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Bakalářská práce zkoumá panelové bytové domy z hlediska požární bezpečnosti. V úvodní 

části se zabývám historií výstavby a právními předpisy souvisejícími s panelovými objekty 

z hlediska požární bezpečnosti. Následuje výpis způsobů vzniku a šíření požáru v panelových 

bytových domech. Další části obsahují rozbor skutečných požárů, ze kterých následně 

vyhodnocuji možné nedostatky a popřípadě podávám stručný návrh opatření požární 

bezpečnosti pro nájemníky jednotlivých bytových jednotek. Cílem bakalářské práce je 

vyhodnocení aktuálního protipožárního zabezpečení panelových budov a popřípadě vhodný 

návrh opatření.   
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In my Bachelor Dissertation I focus on multi-dwelling houses in terms of fire safety. The 

opening part is dedicated to multi dwelling houses construction history and to legal inactments 

that are in connection with multi-dwelling houses fire safety. Next comes a list of different 

cases of fire occurance and diffusion in multi-dwelling houses. The following parts examine 

real fire accidents and draft conclusions upon possible insufficencies in the ways they were 

managed. In some cases a brief Draft of Fire Safety Measures is offered to housing unit tenants. 

The objective of this Bachelor Dissertation is to assess the contemporary Fire Protection 

Measures applied in multi-dwelling houses and, if necessary, to propose a suitable Draft od 

Measures. 
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1 Úvod 

Výstavba panelových domů byla zahájena po druhé světové válce. Od počátku 50. let 

do konce let 90. se v České republice postavilo 62 456 panelových domů s 1 165 000 byty. 

Nejvíce domů se postavilo do roku 1975, kdy se po zjištění závad obnovovaly a upřesňovaly 

příslušné normy a předpisy. Tím se zvýšily požadavky na bezpečnost a omezila se rychlost 

nové výstavby.  

 Po roce 1989 se postavené panelové domy začínají kritizovat a objevují se mnohé 

diskuze o životnosti a zároveň bezpečnosti těchto staveb. Nyní se vyskytují stále větší 

problémy nejen s malou estetickou úrovní, ale i další související s nízkou kvalitou stavby. Proto 

většina těchto staveb bude muset projít, nebo již prochází procesem rekonstrukce 

a modernizace. Z hlediska požární ochrany se jedná zejména o rekonstrukce bytových jader, 

prostupů stavebních konstrukcí a jiných částí, které neodpovídají současným požadavkům 

na ochranu osob před požáry a jinými mimořádnými událostmi. Velmi příjemné zjištění je však 

to, že jsou rekonstruovatelné. 

Největší množství závad bylo způsobeno nedostatky při montáži panelových objektů 

a výrobě panelů, chybným, nevyhovujícím projektovým řešením, nevhodným užíváním domu 

a stářím objektu, včetně vlivu zanedbané údržby a oprav. Nedostatky byly v průběhu let 

odstraňovány dodatečnými opatřeními (např. ve výškových budovách byla nařízena výměna 

laminátových vzduchotechnických potrubí za potrubí plechová, v instalačních šachtách se 

zřizovaly požární předěly v úrovních stropů aj.), jejichž kvalita nebyla dostatečně zaručena. Při 

posuzování požární bezpečnosti panelových domů se při rekonstrukci neuplatňují současné 

požadavky v plném rozsahu. Pro tyto účely byla vydána příloha A normy ČSN 73 0834, která 

stanovuje pravidla pro řešení změn staveb. 

 Ve své bakalářské práci bych chtěla zpracovat přehled výstavby panelových 

bytových domů a na základě rozboru skutečných požárů vyhodnotit úroveň jejich aktuálního 

protipožárního zabezpečení a navrhnout případná opatření k jejich nápravě. 
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2 Rešerše 

Za základní literární prameny týkající se tématu – Návrh opatření požární bezpečnosti 

panelových bytových domů – považuji z hlediska právních předpisů za nejvýznamnější 

především zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a jeho 

prováděcí vyhlášku č. 246/2001 Sb., požární prevenci. Z hlediska odborné literatury, která se 

alespoň zčásti věnuje zadané problematice, považuji za významné níže uvedené publikace.  

Kupilík, V.: Stavební konstrukce požárního hlediska. Grada Publishing, Praha, 2006. 

ISBN: 80-247-1329-2  

Tato publikace je rozčleněna do dvou základních skupin, a to požární prevence a 

požární represe. Kromě rozboru procesu hoření, požární legislativy a kodexu a požárně 

bezpečnostního řešení se jedná o témata převážně zaměřená na chování a ochranu 

nejpoužívanějších materiálů v ohni, konstrukční prvky a dílce, posuzování vnitřní napjatosti a 

míry poškození povrchů železobetonových konstrukcí vlivem ohně, identifikaci ohniska požáru 

na základě příznaků a možnosti úniku z výškových a halových objektů. Dále je zde kapitola 

věnovaná panelovým domům z hlediska požární bezpečnosti [27]. 

Bradáčová, I.: Stavby z hlediska požární bezpečnosti. ERA, Brno, 2007.   ISBN: 978-80-

7366-090-1 

Kniha obsahuje důležité informace o požární bezpečnosti staveb. Autorka zde uvádí 

nezbytné právní a technické předpisy, pojmosloví a bezpečnostní požadavky na stavby, 

konstrukce, jednotlivé výrobky a materiály. Významná část knihy se věnuje únikovým cestám a 

odstupům, technickým a technologickým zařízením budov a požárním a ekonomickým 

rizikům. Bez zajímavosti není přehled historického vývoje v oblasti požární bezpečnosti staveb 

[28]. 

Barták, K.: Rekonstrukce v panelovém domě I – Bytová jádra, příčky. Grada Publishig, 

Praha, 1997. ISBN 80-7169-423-1 

V této knize jsou popsány jednotlivé druhy stavebních soustav panelových bytových 

domů. Autor se zde zaměřuje na přiblížení problému regenerace bytových jader a příček laické 

veřejnosti a rozebírá problémy, které mohou nastat uživateli při rekonstrukci svého bytu. 
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3 Historie panelové výstavby 

Objevení betonu a později i železobetonu [2, 6], velké požadavky na bytovou 

výstavbu v období po druhé světové válce, nástup zprůmyslnění hromadného stavebnictví 

a uplatnění montovaných konstrukcí byl v 50. letech výrazný mezník ve stavitelství. Postupný 

přesun obyvatelstva z venkova do měst zaznamenal další požadavky na nové byty. Klasické 

stavění z cihel nahradily technologie na bázi železobetonu, a to jak monolitické tak 

prefabrikované. U nás jako v ostatních zemích sovětského bloku, se od začátku jednoznačně 

dala přednost prefabrikaci, která se vyvíjela od roku 1948 (bloky, blokopanely) až ke vzniku 

prvních panelových soustav. V tomto roce u nás došlo k znárodnění stavebnictví. 

V Československé republice bylo od té doby vyvinuto a používáno 14 základních stavebních 

soustav, ke kterým se připojily různé krajové varianty. Již v letech 1953 – 1954 vznikl 

v Gottwaldově (dnes Zlín) první z řady prototypů celopanelových domů. Následně se 

odvozovaly další systémy nejprve s kombinovanou konstrukcí – panely s ocelovými sloupy, 

dále celopanelové konstrukce a současně se vyvíjel také montovaný železobetonový skelet 

uplatňovaný hlavně u občanských staveb. Dnes tvoří panelové domy přibližně 29 % 

současného bytového fondu v České republice. Počty bytových jednotek v panelových domech 

na tisíc obyvatel přikládám v příloze č. 3. 

Při projektování [2] panelových domů se kladl důraz především na minimalizaci počtu 

prvků, minimum dispozičních variant bytů v domech a nenáročný technický detail. Přesto se již 

od 60. let projevovaly na domech nepříjemné závady především ve střešních konstrukcích 

a obvodovém plášti.  

3.1  Panelová výstavba 

Panelová výstavba probíhala od padesátých až do devadesátých let minulého století, 

hovořilo se o tzv. KBV – kolektivní bytové výstavbě. Do roku 1989 byla bytová výstavba 

podmínkách plánovitého hospodářství řízena státem. Byla zde nulová konkurence, která nikoho 

nenutila ke zkvalitňování výstavby, proto docházelo k naprosté monotónnosti a uniformitě 

staveb a celých stavebních souborů, stavebníci prováděli nekvalitně řemeslné práce, 

nedodržovali technologické postupy a nedbale zacházeli s materiálem. Problémy výstavby tak 

nebyly dostatečně včas odstraňovány, naopak - často se po dlouhá léta opakovaly. Podle státní 

bytové politiky se také vyvíjely počty dokončených i zahajovaných bytů. V polovině 

sedmdesátých let dosáhla panelová výstavba vrcholu, kde za rok bylo dokončeno téměř 
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100 000 bytů. Stavba jedné bytové jednotky trvala bezmála dva roky. Stabilní tempo výstavby 

ukazuje minimální rozdíl mezi počty zahajovaných - dokončovaných bytů a bytů rozestavěných 

(viz. tab. 1). K postupnému poklesu výstavby docházelo v průběhu osmdesátých let na hodnoty 

okolo 50 000 bytů ročně. Na počátku devadesátých let byla výstavba panelových domů silně 

utlumena a postupně zcela zastavena. V roce 1991 se počet zahájených bytů propadl o 80% a 

o dva roky později dosáhl svého minima 7 454 bytů. V roce 1995 dosáhl minima počet 

dokončených bytů a to 12 662 bytů. Tento zvrat byl dán setrvačností výstavby, a také 

postupným zkvalitňováním stavebních technologií. Průměrná doba výstavby bytové jednotky 

se tak prodloužila cca na 3,5 až 4 roky (viz. tab. 1). 

Tab. 1: Vývoj bytové výstavby v letech 1960 – 2006 [26]  

Rok Zahájené 
byty 

Rozestavěné 
byty 

Dokončené 
byty Rok Zahájené 

byty 
Rozestavěné 

byty 
Dokončené 

byty 

1960 x x 50 804 1984 60 929 137 763 57 298 
1961 x x 50 449 1985 47 337 118 844 66 678 
1962 x x 51 773 1986 51 973 123 946 47 080 
1963 x x 48 729 1987 57 309 131 325 49 000 
1964 x x 47 064 1988 61 120 141 291 50 700 
1965 x x 48 200 1989 55 965 141 721 55 073 
1966 x x 45 342 1990 61 004 158 840 44 594 
1967 x x 50 295 1991 10 899 128 228 41 719 
1968 x x 55 624 1992 8 429 97 768 36 397 
1969 x x 54 787 1993 7 454 72 356 31 509 
1970 x x 73 445 1994 10 964 62 117 18 162 
1971 76 926 148 466 70 226 1995 16 548 66 172 12 662 
1972 89 557 160 401 75 414 1996 22 680 74 726 14 482 
1973 89 099 171 810 77 695 1997 33 152 90 552 16 183 
1974 96 162 183 482 85 616 1998 35 027 103 191 22 183 
1975 86 248 173 418 97 104 1999 32 900 112 530 23 734 
1976 83 027 170 223 86 350 2000 32 377 118 785 25 207 
1977 77 932 159 966 87 872 2001 28 983 121 705 24 758 
1978 84 690 161 423 83 273 2002 33 606 129 609 27 291 
1979 83 613 167 334 77 094 2003 36 496 139 132 27 127 
1980 69 459 154 271 80 661 2004 39 037 146 801 32 268 
1981 53 765 144 954 63 084 2005 40 381 155 202 32 863 
1982 48 489 136 388 61 400 2006 43 747 * 30 187 
1983 54 459 134 304 57 078     

* Tento údaj nebyl v době zpracování k dispozici 
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3.2 Typy panelových stavebních soustav 

Nízká variabilita panelové výstavby [2] byla dána příliš nízkým rozpočtem vybraných 

a schválených dispozičních řešení, která byla na našem území realizována. Základních typů 

panelových konstrukčních soustav je pouze čtrnáct a celkový počet, včetně krajových 

modifikací je přibližně sedmdesát.  

V tab. 2 je specifikována lokalizace [2] většiny typů panelových soustav 

realizovaných na území ČR. Stručný popis základních typů panelových bytových soustav 

přikládám k nahlédnutí v příloze č. 1.  

Tab. 2: Lokalizace typů panelových soustav – rozdělení podle krajů ČSSR [2]

T
yp

y 
pa
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vý
ch
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us
ta
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Pr
ah
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St
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dn
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Č
ec

hy
 

Z
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Se

ve
rn

í 
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ec
hy

 
Ji

žn
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Č
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Se
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M
or
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a 

Ji
žn

í M
or

av
a 

Po
zn

ám
ka

 

G40 x x      x  
G55, G56, G58, G59       x x prototypy 
G57 x x x x      
G32    x       
G57 OL       x x  
B60 (G57)        x G 57 pro jižní Moravu 
G OS 64, 65 ( G57 )       x  G 57 pro Ostravsko 
T 05 B ( T 056 B )   x       
T 06 B x x   x     
T 06 B – U, E, KV, KD, OS, 
OL, …   x x  x x x krajové modifikace realizované

v celé ČSSR 

T 07 B         nebyla realizována, byla 
základem pro Ss VVÚ-ETA 

T 08 B x x  x      

T 09 B  x       
určena pouze pro 

svépomocnou výstavbu o 2 až 
3 NP 

PS 61  x x   x    
HK 60, 65      x    
B ( B2, B4 )     x     
PS 69   x x x     
VMOS, VOS, VPOS       x   
LARSEN-NIELSEN x         
BANKS I/1L    x      
HKS – 69, 70, HKS - G    x  x  x  
B70 – R, 360, SČ, OS    x   x x  
VVÚ – ETA x x        

OP 1.11, 1.21, 1.31 x      x x OP 1.21 určena od r. 1984 pro 
celou ČSR 
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4 Přehled právních předpisů panelových domů v oblasti požární 

ochrany 

4.1 Přehled právních předpisů v letech výstavby panelových domů 

V počátcích [5] výstavby panelových domů se vycházelo ze zákona č. 35/1953 Sb. 

[20] a vyhlášky Ministerstva stavebního průmyslu č. 709/1950 Ú. l., která obsahovala požární 

předpisy týkající se projektování budov. V roce 1954 vyšla v platnost norma ČSN 73 0860 

[15], která nabyla účinnosti v prosinci 1954 a prošla revizí v roce 1959. Požárním prvkem byla 

v budově pouze požární zeď, která procházela v neměnné poloze celým objektem od základů až 

po střechu (popřípadě nad střechu). Při hodnocení budov byly všechny požadavky dány 

taxativně pouze s přihlédnutím k druhu provozu v objektu. K dalšímu posunu v oblasti požární 

ochrany došlo přijetím zákona č. 18/1958 Sb. [18] a vydáním jeho prováděcích předpisů. 

V roce 1967  byly vydány [3, 5] Požární předpisy pro projektování výškových budov, 

za výškovou budovu se podle tohoto předpisu považovala taková budova, jejíž výška 

od nástupní plochy ke stropní konstrukci nejvyššího podlaží je větší než 30 m. Do této výšky se 

nezapočítávají podlaží technická, trvale neobývaná osobami, jsou li situována v budově jako 

nejvyšší. Změnou tohoto předpisu byla snížena výška pro zatřídění výškových budov na 24 m. 

Projektování bytových domů, které nespadaly do skupiny výškových budov se provádělo podle 

Směrnic Studijního a typizačního ústavu pro navrhování bytových domů deskových a věžových 

do 13 nadzemních podlaží z dubna 1967.  

Od rolu 1977 po uvědomění [1, 3, 5] si nedostatků již postavených staveb vyšel 

v platnost soubor norem – požární kodex – reprezentovaný především normou ČSN 73 0802 

[11] na níž navázaly další projektové normy pro některé druhy budov např. ČSN 73 0833 [12], 

normy předmětové např. ČSN 73 0875 [16], normy zkušební např. ČSN 73 0851 [14] a normy 

hodnotové uvádějící požárně technické charakteristiky stavebních hmot a konstrukcí např. 

ČSN 73 0821 [17]. Kodex norem řady ČSN 73 08xx přinesl nové pojetí požární bezpečnosti 

staveb – dělení staveb na požární úseky, výpočet požárního rizika, podrobnější stanovení 

požadavků na stavební konstrukce, zavedení nechráněných a chráněných únikových cest, 

výpočet odstupů mezi objekty, specifikaci požadavků na zařízení pro protipožární zásah aj.  
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4.2 Období po roce 1991 

V roce 1991 většina členských států 0 Evropského společenství přijala Směrnici rady 

89/106/EEC [25]. S uvedenou Směrnicí souvisejí prováděcí předpisy, tzv. Interpretační 

dokumenty. Požární ochranou se zabývá Interpretační dokument č. 2. Jejich cíl byl usnadnit 

volný oběh výrobků na území členských států EU bez povinnosti dalšího ověřování vlastností 

výrobků při použití v jiné zemi než v zemi původu a současně garantovat přiměřenou míru 

bezpečnosti výrobků i objektů. 

4.3 Přehled právních předpisů v současné době 

Současné požadavky [3, 5] na požární zabezpečení panelových budov vycházejí ze 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a dalších předpisů – zákon č. 286/2006 Sb. [22], zákon č. 

22/1997 Sb. [19], který je také důležitý pro navrhování staveb a požární bezpečnost, má za cíl 

vytvořit takové právní podmínky, aby se odstranily technické překážky obchodu mezi ČR a 

ostatními státy Evropské dohody. Dále z poslední novely zákona, která vstoupila v platnost 

v dubnu 2000 vyplývá, že jsou všechny české technické normy platné, ale nejsou závazné. 

Požadavky požární bezpečnosti po linii Ministerstva vnitra jsou především v zákoně 

č. 133/1985 Sb. [21] a prováděcí vyhlášce Ministerstva vnitra České republiky č. 246/2001 Sb. 

[24]. V neposlední řadě v nově vydané vyhlášce č. 23/2008 Sb. [23] ze dne 29. ledna 2008, 

která stanoví technické podmínky požární ochrany pro navrhování, provádění a užívání stavby. 

Projektováním bytových domů [3, 4] se především zabývá ČSN 73 0802 [11] a 

ČSN 73 0833 [12]. Pro posouzení panelových bytových domů navržených podle starších norem 

a předpisů se z ekonomického hlediska neuplatňují současné požadavky na požární bezpečnost 

v plném rozsahu. Pro tyto účely byla stanovena specifická pravidla pro řešení změn staveb 

panelových bytových domů vydáním ČSN 73 0834 [13]. Pokud tyto změny podléhají 

stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení ve smyslu stavebního práva, platí tato norma pro 

projektování požární bezpečnosti změn dokončených staveb. 

4.3.1 Změny staveb podle rozsahu a závažnosti dle ČSN 73 0834 

Změny staveb se podle rozsahu a závažnosti třídí takto : 

Skupina I – změny staveb s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti, 

představuje nepodstatné úpravy a v podstatě uvádí budovu do původního stavu výměnou 
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opotřebovaných částí, popř. se provede instalace nových systémů technického nebo 

technologického zařízení (může se jednat i o změny členění vnitřního prostoru, aniž by nově 

vznikl z menších místností prostor větší než 100 m2). Za určitých předpokladů nevyžadují 

žádné úpravy vyvolané požadavky požární bezpečnosti. 

Skupina II – změny staveb s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti. 

Jedná se o všechny stavby, které nelze zatřídit do skupin I a III. Právě těmto změnám je 

věnována podstatná část ČSN 73 0834, která uplatňuje u změny staveb skupiny II stejné 

principiální požadavky jako u novostaveb, vše však s přípustnými úlevami. 

Skupina III – změny staveb s plným uplatněním požadavků současných norem 

požární bezpečnosti, musí se řešit jako novostavba s respektování současných norem 

požadavků požární bezpečnosti. Například nástavba o více než jedno podlaží, přístavba, jíž 

vznikne požární úsek tvořený z více než 50% podlahové plochy přístavbou, výměna nové 

stropní konstrukce v rozsahu větším než 75%. 

Změny staveb uplatňované pro panelové domy  

Při rekonstrukci či opravách panelových domů se provádějí stavební či technologické 

úpravy v rozsahu změn staveb skupiny I nebo II. Změny staveb skupiny III jsou změny 

v rozsahu novostavby a takový rozsah se nepředpokládá. 

 U panelových domů se do změn staveb skupiny I řadí: změna dispozice vnitřního 

členění bytu - nevznikne-li prostor větší 100 m2 (což se u panelových domů nepředpokládá), 

výměna oken a vstupních dveří – pokud při výměně nedochází ke zvětšení původního rozměru 

okna o více než 10 %, výměna, záměna nebo obnova technologického zařízení, provádění 

oprav chodeb a domovního vybavení aj. V případech, pokud při provádění všech rekonstrukcí 

nedochází ke změně užívání těchto prostor ani provozu.  

 Do změn staveb skupiny II patří například nástavba nebo přístavba – pokud se jedná 

o nástavbu o jedno užitné podlaží (nástavbu dvoupodlažních bytů posuzujeme jako jedno 

podlaží) a přístavbu o celkové půdorysné ploše menší než 50 % původní zastavěné plochy 

objektu.  
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5 Statistiky požárů v panelových domech 

Požáry v panelových bytových domech se na celkovém počtu požárů podílejí značnou 

měrou. Počet požárů v bytovém domovním fondu od roku 1998 kolísavě klesá. Nejvíce požárů 

v bytových domech byl podle tab. 3 v roce 1998 a nejméně v roce 2006. Naopak tab. 3 ukazuje, 

že škody způsobené požáry se stále zvětšují. A to nejvíce v roce 2006, kdy škody dosáhly 

144 851 000 Kč, nejmenší škody způsobené požáry byly v roce 2001 – 56 474 000 Kč. 

Tab. 3: Požáry – bytový domovní fond – pro českou republiku [6]

Rok Počet Škoda v tis. Kč 

1 998 2 558 72 816,7 
1 999 2 499 69 617,4 
2 000 2 442 64 944,1 
2 001 2 161 56 474,2 
2 002 2 325 75 436,2 
2 003 2 432 86 467,2 
2 004 2 306 96 164,1 
2 005 2 225 97 033,8 
2 006 2 069 144 851,1 
2 007 2 158 125 801,8 

 
V tab. 4 je zhodnocení počtu požárů za určité časové období v rámci budov 

rozdělených na budovy typové bytové – do 7 nadzemních podlaží a budovy výškové – mající 7 

a více nadzemních podlaží. Z tab. 4 je viditelné, že počty požárů v obou typech budov mírně 

kolísavě klesají. Nejvíce požárů bylo v obou případech v roce 1998 v typových bytových 

domech 1655 a ve výškových budovách 646. Nejméně jich bylo opět pro oba typy budov ve 

stejném roce a to v roce 2005, kdy v typových bytových budovách došlo ke 1445 a 

ve výškových budovách ke 339 požárům. 

Tab. 4: Počet požárů – celkem [6]

Rok Budovy typové bytové Výškové budovy 
1998 1655 646 
1999 1622 572 
2000 1542 603 
2001 1555 438 
2002 1488 431 
2003 1602 447 
2004 1499 452 
2005 1445 399 
2006 1490 * 

* Tento údaj nebyl v době zpracování k dispozici  
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Tabulky 5, 6 rozebírají počty požárů od roku 1998 do 2006 rozdělených podle 

způsobených škod do čtyř skupin a to od malých požárů se škodou do 10.000 Kč, až k velkým 

požárům převyšující škodu 1.000.000 Kč. Narůstající počty škod sou způsobeny lepší 

vybaveností domácností. Z níže uvedených statistik vyplývá, že největší počet požárů 

u typových bytových domů i u výškových domů souvisí s malými škodami a to do 10.000 Kč 

a nejméně požárů je se škodou nad 1.000.000 Kč. Počty malých požárů (škoda do 10.000 Kč) 

mírně kolísavě klesají, přičemž nejvíce jich bylo v roce 1998 – u typových bytových domů 

1300, u výškových domů 369 a nejméně – u typových bytových domů v roce 2002 s počtem 

1044 a u výškových domů v roce 2005 s počtem 195. Počty velkých požárů (se škodou nad 1 

mil Kč) u typových bytových domů dosáhly svého vrcholu v roce 2006, kdy bylo zaznamenáno 

16 požárů a nejméně jich bylo v roce 2005, kde šlo pouze o jeden požár velkých rozměrů 

u výškových domů nejvíce v roce 1999 (10) a nejméně jich bylo v roce 2005 (2). Rozdíl mezi 

počty středních požárů, které způsobily škody v rozmezí 10.000 - 250.000 Kč a malých požárů 

je výrazně větší u typových bytových domů (o 72,6%), než u výškových budov (o 34,5%). 

Tab. 5: Typové bytové domy, rozdělení požárů podle škod [6]
Rok < 10.000,- 10.000 - 250.000, 250.100-1.000.000 >1.000.000,-  
1998 1300 337 16 4 
1999 1265 323 18 5 
2000 1196 329 28 2 
2001 1195 317 25 2 
2002 1044 329 22 4 
2003 1133 334 36 7 
2004 1167 282 46 4 
2005 1089 304 51 1 
2006 1120 310 44 16 

 
 

Tab. 6: Výškové domy, rozdělení požárů podle škod [6]
Rok < 10.000,- 10.000 - 250.000, 250.100-1.000.000 >1.000.000,- 
1998 369 189 8 6 
1999 349 207 15 10 
2000 360 216 23 3 
2001 239 179 17 3 
2002 242 170 15 4 
2003 299 186 25 7 
2004 262 154 27 9 
2005 195 169 33 2 
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 V následující statistice (tab. 7 a 8) je zhodnocení počtu usmrcených osob 

a zasahujících hasičů v typových bytových domech a ve výškových budovách. Patrný je nárůst 

počtu usmrcených. Z tab. 7 a 8 vyplývá, že největší počet usmrcených při požárech spadá 

do věkové kategorie 15 - 60 let. Statisticky je to ale bezvýznamná informace, protože nejvíce 

osob je právě v této věkové kategorii. Kdyby se počet úmrtí přepočítal na počet obyvatel 

v jednotlivých věkových kategoriích, vyšlo by, že nejvíce úmrtí na počet obyvatel v dané 

věkové kategorii je právě u osob nad 60 let, pokud by se věková hranice posunula na 65 let, 

bylo by to ještě markantnější.  Statistiky nám ukazují, že počty usmrcených v těchto budovách 

se na celkovém počtu podílejí značnou měrou. U typových bytových domů v rozmezí let 1998 - 

2006 nebyl při zásahu usmrcen žádný hasič, na rozdíl od výškových budov, kdy v roce 2002 

zemřeli při zásahu dva hasiči HZS ČR.  

Tab. 7: Typové bytové domy, počty usmrcených [6]

Rok Celkem < 15 let 15 - 60 let > 60 let hasiči HZS 
ČR 

hasiči HZS 
podniku 

hasiči 
SDH 

1998 3 0 0 3 0 0 0 
1999 10 1 7 2 0 0 0 
2000 8 1 4 3 0 0 0 
2001 4 0 3 1 0 0 0 
2002 9 2 3 4 0 0 0 
2003 17 0 11 6 0 0 0 
2004 17 0 11 6 0 0 0 
2005 19 1 12 6 0 0 0 
2006 19 0 14 5 0 0 0 

 
 

 
Tab. 8: Výškové budovy, počty usmrcených [6]

Rok Celkem < 15 let 15 - 60 let > 60 let 
hasiči HZS 

ČR 
hasiči HZS 

podniku 
hasiči 
SDH 

1998 2 0 1 1 0 0 0 
1999 8 1 4 3 0 0 0 
2000 5 1 2 2 0 0 0 
2001 1 0 1 0 0 0 0 
2002 8 0 3 3 2 0 0 
2003 6 0 3 3 0 0 0 
2004 11 0 6 5 0 0 0 
2005 8 0 6 2 0 0 0 
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6 Vyhodnocení požárů v panelových bytových domech  

6.1 Nejčastější příčiny vzniku požárů  

Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení souvisí s podceňováním drobných 

nehod, jako například nevhodně odložená cigareta, svíčka ponechaná bez dozoru, sušení 

hořlavin u topidla, zapomenuté jídlo na sporáku, nedovřené dveře v lednici, vyhození 

nedostatečně uhašené zápalky aj. Dále provozně technické závady (např. elektroinstalace), hra 

dětí s ohněm, úmyslné zapálení aj. Při úmyslném zapálení může žhář postihnout nejcitlivější 

místa v panelovém bytovém domě, jako například výtahová, nebo ventilační šachta a požár se 

tak rozvine do mnohem větších rozměrů. Mezi nejčastější objasněné [9] příčiny vzniků požárů 

v letech 2002 – 2006 patří: technická závada s 28 %, na druhém místě je nedbalostní jednání 

(např. kouření) s 26 % a s 13 % úmyslně založené požáry. Přibližně 5 % požárů vzniká 

od špatných stavů komínů, kouřovodů a topidel, což je problém spíše starších budov.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 1: Nejčastější příčiny vzniku požárů 

6.2 Způsoby šíření požáru 

Za šíření požáru se považuje volné šíření plamenného hoření po povrchu hořlavých 

materiálů. Za zplodiny hoření se považuje většinou kouř, tedy nehomogenní směs plynných 

produktů hoření a nespálených uhlíkatých zbytků (saze). Šíření požáru závisí zejména 

na množství a druhu hořlavých materiálů v blízkosti pásma hoření, dále pak na intenzitě 

požáru, podmínkách výměny plynů, podmínkách sdílení tepla do okolí, atd. Požár se 

v panelových bytových domech může šířit ve dvou směrech:  
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• Vertikální směr šíření požáru 

• Horizontální směr šíření požáru 

K zábranám horizontálního [1] šíření požáru v panelových bytových domech patří 

mezibytové příčky a vstupní bytové dveře (požární uzávěry). Z hlediska šíření požáru přes 

obvodový pás se doposud nevyskytly vážnější závady a k horizontálnímu šíření požáru dochází 

jen zřídka. Problém může nastat v případě, že se v době vzniku požáru ponechají otevřené 

vstupní dveře nebo může dojít k markantnímu zvýšení požárního zatížení skladováním většího 

množství hořlavých kapalin, výbušnin, nebo jiných hořlavin v bytové jednotce. V těchto 

případech se požár rozvine do větších rozměrů a může dojít k prohoření vstupních dveří, 

popřípadě k tepelné destrukci mezibytových příček.  

Ve vertikálním směru [1] se požár může šířit především instalačním systémem 

(stoupací potrubí kanalizace, rozvod plynu apod.), ventilačním systémem (svislé ventilační 

tahy), prostupy rozvodů a instalací, šíření ohně po fasádách, nedostatečným těsněním spár 

v požárně dělících konstrukcích, výtahovou šachtou, přes nevyhovující podlahové krytiny 

únikových cestách. Za hlavní cestu šíření požáru se uvádí svislý ventilační tah, v první fázi jím 

unikají kouřové zplodiny požáru a v dalších fázích může dojít i k prošlehnutí plamene. 

Vertikálním směrem je rychlost šíření požáru určena především požární odolností konstrukcí 

ohraničujících ventilační šachtu a hořlavostí materiálů ventilačních tahů. Mezi další faktory 

ovlivňující šíření požáru patří například hoření plynu po odpadnutí plynoměru v případě, 

že nedojde k okamžitému uzavření plynového stoupacího potrubí hlavním uzávěrem v objektu, 

nebo tím, že konstrukce instalační šachty není nad ohniskem požáru ochlazována vodou.  

  
Obr. 1: Při požáru elektroinstalační šachty 
na chodbě zůstali obyvatelé horních šesti 

pater zcela odříznuti [30]

Obr. 2: Požár bytového jádra ve 4. NP se 
instalační šachtou rozšířil až do 7. NP a 

zachvátil kromě dalších bytů i střechu [30]
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6.3 Příklady požárů v panelových bytových domech 

6.3.1 POŽÁRY VÝTAHOVÉ KABINY - Praha 9, Vysočanská 563/59  

Jednalo se o dva shodné požáry první proběhl 10. 11. 2005 a druhý 19.12. 2007 

Datum a čas vzniku požáru z roku 2005 (± 2 min) – 5.8. 2005, 19:30 hodin, 

zpozorování -  5.8. 2005, 19:43 hodin, ohlášení požární jednotce - 5.8. 2005, 19:45 hodin, 

počátku hašení - 5.8. 2005, 19:55 hodin.  

Datum a čas vzniku požáru z roku 2007 (± 2 min) – 26.12. 2007 22:37 hodin, 

zpozorování -  26.12. 2007 22:39 hodin, ohlášení požární jednotce– 26.12. 2007 22:39 hodin, 

počátku hašení 26.12. 2007 22:44 hodin.  

Jedná se o jedenáctipodlažní (10 NP a 1 PP), samostatně stojící panelový bytový dům 

(rok výstavby 1966, kolaudace 1970). Vchod do domu je situován z ulice Vysočanská. Svislé 

nosné i nenosné konstrukce tvoří železobetonové panely s požární odolností REI90/DP1. 

Stropní konstrukce tvoří železobetonové překlady s požární odolností REI90/DP1. Střešní 

konstrukce tvoří železobetonové překlady a krytina (asfaltová lepenka).  

K požáru došlo v kabině výtahu v šestém, poté devátém nadzemním podlaží. 

Ohledáním bylo zjištěno, že plamenným hořením byla zničena celá kabina výtahu a dále 

rozvod elektroinstalace v šachtě od šestého, poté devátého nadzemního podlaží do sedmého, 

poté jedenáctého nadzemního podlaží. V uvedených podlažích došlo k poškození vodících lišt 

výtahové kabiny. Poškozeny byly dále uskladněné předměty ve sklípcích v devátém a desátém 

nadzemním podlaží, které sousedí se zadní stěnou výtahové šachty. Zplodinami hoření byl 

poškozen vnitřní prostor šachty do jedenáctého nadzemního podlaží a části povrchu stropu 

a stěn na společných komunikacích domu. Podle zjištěných okolností byla příčina vzniku 

požáru stanovena jako úmyslné zapálení.  

Požár se rozšířil na celou dřevěnou kabinu výtahu. Zplodiny hoření se šířily 

do výtahové šachty a netěsnostmi okolo šachtových dveří částečně do společných částí domu. 

Dalšímu šíření požáru zabránilo včasné zjištění požáru, potažmo včasný zásah jednotky HZS 

hl. m. Prahy. Rozšíření požáru na jiné objekty je vzhledem k jejich dostatečné odstupové 

vzdálenosti (min 25 m), prakticky vyloučeno. 
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Při obou požárech nedošlo k úmrtí. 2005 – dvě osoby byly zachráněny jednotkou HZS 

Praha pomocí vyváděcích masek. 2008 – dvě osoby vyvedeny pomocí vyváděcí masky 

a dalších sedm osob evakuováno. 

6.3.2 POŽÁR BYTU S VÁŽNÝMI NÁSLEDKY - Praha 11, Křejpského 

1509  

Datum a čas vzniku (± 10 min) – 02. 02. 2006, 02.16 hodin, zpozorování – 02. 02. 

2006, 02.26 hodin, ohlášení požární jednotce – 02. 02. 2006, 02.27 hodin, počátku hašení – 02. 

02. 2006, 02.34 hodin. 

Jedná se o čtrnáctipodlažní (13 NP a 1 PP) panelový bytový dům, který byl předán 

do užívání v roce 1978. Bytové jednotky tvoří samostatné požární úseky. Obvodové i vnitřní 

dělící vertikální a horizontální stavební konstrukce jsou postaveny z prefabrikovaných 

železobetonových stavebních dílců (panelů). Plamenným hořením byla zasažena bytová 

jednotka 1+1 ve 12. NP, která byla zcela zničena. Nad zasaženou bytovou jednotkou 

se nacházelo další 13. NP, kde byla jedna bytová jednotka 1+1 a strojovna výtahu.  

Při ohledání a došetření bylo zjištěno, že se bytová jednotka nachází vlevo do výstupu 

z výtahové kabiny ve 12. NP. Malba chodby byla zničena zplodinami hoření. Sálavým teplem 

byla zničena elektroinstalace, osvětlení chodby a rozvody kabelové televize a telefonní sítě 

nacházející se v lištách pod stropem chodby. Vchodové dveře byly zcela zničeny plamenným 

hořením. Devastace konstrukce vchodových dveří byla největší ve spodní části a to souměrně 

z obou stran, kde došlo k prohoření konstrukce jednokřídlých voštinových dveří. Práh dveří byl 

rovněž celý zuhelnatělý. Došlo ke zničení celé bytové jednotky plameny nebo sálavým teplem. 

Podle zjištěných okolností byla příčina vzniku požáru stanovena jako úmyslné zapálení. 

K úmyslnému zapálení došlo po polití vchodových dveří automobilovým benzínem. 

K plamennému hoření došlo pouze v prostorách bytu. Tlakovou vlnou bylo rozbito 

okno v obytné místnosti, kdy sálavým teplem došlo k poškození okenní konstrukce bytu 

ve vyšším podlaží. Díky včasnému zásahu jednotek nedošlo k rozšíření požáru do tohoto bytu. 

Zplodiny hoření se šířily po domovních komunikacích a po destrukci okenních konstrukcí 

do volného prostranství.  

Požárem v bytě byly usmrceny tři osoby, jedna osoba usmrcena pádem (skokem) 

z okna a osm osob bylo zraněno z důvodu nadýchání toxických zplodin hoření. 
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V případě nekontrolovatelného hoření mohlo dojít k rozšíření plamenného hoření 

po destrukci vchodových dveří do prostor sousedního bytu. Vzhledem k tomu, že došlo 

ke zničení okenních konstrukcí, mohlo dojít k přenosu plamenného hoření sálavým teplem 

na okenní konstrukce bytu ve vyšším podlaží a po destrukci okenních konstrukcí i do jeho 

prostor. V případě zničení těsnění rozvodů zemního plynu v bytovém jádře mohlo dojít 

k masivnímu úniku zemního plynu do prostor bytu a k iniciaci plynovzdušné směsi plamenným 

hořením při požáru. Hoření plynu by značně ztížilo hasební zásah. Není však předpoklad, že by 

došlo k explozivnímu hoření plynu. Probíhající požár by způsobil pouze jeho odhořívání 

v místě zdroje. Zplodiny hoření se mohly šířit po domovních komunikacích a po destrukci 

okenních konstrukcí na volné prostranství.  

6.3.3 POŽÁR BYTOVÉHO JÁDRA – Praha 5, Weberova 210/15  

Datum a čas vzniku (± 10 min) – 24.10. 2003, 00:30 hodin, zpozorování 24.10. 2003, 

01:21 hodin, ohlášení požární jednotce - 24.10. 2003, 01:23 hodin, počátku hašení - 24.10. 

2003, 01:31 hodin. 

Jedná se o panelový bytový dům (typového projektu VVU-ETA) vystavěný v roce 

1973 o pěti nadzemních podlaží. Nosný příčný panelový systém, obvodový plášť i příčky – 

železobeton, střecha rovná opatřená plechem a izolační lepenkou. 

Jedná se o požár v bytě 1 + 1 nacházejícím se v 1. NP obytného objektu. Požárem 

bylo zničeno umakartové jádro (odhořelé umakartové desky shora dolů do výše cca 1 m 

nad podlahou), vchodové dveře do bytu (cca 2/3 shora dolů) a částečně bylo zničeno vnitřní 

vybavení bytové jednotky v chodbě a kuchyni. Omítka v celém bytě byla očazena zplodinami 

hoření.  

Požární ohnisko se nacházelo v prostoru bytového jádra, kde bylo plamenné hoření 

největší. Příčinou vzniku požáru byla technická závada elektrické instalace.  

Požár se rozšířil vertikálně i horizontálně na umakartové obložení bytového jádra 

vyplněného polystyrenem a dále pak částečně na další hořlavé látky (vstupní dveře bytu, horní 

část kuchyňské linky, vnitřní vybavení chodby bytu, dveře sklípku na chodbě apod.). 

Vertikálně se požár šířil vzduchotechnikou a horizontálně prohořením vstupních dveří bytu. 

Sálavým teplem byly poškozeny dveře vedlejšího bytu, včetně krytu jističů v jeho chodbě. 

Plynné zplodiny hoření silně zamořily prostory bytu a komunikační prostory objektu až do 
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5. NP. Během zásahu unikaly otevřenými okny v bytě do volného prostoru. Z prostoru chodby 

unikaly rovněž otevřenými okny na chodbě a otevřenými vstupními dveřmi objektu. Částečně 

byly znečištěny vnitřní prostory bytů ve vyšších patrech. Plynné zplodiny hoření částečně 

ohrozily obyvatele vyšších pater při jejich odchodu po únikové komunikaci mimo objekt.  

Při požáru byla usmrcena uživatelka bytu a jedna osoba byla zraněna v důsledku 

nadýchání zplodin hoření. 

6.3.4 POŽÁR BYTU V OBYTNÉM DOMĚ – Praha  8, Cafourkova 521 

Datum a čas vzniku (± 10 min) – 31.12. 2002, 19:45 hodin, zpozorování - 31.12. 

2002, 20:07 hodin, ohlášení požární jednotce - 31.12. 2002, 20:08 hodin, počátku hašení - 

31.12. 2002, 20:20 hodin. 

Panelový dům typu Larsen – Nielsen se 14 NP (1. podlaží – podzemní). Postaven 

v roce 1975. Požár vznikl v bytě 3 + 1 v 7. NP. Vstupní dveře do bytu byly zcela zarovnány 

odpadem, do bytu bylo proto nutno vniknout AZ 30 oknem z přední části domu. Jako příčina 

vzniku požáru byla jednoznačně určena technická závada elektroinstalace NN. Ohnisko požáru 

se nacházelo v prostoru kuchyně – bytového jádra.  

Požár se rozšířil na celou bytovou jednotku, která byla zničena. Následně se šířil 

kuchyňskou digestoří, která byla umístěna ve spižírně, do dalších podlaží objektu. Kuchyňská 

digestoř spižíren se nacházela v právě části kuchyně a sice ve dvoudveřové skříni. Těsně 

u země a u stropu se nacházely plechové klapky, které by se měly dát mechanicky uzavřít, 

nelze však jednoznačně prokázat, že byly funkční. V bytech ve vyšších podlažích, kde zůstaly 

otevřeny, došlo k rozšíření požáru. Jednalo se o byty v 8. NP, 11. NP a 12 NP. V těchto bytech 

došlo ke zničení kuchyní a obývacích pokojů. Byty, které požár nezasáhl byly po rekonstrukci 

bytového jádra. Dále se šířily horké zplodiny hoření ventilační šachtou nacházející se 

v prostoru WC. Zasaženy byly opět pouze byty 8. NP, 11. NP a 12 NP, které neměly nově 

zrekonstruované bytové jádro. Zplodiny hoření unikaly netěsnostmi vstupních bytových dveří 

na společné schodiště, které bylo zcela zamořeno. Uživatelé ostatních bytů tak museli být 

evakuováni příslušníky zasahujících jednotek HZS hl. m. Prahy za pomocí dýchací techniky. 

Po rozbití oken unikaly zplodiny hoření do volného prostranství, kde již nebyl nikdo ohrožen.  

Při požáru došlo k usmrcení uživatelky bytu, která byla zasypána hořícím odpadem, 

dále došlo ke zranění devíti osob, které se nadýchaly zplodin hoření.  
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6.3.5   POŽÁR  ELEKTROINSTALACE -  Praha 10, Narcisová 6 

Datum a čas vzniku (± 10 min) – 01.11. 2006, 18:15 hodin, zpozorování - 01.11. 

2006, 18:25 hodin, ohlášení požární jednotce - 01.11. 2006, 18:27 hodin, počátek hašení - 

01.11. 2006, 18:33 hodin. 

Panelový dům typu Larsen – Nielsen postavený okolo roku 1980. Objekt má 13 NP 

a 1 PP. Hlavní vstup do domu je z ulice Narcisová po schodišti, které je zároveň jedinou 

únikovou komunikací z objektu. Místo požáru se nachází v 6. až 8. NP objektu. Na chodbě 

se nenachází žádné okno. Na každém podlaží se nacházejí 4 bytové jednotky. Šetřením 

na místě požáru byla stanovena příčina vzniku požáru – technická závada elektroinstalace NN.  

Požár se rozšířil v rozvaděčích elektroinstalace NN v 6. NP až 13. NP objektu. V 6. 

NP až 8. NP došlo k úplnému zničení rozvaděčů a v 9. NP až 13. NP došlo k jejich poškození 

vlivem sálavého tepla. Zplodinami hoření byly očazeny stěny a stropy v 6. NP až 13. NP 

objektu. K dalšímu šíření požáru nedošlo díky včasnému zásahu jednotky HZS hl. m. Prahy.  

6.3.6 POŽÁR  BYTU OD ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY - Praha 4, 

V Křovinách 18/1541 

Datum a čas vzniku (± 10 min) – 31.12 2006, 22:11 hodin, zpozorování - 31.12 2006, 

22:17 hodin, ohlášení požární jednotce - 31.12 2006, 22:17 hodin, počátku hašení - 31.12 2006, 

22:25 hodin. 

Pětipodlažní panelový dům postavený v roce 1980, železobetonový panelový 

konstrukční systém s požární odolností minimálně 90 minut. Jednalo se o požár odložených 

věcí a odpadu na balkóně bytu o velikosti 2 + 1 nacházející se ve 2. NP. Balkón o rozměrech 

3x1 m má konstrukce z kovového rámu a dřevěné výplně. Příčinou vzniku požáru byla 

nedbalost při používání zábavné pyrotechniky.  

Požár se rozšířil na dřevěné části balkónu předmětného bytu, které byly v těsné 

blízkosti odpadu a odložených věcí. Sálavé teplo a vyšší plameny (cca 2-3 m), dosahovaly 

na dřevěné pobití balkónu nad předmětným bytem. Došlo tak k rozšíření požáru na dřevěnou 

část balkónu bytu nad požárem.  

K úmrtí ani zranění při požáru nedošlo. 
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6.3.7 POŽÁR BYTU V 15. PATŘE – Praha 11, Bajkonurská 736 

Datum a čas vzniku (± 10 min) – 25.4. 2006, 20:05 hodin, zpozorování - 25.4. 2006, 

20:18 hodin, ohlášení požární jednotce - 25.4. 2006, 20:20 hodin, počátku hašení - 25.4. 2006, 

20:29 hodin. 

Bytový dům s 20. NP a 1. PP postavený v roce 1980. Konstrukční systém nehořlavý 

s nosným železobetonovým systémem. Střecha objektu je plochá, zateplená, krytá plastovou 

izolační foliovou krytinou – živicí. Jednalo se o požár umakartového bytového jádra v 15. NP. 

Ohnisko požáru bylo stanoveno do prostoru koupelny. Na vaně leželo torzo vestavěného 

ventilátoru se zbytky el. vodičů směřujících do prostor, kde se nachází technologická šachta 

se stoupačkami a elektrickými rozvody pro společné prostory objektu. Příčina vzniku požáru 

nebyla v tomto případě jednoznačně objasněna. Tři verze příčiny vzniku požáru: - technická 

závada elektroinstalace, - neopatrnost při kouření, - nedbalost při používání otevřeného ohně.  

 Požár se rozšířil na místnost, kde došlo k jeho vzniku, částečně přes příčku poškodil 

obložení sousední místnosti WC a v technologické šachtě poškodil plastové a elektrické 

rozvody pro společné prostory. Zplodinami hoření byla poškozena zbývající část bytu. 

Částečně zplodiny hoření poškodily bytová jádra sousedního bytu a bytu v 16. NP 

nad dotyčným bytem. (přes technologickou šachtu). 

6.3.8 POŽÁR BYTU V OBYTNÉM DOMĚ – Praha 9, Rumburská 482/8 

Datum a čas vzniku (± 10 min) – 23.11. 2004, 00:40 hodin, zpozorování - 23.11. 

2004, 01:05 hodin, ohlášení požární jednotce - 23.11. 2004, 01:09 hodin, počátku hašení - 

23.11. 2004, 01:21 hodin. 

Panelový dům s 8. NP vystavěný v roce 1969 s nehořlavou konstrukcí tvořenou 

železobetonovými zdmi, okna dřevěná. Jedná se o požár v obývacím pokoji bytu 1 + kk 

v 6. NP. Zplodinami hoření byla zasažena celá bytová jednotka. Uživatel unikl do sousedního 

bytu přes balkón, utrpěl popáleniny na vrchní části těla a nadýchal se zplodin hoření. 

V obývacím pokoji, směrem ke středu byla tepelným namáháním poškozena stropní panelová 

deska. Ta byla poškozena do té míry, že bylo nutné povolat statika, který stanovil nutnost 

vystavění opěrných vzpěr. Díky včasnému zásahu jednotek HSZ hl. m. Praha se požár mimo 

zasaženou bytovou jednotku dále nerozšířil.  Při požáru byl zraněn uživatel bytu, který utrpěl 

značné popáleniny na zadní části těla. 
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7 Nedostatky protipožárního zabezpečení  

7.1 Původní konstrukční nedostatky 

V této části bakalářské práce rozebírám nedostatky protipožárního zabezpečení 

panelových bytových domů, které jsou v současné době řešeny v kodexu požárních předpisů 

a norem. Tyto nedostatky byly zapříčiněny jednak nedostatečným řešením požární bezpečnosti 

v předpisech, ale také  nekvalitním provedením řemeslných prací, nedodržováním 

technologických postupů a nedbalém zacházením s materiálem. V některých případech se také 

jedná o zastaralé konstrukční provedení. 

7.1.1 Únikové cesty 

Z praktických příkladů vyplývá, že ve většině případů dochází ke zranění, nebo 

usmrcení osob při požáru zplodinami hoření, nikoliv samotnými plameny. Pro zajištění 

bezpečnosti osob je důležité správné navržení a realizování únikové cesty. V počátcích 

výstavby panelových bytových domů byla platná ČSN 73 0760 [15]. Úniková cesta se nedělila 

na chráněnou a nechráněnou. Za únikovou cestu se považovala volná komunikace spojující 

určité místo s východem do volna, popř. se schodištěm vedoucím k východu do volna. Požární 

uzávěry bytových jednotek, odvětrání únikových cest, elektrická a plynová instalace nebyly 

z pohledu požární bezpečnosti uvažovány. Věžové domy rovněž mají z dnešního pohledu 

nevyhovující jedinou únikovou cestu. Nachází se zde kovová konstrukce schodiště bez 

požárních uzávěrů a při požáru hrozí riziko zřícení a tím likvidace únikové a zásahové cesty. 

 

 

 

 

Obr. 3: Jediná úniková cesta desetipodlažního panelového domu, zcela bez odvětrání
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7.1.2 Bytová jádra 

Bytová jádra patří [8] mezi nejcitlivější místa šíření požáru v panelových bytových 

domech. Jejich specifikaci ve stavebních soustavách realizovaných v období 1959-1990 

přikládám v příloze č. 3. Bytová jádra obsahují tyto konstrukční díly: instalační šachtu, 

obalovou konstrukci (stěny, mezistropy, podlahu) a zařizovací předměty a doplňky.  

Instalační šachta patří k nejčastějším případům rozšíření požáru, nebo zplodin hoření 

v panelových bytových domech vertikálním směrem. Dokladem jsou požáry v ulicích 

Weberova, Cafourkova a Bajkonurská. Bytová jádra jsou ve vertikálním směru vzájemně 

propojena instalačním a ventilačním systémem. Hlavní cestou šíření požáru je svislý ventilační 

tah. V první výrobní sérii bytových [1, 8] jader se svislé ventilační tahy vyráběly 

z polyesterového skelného laminátu. Tento materiál je vysoce hořlavý a tudíž z hlediska 

požární bezpečnosti zcela nevhodný, protože prochází všemi podlažími a vytváří tak požární 

most. K šíření požáru dochází především vzplanutím vlastního materiálu. U dalších výrobních 

sérií došlo k náhradě laminátu za pozinkovaný plech. Tento materiál není hořlavý, ale umožnil 

rozšíření požáru v důsledku špatně napojeného plechového potrubí a připouštěl možnost 

vzplanutí stěn instalační šachty od rozpáleného plechu ventilačních tahů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Rozšíření požáru ventilační 
šachtou, Cafourkova 521[7]

Obr. 5: Rozšíření požáru ventilační 
šachtou, Cafourkova 521[7]

 21



Obalová konstrukce, zřizovací předměty a doplňky obsahují vysoký podíl plastů 

a velmi hořlavých hmot. Tyto hmoty mají především [1, 8] bytová jádra postavená do roku 

1964 (B-2, B-3, B-4). Jsou to umakartové pláště panelů a stěn, polyesterový skelný laminát 

(vana, umývadlo, ventilace,..), pěnový polystyrén (výplně panelů stěn), PVC (trubky odpadního 

potrubí, podlahová krytina, závěs u vany,..), aj.  Dochází tak k rychlému šíření požáru a vzniku 

velkého množství nebezpečných zplodin hoření. Rekonstrukce bytového jádra a odstranění 

umakartových příček, zabrání rychlému šíření požáru v bytové jednotce a zmírní tvorbu 

jedovatých zplodin hoření. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

Obr. 6: Ohořelé umakartové jádro, požár v ulici  Bajkonurská [7]

 

7.1.3 Elektroinstalace 

Z devíti vybraných větších požárů panelových bytových domů na území hl. m. Prahy 

v rozmezí let 2002 – 2007 jsou tři příčiny vzniku požáru jednoznačně určeny jako technické 

závady elektroinstalace NN (Weberova 210/15, Cafourkova 521, Narcisová 6) a u dalšího 

požáru figuruje jako jedna z možných příčin (Bajkonurská 736). Původní elektroinstalace 

panelových objektů je již daleko za hranicí své životnosti. Z hlediska užitné hodnoty je zcela 

zastaralá a nevyhovující. V době výstavby se totiž nepočítalo s masivní elektrifikací 

domácností.  

Může se jednat [31] o závady elektroinstalace v bytové jednotce. Hlavním problémem 

jsou hliníkové rozvody tažené vodiči umístěné nejčastěji v dutinách stropních panelů, nebo 

zalité betonovou mazaninou. Vlastní vodiče jsou díky působení oteplení vlivem přechodového 
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odporu v proudových spojích vyhřáté a křehké s vysokou náchylností k lámání i při nepatrném 

pohybu. Důsledkem toho je nefunkčnost zásuvkových odporů, nebo požáry z důvodu 

zchátralosti této instalace. Jedním z dalších problémů, které musí obyvatelé panelových domů 

řešit, je nedostatek přípojných míst pro domácí spotřebiče. Původní požadavky na výkon 

spotřebičů se navýšil zejména v kuchyni – jedná se o výměnu plynových sporáků 

za kombinované (varné hořáky plynové a elektrická trouba), používají se výkonné spotřebiče – 

myčka, mikrovlnná trouba, varná konvice, toustovač apod. Všechno zařízení s odběrem těsně 

pod 1 kW nebo více. Přestaly se používat společné prádelny a instalovaly se automatické 

pračky. V obytné části se jedná zejména o video/DVD, PC – nejméně dvě zásuvky, settobox, 

modem, atd., někdo má radiomagnetofon, televizi, video/DVD v každé místnosti bytu. Každým 

spojem na elektroinstalaci se zvyšuje pravděpodobnost selhání. Největší problémy způsobují 

prodlužovaní šňůry s vícezásuvkovým zakončením, které jsou pro uživatele těchto bytových 

jednotek prakticky nezbytností. Příkladem nám může být požár v ulici Cafourkova. Dále častou 

příčinou zkratu jsou nedokonalosti a vady elektrických zařízení. Bývá to především vadná 

izolace vodičů, dotyk holých vodičů, nechtěné spojení s cizím předmětem, popraskání izolace, 

vadné kontakty i předčasné stárnutí izolace.  

Dalším případem jsou požáry elektrického 

rozvaděče společných částí domu (např. Narcisová 

6), kde jsou následky generace vysokého úhrnu 

tepelné energie (Jouelovo teplo), která je schopna 

zapálit tepelnou izolaci vodičů. Silnoproudý rozvod 

[31] panelového domu je napájen z pojistkové skříně 

RIS nebo SP různých typů. Tato skříň je umístěna na 

vnějším plášti domu. Od pojistkové skříně prochází 

hlavní domovní vedení svisle nahoru celým 

objektem. Většinou bývá provedeno 

hliníkovými lany AY. Z hlavního domovního vedení 

jsou napájeny elektroměrové rozvaděče (většinou 

typy JOP a SOP), ve kterých jsou umístěny 

elektroměry. Z těchto elektroměrových rozvaděčů 

jsou napájeny jednotlivé byty, nebytové prostory, 

výtah a režie domu. Bohužel vnitřní rozvody těchto 

rozvaděčů a přívody do bytů jsou provedeny vodiči s hliníkovými jádry malých průřezů.

Obr. 7: Požár elektroinstalace v panelovém 
domě v ulici Narcisová [7]
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7.1.4 Nosné a požárně dělící konstrukce 

Na požární odolnost železobetonových panelů [8] mají vliv změny jednotlivých 

vlastností různých druhů vyztužovacích ocelí. Dále je požární odolnost ovlivňována i odklonem 

napětí oceli od její meze průtažnosti. Při působení požáru dochází často k odprýsknutí betonu 

velikosti kameniva z důvodu fyzikálně chemických změn. Pokud se u nosných ohýbaných 

železobetonových konstrukcí neobnaží jejich ocelová výztuž, podrží si velkou část své 

nosnosti. Přestože se v nich vlivem působení vysokých teplot vznikajících při požáru vytvoří 

menší trhliny od jejich průhybu, nehrozí jim ještě úplná ztráta pevnosti a zřícení. Jejich statická 

funkce tedy nebývá požáry narušena a je možné uvést nosné a požárně dělící konstrukce 

vystavené účinkům požáru do původního stavu. Specifikaci typů železobetonových stropních 

panelů s krycími vrstvami použitých ve stavebních soustavách realizovaných v období 1959-

1990 přikládám v příloze č. 3. 

 

 

 

 

 

Obr. 8:  Síť trhlinek v důsledku narušení soudržnosti mezi cementovým tmelem a kamenivem 
[7]

 

Požár Rumburská 482 vypovídá o nekvalitním postupu při stavbě panelového 

bytového domu. Nosné stropní konstrukce jsou u těchto typů domů (T 08-B) navrženy tak, aby 

v případě požáru odolaly účinkům tepla vznikajícího při požáru. Požární odolnost svislých 

i vodorovných požárně dělících konstrukcí je REI 90/DP1. V tomto případě šlo nejspíš 

o nekvalitně zalitý železobetonový panel. Při požáru došlo k poškození stropní panelové desky 

do té míry, že statik stanovil nutnost vystavění opěrných vzpěr. Vysoké škody (5.000.000 Kč) 

byly způsobeny především nutností nápravy narušené stavební konstrukce.  
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7.1.5 Nástupní plochy 

V době výstavby panelových bytových domů se neřešily nástupní plochy, objekty 

jsou proto přístupné pouze v průčelí, v místech příjezdové komunikace. Ke zbývajícím částem 

obytného domu je přístup pouze po nezpevněných plochách, což omezuje použití požární 

techniky a to zejména výškové, která slouží pro záchranu osob.  

Tato skutečnost se projevila zásadním způsobem např. u požáru v ulici Křejpského. 

Požárem zasažený byt byl orientovaný okny do vnitrobloku, ve směru příjezdové komunikace 

neměl žádná okna. Ve vnitrobloku se nenacházela žádná silniční komunikace, pouze chodník, 

na který bezprostředně navazovala nezpevněná travnatá plocha, navíc svažitá s úhlem stoupání 

cca 30%. Výšková technika, která by byla schopná dosáhnout k oknu požárem zasaženého bytu 

sice byla veliteli zásahu k dispozici, umístění objektu ale neumožňovalo s ní do vnitrobloku 

zajet, a i kdyby se to podařilo, nebylo by kde výškovou techniku postavit. Hasební zásah tak 

musel být veden hadicovým vedením po schodišti do 12. NP. 

7.2 Závady způsobené změnami oproti projektové dokumentaci 

V současné době se v panelových bytových domech objevují nedostatky 

protipožárního zabezpečení způsobené úpravami jednotlivých částí domu. 

7.2.1 Únikové cesty 

Odvětrání únikových cest je mnohdy zabezpečeno okny, nebo balkónovými dveřmi na 

mezipodestách. Stává se, že u oken sloužících k odvětrání případných zplodin hoření chybí 

z různých důvodů kličky, a tím se znehodnotí bezpečnost celé únikové cesty. Záchranářům 

potom nezbývá, než rozbít okna a tím se zvyšují následné škody po požáru (např. požár 

Cafourkova 521). Dále se při zkoumání účinnosti odvětrání únikových cest můžeme setkat se 

zamykáním lodžií v mezipatrech, kde si nájemníci skladují předměty z domácnosti. 

Na chráněných únikových cestách se často vyskytují různé skříňky, botníky, křesla, květináče 

aj., tím se zvýší požární zatížení únikové cesty, ztíží se pohyb unikajících osob a práce 

záchranářů. Dochází také ke znehodnocení druhé navržené únikové cesty tím, že si jednotliví 

vlastníci z důvodu ochránění majetku zamykají technické chodby, které byly průchozí pod více 

domy, nebo předsíňky sloužící k možnému úniku. K dalším znehodnocením dochází 

povrchovými úpravami například použitím dřevěných obkladů na stěnách, výměna 
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podlahových krytin za nové s nevhodným indexem šíření plamene po povrchu, provedením 

„estetických obkladů“ ve výtahové kabině (nalepení hořlavé podlahové krytiny) aj. K zatížení 

únikových cest také dochází jejich zastavěním, výměnou vchodových dveří s užším profilem 

oproti původní kolaudaci, uzamykáním východů a nevhodnou konstrukcí otevírání oken 

případně dveří, které při otevření pro větrání zasahují do profilu únikové cesty.  

Na únikových cestách se často vyskytují nefunkční vnitřní požární hydranty 

a přenosné hasicí přístroje, které v některých případech dokonce chybí. Například potrubí 

vedoucí k hydrantům může být zkorodované a hadice zpuchřelé především vzhledem ke stáří 

panelových bytových domů. Přenosné hasicí přístroje jsou uzamykány do technických prostor, 

uzamykány jsou i skříně hadicových systémů pro prvotní zásah (dále jen „hydrant“). Nejsou 

prováděny kontroly provozuschopnosti přenosných hasicích přístrojů a hydrantů, čím by se 

zjistila jejich nefunkčnost.  

Také jsou rušena původně kolaudovaná a do trvalého provozu uvedená požárně 

bezpečnostní zařízení jako nouzové osvětlení (popřípadě nejsou provozuschopná) nebo 

hydranty, kdy se hadice umístěná na chodbě zapojovala na armaturu v kuchyni. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Obr. 9: Hořlavý materiál na únikové cestě a  zakrytý přenosný hasicí přístroj
 
 

7.2.2 Úpravy vnějšího pláště domu 

Při zateplení objektu není dodržena certifikovaná skladba konstrukčního systému, 

zejména použitím polystyrenu, který nemá požadované parametry (např. samozhášivost), 

od 22,5 m požární výšky není použit tapetovací materiál s předepsanou reakcí na oheň. 

Při použití polystyrenu nejsou nad východy z budovy provedeny požární pásy. Nad východy se 

 26



navíc instalují různé stříšky, markýzi apod. z materiálu, který při hoření odkapává. Při zateplení 

střechy se neodstraňuje původní bitumenová vrstva hydroizolace, která při požáru se roztaví 

a po rohoži z minerálu vzlíná, tvoří v podstatě knot. 

Dále dochází k rušení požárních pásů provedením prosklení lodžií hořlavým 

materiálem (nejčastěji polykarbonátem v úrovni zábradlí). Požární pásy se dále naruší 

při používání lodžií k obývání, čímž se prodlouží obytná plocha na hranu zábradlí, skladováním 

hořlavých materiálů na lodžiích, použitím materiálů které jsou hořlavé nebo nemají nulový 

index šíření plamene po povrchu konstrukce nebo použitím takového materiálu při výměně 

kovového (nebo kov a drátosklo) zábradlí lodžie. 

Nedostatek v požární bezpečnosti při úpravách je způsoben i náhradou původních 

materiálů za plasty, které jsou nebezpečné nejen vyšší výhřevností ale i toxicitou plamenů např. 

náhrada dřevěných oken a lodžiových dveří za plastová, výměna instalačních potrubí z oceli 

nebo litiny za plastové. 

 

 

 

 

  

 
Obr. 10: Prosklení lodžie hořlavým materiálem, plastem 
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8 Návrh opatření požární bezpečnosti 

8.1 Únikové cesty 

Pro zajištění vlastní bezpečnosti by uživatelé bytů v panelových domech měli 

zabezpečit: instalaci otvíracích kliček do oken, konstrukci k jejich otevírání, která při otevření 

pro větrání nezasahuje do profilu únikové cesty, odemčené lodžie v mezipatrech, odstranění 

skladovaných předmětů ze schodiště, odemčené spojovací dveře u sklepních chodeb mezi 

domy, odemčené technické chodby sloužící k možnému úniku a při povrchových úpravách 

použití pouze materiálů s vhodným indexem šíření plamene po povrchu. 

Systém nouzového osvětlení by měl být instalován ve všech domech bez oken 

a domech vyšších než 11 NP. Původní systémy jsou již nefunkční, proto navržení nouzového 

osvětlení do únikových cest panelových bytových domů vyšších 11 NP je pro zajištění 

bezpečnosti unikajících osob velice důležitý. 

Do panelových bytových domů, kde bylo odvětrání řešeno lankových způsobem, 

které je ve většině případů již nefunkční, nebo nebylo řešeno vůbec, by byl vhodný návrh 

instalace požárního zařízení. Např. nově instalované zařízení bude spouštěno samočinně 

detektorem kouře umístěným v nejvyšším patře a ručně požárními tlačítky umístěnými 

v každém podlaží (viz obr. 11). Systém ovládá řídící jednotka, která obsahuje záložní zdroj 

pro funkčnost v případě výpadku proudu. V případě impulsu z detektoru kouře nebo požárního 

tlačítka se otevře okno, nebo světlík v nejvyšším patře, tím dojde k odvodu tepla a kouře. Takto 

zabezpečené schodiště umožní bezpečný únik osob z objektu.  

Samotní nájemníci bytů nebo vlastníci celých panelových bytových domů by měli 

dbát, aby přenosné hasicí přístroje byly pravidelně kontrolovány a hydrantové systémy uvedeny 

do provozuschopného stavu. 

Dva shodné požáry výtahové kabiny (Vysočanská 563/59) ukazují, že při rekonstrukci 

jedenáctipodlažního panelového domu nebyla brána v úvahu požární bezpečnost a nová 

výtahová kabina byla opět ze stejného materiálu (smrkové dřevo). Druhý požár následoval 

po dvou letech a velikost škod i šíření požáru bylo totožné. Po takovýchto požárech (jedenácti 

podlažní dům) bych shledávala vhodný návrh  výtahové šachty tvořící samostatný požární úsek 
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a výtahové kabiny z nehořlavých hmot. Škody by se mohly rovnat investici, nehledě na větší 

bezpečnost a tržní hodnotu jednotlivých bytů.  

 

 
 

 
 
 

8.2 Autonomní požární hlásiče 

Z uvedených příkladů požárů vyplývá, že doba od vzniku požáru, do jeho 

zpozorování, potažmo ohlášení požární jednotce téměř vždy rozhoduje o velikosti požáru, 

počtu škod, zranění a v neposlední řadě úmrtí osob. Proto jsem do návrhu požární bezpečnosti 

panelových bytových domů zařadila i autonomní požární hlásiče, které zajišťují rychlé zjištění 

vznikajícího požáru a upozorní na něj přítomné osoby, tím uchrání své zdraví, životy 

a v neposlední řadě i materiální hodnoty. Většina osob při požáru umírá ve spánku. Nejvíce 

úmrtí v bytovém fondu je mezi půlnocí a cca 06:00. V přibližně 90% případů by autonomní 

hlásič těmto obětem zachránil život. 

Obr. 11: Systém  požárního odvětrání, FK-servis 
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8.3 Vertikální šíření požáru šachtami 

Návrh pro zajištění požární bezpečnosti je předělení šachty v úrovni stropní 

konstrukce tak, aby šachta byla součástí požárního úseku bytové jednotky. Je vhodné využít 

principu zpěňující těsnící hmoty, která v případě požáru vytvoří tepelně izolační pěnu 

zabraňující rozšíření ohně a kouře do ostatních požárních úseků. Dále pak vytvoření 

samostatného požárního úseku z šachty, přičemž veškeré prostupy jednotlivých instalací 

a revizní otvory (dvířka), musí být požárně ošetřeny. 

Požár Cafourkova 521 upozorňuje na možnost rozšíření požáru přes kuchyňské 

digestoře. Návrh opatření vyplývající ze zmíněného požáru je mechanické uzavírání 

plechových klapek a to alespoň v nočních hodinách, nebo v době nepřítomnosti nájemníka 

bytové jednotky. V případě nefunkčnosti uzavírání klapek z různých důvodů, jejich obnova 

nebo rekonstrukce vedoucí k zamezení rozšíření požáru tímto způsobem. Uchráněné hodnoty, 

alespoň v konkrétním případě by zdaleka vynahradily vloženou investici. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 13: Přenesení požáru přes kuchyňskou 

digestoř do vyšších NP [7] 
 
 
 
 

 
Obr. 12: Přenesení požáru přes 
kuchyňskou digestoř do vyšších NP [7]

 
 
 

8.4 Elektroinstalace 

Původní hliníková elektrická instalace se musí trvale udržovat (dotahovat spoje, aby 

se nevytvořil přechodový odpor). Možné řešení nápravy elektroinstalace v bytové jednotce je 

například pokládka kabelů do povrchových úložných systémů vyvinutých speciálně pro sanaci 
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panelových domů. Jde o systém vodících soklových kanálů pro uložení elektrických rozvodů 

při podlaze, doplněný o minikanály a rohové lišty pro horizontální i vertikální vedení kabelů 

na stěnách. 

Při návrhu rekonstrukce a opravy rozvaděče je důležité, aby zařízení bylo vyrobeno 

z materiálu, který zpomaluje šíření plamene a není příčinou vytváření kouře a jedovatých 

plynů. Hlavní pojistky by měly být přístupné z ulice, aby se daly při požáru vyndat a tím 

vypnout přívod proudu do objektu.  

8.5 Nosné, požárně dělící konstrukce a vnější plášť domu 

Nedostatečnou krycí vrstvu betonu nosných a požárně dělících konstrukcí je možno 

požárně vylepšit dodatečnými nehořlavými podhledy nebo naopak zhoršit různými úpravami 

s použitím hořlavých materiálů (polystyrénové desky, dřevěné palubky,..). 

Při zateplování je použití tepelných izolací z plastických hmot omezováno především 

kvůli toxicitě zplodin hoření, odpadávání a odkapávání působením tepla vznikajícího 

při požáru. K zateplování je proto třeba používat stavební hmoty příslušné třídy reakce na oheň. 

Ukazuje se, že podstatný vliv na šíření požáru má konstrukční provedení dílců a zejména řešení 

detailů ve spárách [31]. 

1. stěrkové lepidlo 

2. minerální izolační deska z nehořlavých hmot (třída reakce na 

oheň A1 nebo A2) 

3. hmoždinka s příchytným talířem 

4. výztužná síť 

5. penetrační mezivrstva 

6. omítka 

7. fixační soklová lišta 

8. spoj soklové fixační lišty 

9. ukotvení soklové fixační soklové lišty 

Obr. 14: Příklad dodatečného zateplení obvodových stěn u požárních úseků s 
výškovou polohou hp > 22,5 m [31]  
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9 Zajištění požární bezpečnosti 

9.1 Problematika legislativy 

Pro zajištění požární bezpečnosti ukládají právní předpisy povinnosti, které musí plnit 

právnické osoby, podnikající fyzické osoby i fyzické osoby. Jedná se například o udržování 

volných únikových cest, volné přístupy k věcným prostředkům požární ochrany a řada jiných. 

Pro zajištění kontroly dodržování těchto povinností jsou zřízeny orgány státního požárního 

dozoru, které dohlížejí nad jejich plněním. Všechna opaření požární bezpečnosti se nedají 

po právní stránce zajistit.  

Například instalaci nouzového osvětlení a mnoho dalších opatření, které zajišťují 

účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku nelze po právní stránce u panelových 

bytových domů, které byly kolaudované podle starších právních předpisů, vynutit. V těchto 

případech se majitelé bytových jednotek, popřípadě celých panelových domů, mohou 

motivovat slevami na pojistném z požárního rizika k vybavení objektů požárně bezpečnostními 

zařízeními. V neposlední řadě je důležitá informovanost obyvatel o hrozícím nebezpečí 

při vzniku a rozvoji požáru. Možnosti předání informací jsou v dnešní době velice různorodé. 

Například televize, kde spoty obdoby BESIPu nebo upozornění na zmiňované problémy 

požární ochrany v panelových bytových domech v pořadu typu 112, osloví široký okruh 

veřejnosti. Další možnosti předání potřebných informací jsou tisk, rozhlas, internet, 

zpřístupnění počítačových her pro děti ve školách a řada jiných. 

Vyvstávají také případy, kdy opatření k nápravě musí být ze strany státního orgánu 

obhajitelná – tzn. musí být vždy stanovena na základě zjištěného neplnění (porušení) 

povinnosti stanovené zákonem. 

Jednoznačná opatření jsou v případě, kdy byly provedeny změny v rozporu 

s kolaudací stavby, např. rušení požárně bezpečnostních zařízení, nebo změna užívání stavby 

bez souhlasu stavebního úřadu, popřípadě neplněná opatření vyplývající z požárně 

bezpečnostního řešení stavby.  
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9.2 Územně příslušný HZS 

Státní požární dozor 

Stavební prevence může ovlivňovat investory a projektanty, aby při změnách stavby, 

v rámci vlastní iniciativy, provedli co nejvíce úprav, které zajišťují bezpečnost stavby. 

 Kontrolní činnost může ovlivnit řadu nedostatků vyskytujících se v panelových 

bytových domech. Provádí se kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární 

ochraně. U panelových bytových domů se kontrolují zejména možnosti příjezdu a přístupu 

požární techniky k bytovým domům, udržování volných únikových cest, provozuschopnost 

hydrantových systémů, přenosných hasicích přístrojů aj. Při nedodržení povinností stanovených 

zákonem mohou orgány státního požárního dozoru udělovat příslušné sankce. Typy panelových 

domů (dokumentace) včetně požadavků na požární ochranu by měly být k dispozici kontrolním 

orgánům, tak aby kontrolní orgán věděl jaké požadavky musí být plněny.  

Zjišťováním příčin požáru se vyhodnocuje iniciace, rozvoj a šíření požáru a podle 

zjištěných skutečností se následně vyhodnocuje, zda došlo k porušení předpisů o požární 

ochraně. Podle charakteru a druhu objektu se provádí ohledání na místě požáru a určují se jeho 

ohniska. Následně se vytyčí možné verze příčiny vzniku požáru, ze kterých se vyeliminují 

skutečné příčiny jeho vzniku. Soustředí se i na možné šíření požáru v objektu v případě 

nekontrolovatelného hoření a jejich uchráněné hodnoty. Zjištěné nedostatky v objektu jsou dále 

vyhodnocovány a na jejich základě se připravují změny právních předpisů, popřípadě 

technických norem. 

Zásahová činnost  

Při požáru se zásah ve vyšších podlaží nedá provádět z venku – ze žebříků a plošin, 

ale vyžaduje, aby se hasiči dostali do budovy a prováděli zásah ze vnitř. Většinou je nutné vést 

dopravní nebo útočné vedení hadicemi po schodišti. V případě 10 NP panelového domu to 

obnáší cca 6 hadic a v případě, že schodiště obtáčí výtahovou šachtu, náročnost na délku 

použitých hadic se téměř zdvojnásobuje. Vnitřní nástěnné hydranty hasiči téměř nepoužívají 

z důvodu jejich nespolehlivosti. Rovněž se téměř nepoužívají nezavodněné požární potrubí 

(dříve suchovody) – není znám ani jeden případ, kdy by zasahující jednotka použila obytném 

domě nezavodněné požární potrubí. Jejich použití by bylo velmi náročné. Před použitím by se 
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muselo celé vedení zkontrolovat, jestli je v pořádku, a to v celé délce vedení (tedy i v podlažích 

nad požárem), což často z důvodu zakouření a téměř nulové viditelnosti ani není proveditelné, 

nebo by to bylo přinejmenším velmi časově náročné. Vnější zásah znemožňují především 

překážející parkující auta, parkově upravený a málo únosný terén. U panelových domů, kde 

nejsou zřízeny vnitřní zásahové cesty (např. podle ČSN 73 0802 [11]) jsou únikové cesty, 

kterými je prováděn zásah, často s nedostatečným nebo žádným odvětráváním kouře. Navíc se 

zde vyskytují různé předměty znemožňující snadný pohyb zasahujících hasičů.  

Příjezdové komunikace u panelových bytových domů jsou převážně jednosměrné. 

V průběhu výstavby byla parkovací místa projektována pro stávající počet automobilů a 

nepočítalo se s rapidním nárůstem jejich množství. Z těchto důvodů byl jeden z příjezdových 

pruhů nahrazen parkovacími místy. Složité jednosměrné komunikace mohou při mimořádné 

události znesnadnit příjezd hasičů.  
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10 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracovat přehled výstavby panelových bytových 

domů a na základě rozboru skutečných požárů vyhodnotit úroveň jejich aktuálního 

protipožárního zabezpečení a případně navrhnout opatření k jejich nápravě. Při zpracování jsem 

čerpala z odborné literatury, ze statistik poskytnutých generálním ředitelstvím HZS ČR, ze 

skutečných případů požárů v panelových bytových domech, z obhlídky některých panelových 

objektů a v neposlední řadě z praktických zkušeností odborníků požární ochrany.  

V době výstavby panelových bytových domů bylo nedostatečně řešené zabezpečení 

proti rychlému šíření požáru budovou a možnosti úniku nájemníků z hořícího objektu. Problém 

byl nejen v nedostatečném řešení problematiky požární ochrany v předpisech, ale také 

v nekvalitním provedení řemeslných prací, nedodržování technologických postupů a nedbalém 

zacházení s materiálem. V dnešní době se na velkém počtu požárů a nedokonalém zabezpečení 

proti úniku osob podepisuje především nedbalost a nevědomost nájemníků, kteří opomíjejí 

základní zásady protipožární prevence. Za účelem ochrany vlastního majetku například 

znehodnocují náhradní možnost úniku, navržené odvětrání a jiné zdánlivé maličkosti. Spojením 

těchto dvou skutečností se panelové domy mohou stát při požáru pro nájemníky smrtelnou 

pastí, při které se i vlastním přičiněním uvězní v hořícím objektu.  

Z konstrukčních vad považuji za jeden z největších nedostatků především starší typy 

bytových jader s velkým podílem vysoce hořlavých hmot a nedostatečném zajištění proti šíření 

požáru přes instalační šachtu do vyšších pater. Únikové cesty mnohdy postrádají odvětrání 

a zastaralá elektroinstalace je častou příčinou vzniku požáru i v době nepřítomnosti nebo 

spánku nájemníků. 

Návrh opatření pro zajištění požární bezpečnosti v panelových domech spočívá 

především v odstranění nedostatků způsobených samotnými majiteli – odemčené lodžie 

v mezipatrech, otevíratelná okna, odstranění předmětů z únikových cest, pravidelné kontroly 

přenosných hasicích přístrojů, provozuschopné hydrantové systémy a řada jiných. 

Rekonstrukce některých zastaralých konstrukčních prvků je rovněž nezbytná a značně by 

zkvalitnila bydlení a bezpečnost osob v objektu – rekonstrukce bytových jader, 

elektroinstalace, utěsnění prostupů, instalace požárně bezpečnostního zařízení do únikových 

cest aj. 

 35



Srovnáním možných návrhů požární bezpečnosti panelových bytových domů 

vyplývajících ze skutečných požárů s platnými předpisy požární ochrany mohu usuzovat, že 

při dodržení opatření v nich uvedených by se mnohdy zabránilo rozšíření požáru do jiných 

požárních úseků a v některých případech i zranění a úmrtí osob. Pro zajištění nezbytných 

opatření je velice důležité, aby nájemníci byly informováni o hrozícím nebezpečí 

a o povinnostech, které musí podle právních předpisů plnit. 

Z výše uvedených skutečností docházím k závěru, že dnešní nedostatečné protipožární 

zabezpečení panelových bytových domů je napravitelné. 
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Příloha č. 1 Návrh požární bezpečnosti panelových bytových domů Nina Svobodová 

Přehled některých panelových soustav zastoupených v ČR 

Stavební konstrukční soustavy řady G 

Jedná se o první stavební soustavu v České republice. Začala být užívána od roku 

1953, kdy byl postaven první celopanelový pětipodlažní dům s označením G 40 a v roce 1955 

soustavy G 55, G 56 ve Zlíně. V roce 1957 vstoupila v platnost soustava s označením G 57, 

která má zastoupení prakticky po celé republice a dále čtyřpodlažní G 32 určena pro 

karlovarsko. 

Stavební soustava G 40  

Výstavba v letech 1953 – 1954 ve Zlíně a od roku 1955 v Praze a Brně  

Popis: 

• deskový příčný nosný konstrukční systém, modul 3,2 a 3,8 m 

• nosné stěny a obvodový plášť tloušťky 200 mm 

• příčky tloušťky 100 mm ze struskového betonu 

• konstrukční výška podlaží 2900 mm, světlá výška 2700  

• ústřední vytápění systémem crittal (topení v podlahách) 

• čtyř až pětipodlažní, bez výtahu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1:  Stavební soustava G 40 

 



Příloha č. 1 Návrh požární bezpečnosti panelových bytových domů Nina Svobodová 

Stavební soustava G 57 

Výstavba od roku 1957 rozšířena celorepublikově (Praha, střední, severní, západní 

Čechy, jižní a severní Morava) Jen v Praze se z ní postavilo 35 000 bytů. 

Popis:  

• deskový příčný nosný konstrukční systém, modul 3,6 m 

• příčné nosné stěny tloušťky 200 mm, struskový beton 

• obvodový plášť tloušťky 240 mm, struskový beton 

• příčky tloušťky 100 mm, struskový beton 

• konstrukční výška 2850 mm, světlá výška 2670 mm 

• ústřední vytápění crittal, popř. radiátor 

• bytové jádro B 2 

• tři až pět podlaží, bez výtahu 

 

 

 
Obr. 2:  Stávající stav krajní sekce bytového 

domu panelové soustavy G57 
Obr.3:  Nový stav  krajní  sekce bytového 

domu panelové soustavy G57 
 
 

 

 

 



Příloha č. 1 Návrh požární bezpečnosti panelových bytových domů Nina Svobodová 

Stavební konstrukční soustavy řady T 

• T 05 B oblastní varianta T 06 B v západních Čechách  

• T 06 B výstavba v Praze, středních, jižních Čechách a na jižní Moravě 

• (čtyřpodlažní bez výtahu, osmipodlažní s výtahem) 

• T 06 B – U výstavba v severních a východních Čechách 

• (4 a 8 podlaží, chodbové domy 12 podlažní) 

• T 06 B – SP výstavba na jižní Moravě 

• T 06 B – KV výstavba v západních Čechách (čtyř až osmipodlažní) 

• T 06 B – E výstavba ve východních Čechách (4, 6 nebo 8 podlaží) 

• T 06 B – KDU výstavba na jižní Moravě (čtyř a osmipodlažní domy) 

• T 06 B – PSBU výstavba na jižní Moravě (čtyř a osmipodlažní domy) 

• T 06 B – OL výstavba na severní Moravě (4, 5 a 8 podlaží) 

• T 08 B výstavba v Praze, středních a severních Čechách (čtyř a osmipodlažní) 

• T 09 B výstavba ve středních Čechách (2 – 3 podlaží) 

Stavební soustava T 06 B 

Schválena v roce 1964, v Praze bylo postaveno 1962 bytů, ve středních Čechách 

1000 bytů a v jižních Čechách 36 300 bytů. 

Popis: 

• celomontovaný obousměrný nosný konstrukční systém, modul 3,6 m 

• nosné stěnové panely tloušťky 140 mm 

• obvodový plášť tloušťky 270 mm, samostatné celostěnové panely 
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• variantně křemelinové parapetní panely a meziokení skleněné vložky 

• plášť z keramických panelů 

• montované příčky z pórobetonových dílců 

• konstrukční výška podlaží 2800 mm, světlá výška 2630 mm 

• běžné ústřední vytápění 

• rozměry bytových jader 1650/1650 mm 

• do 4 podlaží bez výtahu a do 8 podlaží s výtahem 

Obr 4: Věžový objekt T O6 B, představené 
lodžie typu a) 

Obr 5: Řadový objekt T 06 B, představené 

lodžie na mezipodestách  typu b) 
 

Stavební soustava T 06 B – U 

Popis: 

• panelový příčný nosný konstrukční systém, modul 3,6 m 

• stěnové panely tloušťky 140 mm, železobetonové 

• příčky tloušťky 60 mm, železobetonové 

• obvodový plášť celostěnový železobetonový vrstvený se škvárobetonem, v průčelí 

zavěšený  

• konstrukční výška podlaží 2,8 m 
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• 4, 6 a 8 podlažní, chodbové domy o 12 podlaží  

• bytová jádra B 3 

Stavební soustava T 06 B – KV 

Popis: 

• panelový příčný nosný konstrukční systém, modul 3,6 m 

• stěnové panely tloušťky 140 mm, železobetonové 

• obvodový plášť z keramzitbetonu 

• příčky tloušťky 80 mm, železobetonové 

• konstrukční výška 2,8 m 

• 4 a 8 podlažní 

• bytová jádra B 3 a  4 

Stavební soustava T 06 B – E 

Popis: 

• panelový příčný konstrukční systém, modul 3,6 m 

• příčky tloušťky 60 mm, železobetonové 

• obvodový plášť tloušťky 240 mm, zavěšené parapetní vrstvené panely 

s meziokeními vložkami  

• konstrukční výška 2,8 m 

• 4, 6 a 8 podlažní 

• bytová jádra B 3 
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Stavební soustava T 08 B  

Popis: 

• panelový příčný nosný konstrukční systém, rozpon 3,6 m 

• stěnové panely tloušťky 190 mm, železobetonové 

• příčky tloušťky 60 a 80 mm, tvárnice Promonta nebo pórobetonové dílce 

• obvodový plášť ze zavěšených parapetních dílců 

• konstrukční výška 2,8 m 

• 4 a 8 podlažní 

• bytová jádra B 3 

 

Obr 6: Stavení soustava T 08 B Obr 7: Stavení soustava T 08 B 
 

Ostatní stavební konstrukční soustavy 

Stavební soustavy VM-OS, VOS A VP-OS 

Výškové domy postavené na severní Moravě. 

 Popis: 
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• 12 až 14 podlažní (4000 bytů), 12 až 16 podlažní (5000 bytů), 12 až 17 podlažní 

(1000 bytů) 

• panelový příčný nosný konstrukční systém 

• výztuhové podélné stěny, rozpon 2,4, 3,6 a 4,8 m  

• stěnové panely tloušťky 140 mm, železobetonové 

• příčky tloušťky 80 mm, železobetonové nebo sádrokartonové 

• obvodový plášť tloušťky 220 mm, sendvičové pásy se 40 mm polystyrénovou 

tepelnou izolací  

• nebo obvodový plášť 270 mm, keramzitbetonové celostěnové panely 

• konstrukční výška 2,8 m 

• bytová jádra B 3, H 3 a B 10 

 

 
Obr.8: Stavební soustava VP-OS 
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Obr. 9: Stavební soustava VM-OS Obr.10: Stavební soustava VM-OS 

 

Stavební soustava Larsen-Nielsen 

Od roku 1982 výstavba pouze v Praze. 

 Popis: 

• nosný příčný a podélný konstrukční systém, tři rozpony 2,7, 3,6 a 4,5 m 

• stěnové panely tloušťky 150 mm, železobeton 

• příčky tloušťky 65 mm, beton 

• obvodový plášť z celostěnových panelů z vrstveného železobetonu  

• konstrukční výška 2,8 m 

• 4, 8 a 12 podlažní 

• bytová jádra zpočátku B 6, později B 10 
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Stavební soustava HKS – 70 

Výstavba od roku 1972 ve východních a severních Čechách, dále varianty HK – 69 ve 

východních Čechách a HKS – G na jižní Moravě. 

Popis: 

• nosný panelový konstrukční systém, rozpony stropních panelů  

• 3,6 nebo 4,2 m 

• stěnové panely tloušťky 150 mm, železobeton 

• příčky tloušťky 80 mm, železobeton 

• obvodový plášť tloušťky 270 mm (60 mm polystyrenu), nosný s celostěnovými 

železobetonovými vrstvenými panely 

• konstrukční výška 2,8 m 

• 4 a 8 podlažní 

• bytová jádra B 3 

Stavební soustava VVÚ – ETA 

Výstavba od roku 1972 v Praze a středních Čechách.  

 Popis: 

• nosný příčný panelový konstrukční systém, rozpony 3 a 6 m 

• příčky tloušťky 60 a 80 mm, z dílců Siporex nebo Promota 

• nebo příčky tloušťky 60 mm, železobetonové 

• obvodový plášť tloušťky 190 mm, střední Čechy pórobeton s průčelím 

z celostěnových a parapetních panelů, Praha železobeton vrstvený celostěnový 

nebo parapetní dílce 

• konstrukční výška 2,8 m 
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• bytová jádra B 61, později B 10 

Stavební soustava OP -21 

Výstavba od roku 1984 po celé České republice. 

Popis: 

• nosný příčný panelový konstrukční systém, hlavní rozpony 3,0 a 4,2 m, doplňkové 

rozpony 1,8 a 2,4 m 

• příčky i stěny tloušťky 80 mm, resp. 150 mm, železobeton 

• obvodový plášť tloušťky 300 mm (80 mm polystyrenu), celostěnové 

železobetonové vrstvené dílce  

• konstrukční výška 2,8 m 

• 4 a 8 podlažní, i 12 podlažní 

• bytová jádra B 10 
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Doplnění statistik  

 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

požáry 
celkem 17 285 19 132 28 937 21 191 20 183 20 262 22 394 

škoda (Kč) 
2 054 670 

000 
3 731 915 

000 
1 836 614 

900 
1 669 305 

100 
1 634 371 

000 
1 933 991 

700 
2 158 494 

200 
usmrceno 99 109 141 126 139 144 130 

zraněno 881 942 1 112 918 914 919 1 023 

Tabulka 1: Celková požárovost – pro českou republiku 
 
 

V této statistice (tab. 2 a 3) je zhodnocení počtu zraněných při požáru v typových 

bytových domech a ve výškových budovách. Ukazuje se, že počty zraněných a to nejen 

civilních osob, ale i hasičů provádějících protipožární zásah se na celkovém počtu podílejí 

značnou měrou. Nejvíce zraněných civilních osob spadá do věkové skupiny 15 – 60 let. 

Nejvíce zraněných v této skupině bylo pro typové bytové domy v roce 2006 (132) a nejméně 

v roce 2001 (70) a pro výškové budovy bylo nejvíce zraněných v roce 2000 (85) a nejméně 

v roce 2001 (35). Profesionálních hasičů bylo nejvíce zraněno v roce 1998 (14) a nejméně 

v letech 2003, 2004, 2005 - kdy se zranilo 6 hasičů. 

 

Rok Celkem 
< 15 
let 

15 - 60 
let 

> 60 
let hasiči HZS ČR hasiči HZS podiku 

hasiči 
SDH 

1997 148 19 83 31 10 0 5 
1998 178 31 111 18 14 1 3 
1999 108 11 71 16 10 0 0 
2000 155 18 104 19 13 1 0 
2001 115 11 70 25 8 0 1 
2002 148 16 101 21 8 1 1 
2003 155 27 103 19 6 0 0 
2004 142 11 95 29 6 0 1 
2005 189 25 124 32 6 0 2 
2006 176 17 132 11 12 0 4 

Tab. 2: Typové bytové domy, počty zraněných 
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Graf 1: Typové bytové domy, počty zraněných 

 

 

Rok Celkem 
< 15 
let 15 - 60 let

> 60 
let hasiči HZS ČR hasiči HZS podiku hasiči SDH

1997 91 12 56 12 9 0 2 
1998 92 10 66 6 10 0 0 
1999 79 7 52 11 8 1 0 
2000 125 18 85 16 5 1 0 
2001 58 4 35 15 3 0 1 
2002 68 5 52 7 4 0 0 
2003 86 9 65 7 5 0 0 
2004 103 8 69 19 7 0 0 
2005 91 9 68 7 6 0 1 

Tab. 3: Výškové budovy, počty zraněných 
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Doplnění poznatků o panelových domech 

 
 

 
Obr. 1: Počet bytových jednotek v panelových domech na tisíc obyvatel 

 
 
 
 
 

Typ domu Období realizace Typ stropního 
panelu Krycí vrstva [mm] 

G 57 1955-1965 plný nepředpjatý 10 
T 026B 1961-1980 plný nepředpjatý 10 
T 08B 1962-1989 dutinový předpjatý 20 
PS 69 1968-1980 plný nepředpjatý 10 
NKS G 1972-1977 plný nepředpjatý 10 
B 70 1972-1985 plný nepředpjatý 10 
VUÚ ETA 1969-1987 dutinový předpjatý 20 
OP 1.11 1981-1989 plný nepředpjatý 10 
OP .21 80. léta plný nepředpjatý 10 
Larsen-Nielsen 70-80. léta plný nepředpjatý 10 

Tab. 1: Specifikace typů železobetonových stropních panelů s krycími vrstvami použitých ve 
stavebních soustavách realizovaných v období 1959-1990 
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Typ domu Typ bytového jádra Období realizace Charakteristika 
G57 

1. fáze 
2. fáze 

 
B-2 
B-3 

1958-1962 panelový 

T01B 
T02B 
T03B 

B2 1958-1968 tradiční technologie 

T06B B-3(B-4) 1961-1985 panelový 
T08B B-3(B-4) 1961-1985 panelový 
Montovaný skelet 
Průmstav Praha 

B-2 
B-4 1960-1970 železobetonový 

skelet 
PS 69/1 
PS 69/2 

H-3 
(železobetonové) 1968-1980 panelový 

B 70 B-7/70 1974-1980 panelový 
HK 70 B-3 1970-1980 panelový 
BA NKS (železobetonové) 1973-1980 panelový 
BA NKS inovace B-61 1979-1980 panelový 
NKS G 

1. fáze 
2. fáze 

 
B-6 
B-10 

 
1973 

1973-198 
panelový 

VVÚ ETA 
1. fáze 
2. fáze 

 
B-6 
B-10 

 
1972-198 
1981-1987 

panelový 

Larsen-Nielsen 
1. fáze 
2. fáze 

 
B-6 
B-10 

 
1975-1980 

1981 
panelový 

OP 1.11. B-4 1981-1989 panelový 
OP 1.21. B-10 80. léta panelový 

Tab. 2: Specifikace typů bytových jader ve stavebních soustavách realizovaných v období 
1959-1990 
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