí snížit maximální rozsah výměny ze 75% na 

maximálně 50%. 
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6.3 Technické požadavky na změny staveb skupiny I   

Technické požadavky dané kapitolou 4 ČSN 730834 na změny staveb skupiny I by měly 

více korespondovat s jinými technickými předpisy především ČSN 73 08.. nebo ČSN EN 

13501-1 apod.  

Změny týkající se technických požadavků: 

a) Vymezit požadavky na mezní stavy, které musí posuzované stavební konstrukce 

splňovat v požadované době požární odolnosti. Jedná se o mezní stavy nosnosti 

konstrukce, její celistvosti, tepelné izolace, hustoty tepelného toku, kouřotěsnosti, 

mechanické odolnosti apod. 

b) Pro změny staveb, které byly projektovány dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 

neumožňovat snížení požární odolnosti na 45 minut. 

c) Pro stavební hmoty a materiály stanovit požadavky na třídy reakce na oheň.  

d) Stávající znění požaduje požární utěsnění nově vzniklých prostupů v konstrukcích, 

které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, jsou použity v konstrukcích 

ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od 

prostorů neměněných. Tento článek rozšířit na všechny prostupy a dilatační spáry 

ve jmenovaných konstrukcích dotčené změnou stavby. 

e) Tam kde je požadavek na vytvoření samostatného požárního úseku nesmí být pro 

objekty projektované dle platných předpisů snižován požadavek na stupeň požární 

bezpečnosti. Vždy je třeba posoudit požární riziko i okolních prostor. 

f) Otvory, které umožňují při požáru přirozený odvod tepla a kouře nesmí být při 

změně stavby zmenšeny ani nesmí být zpožděno jejich otevření ( např. použití skla 

s požární odolností, drátoskla, bezpečnostního skla...) 
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7 ZÁVĚR 

V dané problematice změn staveb se v praxi vyskytuje celá řada problému a nedostatků. Za 

nejpalčivější lze uvést tyto: 

- existuje značný nesoulad a nejednotnost platných právních předpisů a technických 

norem v oblasti stavebnictví a požární bezpečnosti staveb, zejména ve vymezení 

pojmů a obsahové stránky změn staveb, 

- velkým problémem je i absence celé řady definic a vymezení pojmů a režimů jako 

celkové rekonstrukce objektů a technologií, jednotlivé stavební konstrukce, 

vymezení stavu, kdy dochází při stavebních úpravách k ovlivnění požární 

bezpečnosti stavby apod.  

- základní technický předpis, na který se odvolávají i právní přepisy tj. ČSN 73 0834 

je zastaralý a neodpovídá dnes platným předpisům a normám, ale i praktickým 

zkušenostem a novým poznatkům, které vznikly v souvislosti se stavebním 

boomem posledních let.  

Projektové normy řešící bezpečnost staveb by měly korespondovat i s faktem, že 

ekonomika ČR za poslední roky prudce vzrostla. S tím došlo k přílivu velkých investorů 

do České republiky a k realizaci celé řady staveb, včetně změn celé řady stávajících staveb 

například při obnovách center velkých měst. Spolu s ekonomickým růstem republiky, by 

mělo docházet i ke zvyšování nákladů vynaložených na bezpečnost obyvatel a tedy ke 

zpřísňování požadavků na požární zabezpečení staveb.  

Pro zvýšení bezpečnosti měněných staveb je i dle názoru odborné veřejnosti  potřeba, aby 

větší část změn byla posouzena s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti 

staveb. Požadavky ČSN 73 0834 by měly být zpřísněny a při posuzování změn staveb, by 

měli zpracovatelé požárně bezpečnostního řešení změn staveb uplatňovat ve větší míře 

inženýrský resp. expertizní přístup hodnocení požární bezpečnosti staveb s ohledem na 

specifika jednotlivých změn staveb.  
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Příloha 1 

Dotazník 

ČSN 73 08 34 

  

V každé části je nejprve výpis z normy a poté základní dotazy a místo pro váš názor na 

danou problematiku. 

3.2 Změna užívání objektu, prostoru nebo provozu 

Změna užívání objektu, prostoru nebo provozu je z hlediska požární bezpečnosti staveb 

pouze  změna, která u měněného prostoru vede: 

a) ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno: 

1)  u nevýrobních objektů zvýšením součinu (pn . an . c) o více než 15 kg . m-2, 

2) u výrobních objektů zvýšením průměrného požárního zatížení p o více než       

15 kg.m-2; nebo 

b) ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho částí, pokud se počet 

osob na každý započitatelný únikový pruh komunikace, společné pro únik osob z 

měněné i neměněné části objektu, zvýší o více než: 

 

1)  12 osob při úniku po rovině, kde současně žádná ze stávajících cest nebude 

sloužit úniku více než 200 osob, 

2)  10 osob při úniku po schodech dolů, kde současně žádná ze stávajících cest 

nebude sloužit úniku více než  150 osob, 

3)  8 osob při úniku po schodech nahoru, kde současně žádná ze stávajících cest 

nebude sloužit úniku více než 120 osob, 

4)  počty osob podle 1) až 3) se v prostorech umístěných ve druhém a v dalších 

podzemních podlažích snižují o 50 %, 

5)  nebo se prokáže, že stávající společná komunikace vyhovuje úniku celkového 

počtu osob; 
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c) ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného 

pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu; 

d) k záměně věcně příslušné projektové normy podskupiny ČSN 73 08 na projektové ČSN 

73 0833 nebo ČSN 73 0835; za záměnu věcně příslušné projektové normy se považuje i 

změna užívání, kterou se upravují objekty, prostory (nebo provozy) 

1)  definované podle ČSN 73 0833:1996 jako OB 2 nebo OB 3 na objekty, prostory 

(nebo provozy) pro ubytování definované podle téže normy jako OB 4, nebo 

2)  zdravotnických zařízení definované podle ČSN 73 0835:1996 jako AZ 2, popř. 

LZ 1 na objekty, prostory (nebo provozy) lůžkových zdravotnických zařízení 

definované podle téže normy jako LZ 2. 

 

1) Jsou požadavky na zařazení změn do skupin dostatečné? 

- jsou dostatečné limity pro zvýšení součinu pn.an.c. resp. průměrného požárního 

zatížení: 

- nejsou limitní počty osob při nárůstu počtu osob na jeden únikový pruh příliš 

vysoké, 

 - přidali by jste do podmínek bodu d) i záměnu projektové normy  na jiné věcně 

příslušné normy – které: 

 - přidali by jste ještě jiné podmínky pro zatřídění změny užívání - které: 

- máte se zařazováním změn staveb do sk. I. resp. sk. II. nějaké problémy v praxi – 

jaké: 
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3.3 Změny staveb skupiny I 

U změn staveb skupiny I nedochází ke změně užívání objektu, prostoru, popř. provozu (viz 

3.2) a jejich předmětem je pouze: 

a) úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí; 

b) výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického zařízení budov, 

které svojí funkcí podmiňují provoz objektu; v rámci výměny, záměny nebo obnovy 

může být nově vybudována 

1) strojovna osobních výtahů, 

2) vnější osobní nebo lůžkový výtah, 

3) strojovna vzduchotechnického zařízení, pokud rozsah stávajícího 

vzduchotechnického rozvodu není při obnově rozšířen, 

4) kotelna, která nemá celkový tepelný výkon vyšší než 140 kW při nejvyšším 

jmenovitém výkonu jednoho kotle do 70 kW včetně, 

5) hygienické zařízení s nahodilým požárním zatížením nejvýše 5 kg . m-2, 

6) vodovod, kanalizace, ústřední vytápění, 

a to i v případě, kde uvedená zařízení nebo prostory jsou umístěny v nástavbě nebo 

přístavbě objektu; 

c) výměna, záměna nebo obnova technologického zařízení; 

d) změna vnitřního členění prostorů, kterou v rámci jednoho podlaží nevzniknou v 

nevýrobních objektech a ve výrobních objektech se skupinou  výrob a  provozů  4  až 7 

(podle ČSN 73 0804:1995) místnosti o podlahové ploše větší než 100 m2; prostor s 

podlahovou plochou větší než 100 m2 však může vzniknout rozdělením prostoru 

původně většího. 

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují požadavky podle kapitoly 

4. 
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2) Podmínky pro změny staveb skupiny I 

 - jak vnímáte termín jednotlivá stavební konstrukce, vnímáte to tak, že se jedná o 

výměnu jen některých ojedinělých konstrukcí, nebo konstrukcí např. nenosných apod., 

zkuste vyjádřit názor na termín jednotlivá stavební konstrukce: 

- zkuste se zamyslet nad pojmem celková rekonstrukce objektu, kdy by se jednalo o 

výměnu jednotlivých stavebních konstrukcí a kdy o celkovou rekonstrukci objektu. Jakým 

způsobem by jste celkové rekonstrukce vymezili (např. procentem měněných stavebních 

konstrukcí, nebo celkovými náklady na stavbu, nebo druhem měněných stavebních 

konstrukcí nosné, požárně dělící apod.  

- souhlasíte se zařazením nového vybudování těchto zařízení jako změny skupiny I: 

    - strojovny osobních výtahů:              

    - vnější výtahy: 

    - strojovny vzduchotechniky: 

    - kotelny (jsou správně stanoveny limity): 

    - hygienická zařízení: 

    - vodovody, kanalizace, ústřední vytápění: 

- umožnil by jste výstavbu i jiných prostor a zařízení jako změn sk.I: 

- jakým způsobem vymezit zatřídění změn staveb pro výměny, záměny nebo  

obnovy technologického zařízení. Jedná se zejména o problematiku technologických 

zařízení, které pracují s hořlavými kapalinami, plyny nebo prachy. Je, dle Vašeho názoru, 

rekonstrukce resp. záměny, obnovy technologií pracujících s takovými látkami vhodné 

vůbec zařazovat jako změnu stavby sk. I: 
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 - souhlasíte s omezením plochy dle bodu d): 

3.5 Změny staveb skupiny III 

Předmětem změny staveb skupiny III je: 

a) objekt, který se mění nástavbou nebo vestavbou o více než 

1) jedno užitné podlaží, pokud jsou v těchto podlažích prostory OB 3 a OB 4 pro 

ubytování (ČSN 73 0833:1996), shromažďování (ČSN 73 0831), zdravotnická 

zařízení (ČSN 73 0835),výrobu a provoz skupiny 6 a 7 (ČSN 73 0804:1995) 

nebo provoz skladů (ČSN 73 0845), 

2) dvě užitná podlaží v ostatních případech; nebo 

b) objekt, který se mění přístavbou, jejíž celková půdorysná plocha je větší než 50 % 

zastavěné plochy stávajícího objektu a současně větší než 50 m2  (kromě případů podle 

3.3b); nebo 

c) vícepodlažní objekt, v němž se nahrazují (vyměňují, rozšiřují) stropní konstrukce v 

rozsahu větším než 75 % původní celkové podlahové plochy objektu; v případech, kde 

se nahrazují stropní konstrukce konstrukcemi stejného nebo vyššího druhu (např. 

konstrukce druhu D2 se nahrazují konstrukcemi druhu D1) a z hlediska požární 

bezpečnosti nedochází k jiným změnám, mohou se tyto náhrady bez ohledu na jejich 

rozsah posuzovat jako změna stavby skupiny II. 

3) Změny staveb skupiny III 

- souhlasíte s těmito podmínkami pro zařazením staveb jako změny staveb skupiny 

III: 

- měly by se podmínky zařazení zmírnit nebo zpřísnit: 



6 

- přidal by jste další podmínky pro zařazení stavby jako změny staveb do skupiny 

III: 

 4 Technické požadavky na změny staveb skupiny I 

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky: 

a)  požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních 

konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v 

konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou 

stavby od prostorů neměněných není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však 

požární odolnost vyšší než 45 minut; 

b)  stupeň hořlavosti stavebních hmot nebo druh konstrukcí použitých v měněných 

stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou 

povrchovou úpravu stěn a stropů není použití hmot stupně hořlavosti C3, u stropů 

(podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící 

odkapávají nebo odpadávají; 

c)  šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není 

zvětšena o více než 10 % původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost 

vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i 

nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost; 

 

POZNÁMKA: Odstupová vzdálenost se stanovuje pouze od zvětšené požárně otevřené 

plochy v obvodové stěně nebo ve střešním plášti; neposuzují se však odstupové vzdálenosti 

od neměněných obvodových stěn a střešního pláště; 

d)  nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle ČSN 73 0802 nebo 

ČSN 73 0804; 

e)  nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených na požární úseky je 

provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech 
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objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z 

hořlavých hmot; 

f)   nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny a jsou v souladu s ČSN 73 0802, 

ČSN 73 0804; 

g)  v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se 

prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem 

není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a 

druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy 

podlahy apod.); 

h)  je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 

nebo přidružené normy jmenovitě vyžadují; požárně dělicí konstrukce tohoto požárního 

úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. 

stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, 

včetně požadavků na požárně dělicí konstrukce oddělující požární úsek od sousedních 

prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu); 

i)  v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení 

umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, 

zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů 

lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části 

objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 

73 0804 nebo přidružených norem. 

4) Technické požadavky kapitoly na změny staveb skupiny I 

 - jsou požadavky kapitoly 4 na změny staveb I dostačující: 

- měly by být tyto požadavky zpřísněny nebo odlehčeny: 
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- máte jakékoliv připomínky k této části např. zakomponování požadavků ČSN 

730810: 

5) Technické požadavky na změny staveb skupiny II 

- změnám staveb skupiny II se věnuje převážná část normy. Máte jakékoliv 

připomínky, praktické poznatky resp. problémy s uplatňováním a používáním těchto 

ustanovení normy – prosím, napište je zde: 

 

 


