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ANOTACE 
 

ŠTĚPÁNKOVÁ, M. Řešení požární ochrany v provizorních stavebních objektech. Bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2009. 41 s. 

 

Klíčová slova: provizorní stavby, požární bezpečnost staveb, technické a organizační 

zabezpečení 

 

Bakalářská práce sleduje požární zabezpečení provizorních staveb, které nespadají 

do působnosti HZS. V úvodní části jsou popsány základní poznatky o provizorních stavbách, 

jejich rozdělení a možnosti využití. Na tuto část navazuje popis používaných stavebních 

materiálů, možných iniciačních zdrojů a požárů těchto staveb. Další část práce se zabývá 

současných zabezpečením z hlediska právních a normativních předpisů. V závěru práce jsou 

uvedeny možné návrhy vhodných opatření. Cílem práce je provedení rozdělení těchto staveb 

a navržení přijatelného způsobu řešení požární ochrany v těchto dočasných stavebních 

objektech. 

 

ANNOTATION 
 

ŠTĚPÁNKOVÁ, M. Solution of Fire Safety in the Temporary Buildings. Bachelor work. 

Ostrava: VSB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2009. 41 p. 

 
Keywords: temporary buildings, fire safety of buildings, technical and organizational 

safeguard 

 

Bachelor thesis observes fire safety in the temporary buildings which they don´t fall 

in sphere of authority state administration. In the introductory part are described the 

fundamental facts of temporary buildings, their indicative allocation and possibilities usage. 

Upon this part tie together description used construction material, possible initiatory sources 

and fires these constructions. Next part of work deal with contemporary safeguard in light 

of law and directive recipes. In final part are mentioned possible to suggestions fit 

procuration. The aim is to perform of dividing these kinds of buildings and it designs 

acceptable manner of fire safety solution in the temporary buildings.  
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1 Úvod 
 

S provizorními stavbami se setkáváme poměrně často. S prvními z těchto staveb, 

mobilními buňkami, souvisí obnova stávajících nebo výstavba nových staveb. Příkladem 

je výstavba obytných domů, dálnic, nákupních center. Dobře posloužily i jako důstojné 

zázemí sportovcům v nedávno proběhlém Mistrovství světa v lyžování. Bez výše uvedených 

provizorních staveb by se tyto rozsáhlé akce nemohly uskutečnit.  

Každý z nás se určitě setkal s trhy a jarmarky. Průchodem tržnicí si nelze nevšimnout 

jednoduchých staveb – prodejních stánků nabízejících celou škálu potřeb návštěvníkům. 

Ať už se jedná o občerstvení, keramiku, textil, upomínkové předměty a tradiční sortiment 

ve spojení s jarmarkem.  

To by nebyl jarmark nebo pouť bez kolotoče. Ať už jde o horskou dráhu, centrifugu nebo 

tolik oblíbená autíčka i v tomto případě jsou to provizorní stavby. 

Nikdo z nás nevymaže z paměti zážitek dítěte spatřit na vlastní oči cirkusový stan. I tento 

sen z dětství nyní vidíme jako pouhou dočasnou stavbu. Nejsou to však jen zmíněné 

cirkusové stany, ale i v současné době hojně používané párty, pivní a reklamní stany. 

K poslechu, projevu nebo divadelnímu představení nelze nepřipomenout koncertní pódia. 

Na diváka se z pódia přenáší emoce, pozornost a pobavení. V euforii z poslechu si málokdo 

z nás uvědomí, že i zde se jedná o dočasnou stavbu. 

 

Všechny tyto jmenované stavby mají společný rys a to dočasnost. Neznamená to však, 

že by se z hlediska požární ochrany měly podceňovat. V současné době se tyto stavby moc 

neřeší bez ohledu na to, že nespadají do působnosti Hasičského záchranného sboru. 

 
 

Ve své bakalářské práci bych měla provést rozdělení těchto staveb. A navrhnout přijatelné 

řešení  požární ochrany v těchto dočasných stavebních objektech.  
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2 Rešerše 
 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů  

Účelem tohoto zákona je vytvořit podmínky pro ochranu života, zdraví občanů a majetku 

před požáry. Stanovení povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických, 

podnikajících fyzických a fyzických osob. Působnost orgánů státní správy a samosprávy 

na úseku požární ochrany, postavení a povinnosti jednotek požární ochrany.  

 

Zákon č. 138/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon upravuje ve věcech územního plánování cíle a úkoly územního plánování, 

podmínky pro výstavbu, rozvoj území. Ve věcech stavebního řádu řeší povolování, 

odstraňování staveb, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb. 

Upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb. 

 

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

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)  

V této legislativě jsou stanoveny podmínky a povinnosti v oblasti požární bezpečnosti 

pro právnické a podnikající fyzické osoby. Dále jsou zde stanoveny podmínky pro způsobilost 

osob v oblasti požární ochrany a dokumentace požární ochrany a jejich obsah. 

 

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

Tato vyhláška stanoví technické podmínky požární ochrany pro návrh, umístění, 

provádění a užívání stavby. U vybraných druhů staveb stanovuje druh a hasicí schopnost 

hasicích přístrojů a vybavenost staveb zařízením autonomní detekce a signalizace. Jsou zde 

také vymezeny druhy volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů. 

  

ČSN 73 0802, Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních 

objektů a pro projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů a prostorů, pokud 

změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy. V práci bylo využito 

návrhu změny této normy z března 2009. 
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3 Obecně k provizorním stavbám 
V úvodní části práce jsou obecně vysvětleny provizorní stavby, jejich rozdělení a účel. 

Poté jsou popsány používané stavební materiály a jejich chování při požáru. 

 

3.1. Rozdělení provizorních staveb 
 

Podle zákona č. 183/2006 Sb. [4], ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“) se stavbou rozumí, veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní 

technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, 

materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Oproti tomu pro dočasnou stavbu 

je právě charakteristická právě doba trvání. Kdy již podle zmíněného stavebního zákona 

se dočasnou stavbou rozumí stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání.  

Krátkodobost těchto staveb se zpravidla měří jen na dny nebo týdny. Jsou však i výjimky 

jako např. mobilní buňky, které jsou na staveništích po celou dobu výstavby i několik let.  

Pro dočasné stavby neexistuje v zákonech žádné rozdělení, proto jsem si je rozdělila 

do následujících pěti kategorií: 

 Mobilní buňka 

 Prodejní stánek 

 Koncertní pódia 

 Kolotoče 

 Stan 

 
3.1.1 Mobilní buňka 
 

Jednoduchá stavební konstrukce určená pro dočasné či trvalé užívání. Buňky lze využít 

jak jednotlivě, tak i jejich vzájemným spojením vytvořit přízemní nebo patrové sestavy 

s možností variabilního rozčlenění vnitřních prostor. 

Dle účelu lze mobilní stavební buňky rozdělit na: 

 Obytné 

 Sanitární 

 Kancelářské 

 Stavební 

 Skladové 
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S obytnými, sanitárními a kancelářskými buňkami se můžeme setkat pří kulturních, 

sportovních akcí, kdy je zapotřebí vytvořit mobilní zázemí. U těchto akcí se těmito objekty 

vytváří prostor pro ubytování, stravování, prodej vstupenek. Dále může sloužit jako zázemí 

pro pořadatele, novináře, závodníky a servisní týmy. 

 

 
 

Obr. 1: Mobilní buňky použité jako zázemí na MS v Liberci [26] 
 
 

Neméně důležité jsou mobilní buňky používané jako zařízení staveniště. Nejčastěji 

se používají na rozsáhlejší komplexy staveb. Buňky jsou zde použity pro kancelářské 

prostory, zázemí pro zaměstnance (šatny, ubytovaní, prostory pro stravování), ale často 

se používají i pro skladování stavebního materiálu a nářadí. 

 

 
 

Obr. 2: Zázemí staveniště [19] 
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3.1.2 Prodejní stánek 
 

Dočasná, přenosná konstrukce určená k prodeji příslušného prodejního sortimentu. 

Stánky jsou jednoduše demontovatelné a umožňují přesun do jiných míst. Setkáváme 

se s nimi na společenských a sportovních akcích. Nejčastěji jsou k vidění na vánočních trzích, 

jarmarcích a na výstavištích. Mohou také sloužit k prodeji rychlého občerstvení. 

Stánky lze rozdělit do dvou základních typů. Tím prvním typem je dřevěný stánek, který 

už po léta zvyšuje kulturu samotného stánkového prodeje. Druhým typem jsou jednoduché 

lehce sestavitelné konstrukce složené z dřevěné nebo ocelové konstrukce a plachtoviny. 

 

  
 

Obr. 3, 4: Ukázka dřevěného a textilního prodejního stánku [21, 13] 
 

3.1.3 Koncertní pódia 
 

Pódia jsou vyvýšené konstrukce určené zpravidla pro všechny typy společenských, 

kulturních a sportovních akcí. Nejčastěji se jedná o mobilní hliníková pódia s variabilitou 

výškového nastavení se snadnou montáží a demontáží. K celkové sestavě koncertních pódií 

patří pódiové podesty, přístupové schůdky a zábradlí. Na zastřešení koncertního pódia 

se používají velkoprostorové stany či příhradové hliníkové konstrukce opláštěné 

plachtovinou. 
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Obr. 5: Koncertní pódium se zastřešením [autor] 

 
Koncertní pódia je možno rozdělit na tři základní typy. Parametrem na rozdělení pódií 

je velikost a zvolený materiál. Prvním typem pódia je párty pódium. Toho se využívá 

na menší až středně velké akce. Plocha pódia se pohybuje do 40 m2. Druhým typem 

je pódium klasik, které se od předcházejícího neliší velikostí ale zvoleným materiálem. 

Na tento typ pódia se volí železná rámová konstrukce v kombinaci s dřevěnými deskami. 

Třetím typem je pódium pro open air akce. Jak už sám název napovídá, jedná se o pódia pro 

větší akce pod otevřeným nebem a festivaly. Plocha těchto pódií se pohybuje do 96 m2. 

 
3.1.4 Kolotoče 
 

V dnešní době existuje nepřeberné množství druhů kolotočů. Různorodost spočívá 

v typech a velikostech těchto staveb. Jejich doménou je zábava a adrenalin.  

 

  
 

Obr. 6, 7: Atrakce [22] 
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3.1.5 Stan 
 

Stanem se rozumí improvizované přístřeší, které se skládá z nepromokavého materiálu, 

který je natažen přes konstrukci z kovových tyčí či jim podobných prutů. Pro ukotvení celku 

k zemi se používají lanka a u novodobých stanů také kovové kolíky. Velké stany jsou obvykle 

ukotveny pomocí vypínacích lan a kovových kůlů.[28] Stany jsou určeny k výstavbě rychle 

a snadně montovatelných a demontovatelných dočasných objektů. Využití stanů je široké. 

Od pořádání slavností, prezentací a rautů až po sportovní, soutěžní a výstavní prostory. Stany 

se dělí podle účelu, tvaru a druhu konstrukce. Nejdůležitějším dělením je podle účelu a druhu 

konstrukce, z které je stan postaven.  

 

Dělení stanů podle účelu: 

 Pivní stany 

 Párty stany – cateringové stany 

 Reklamní stan 

 Cirkusové stany 

 

Pivní stany se používají pro akce různých typů. Nejčastější akce jsou pivní festivaly, 

kde v nich vznikají prostory pro točení piva, místa k sezení a stání pro návštěvníky. Další 

možností použití jako doprovodné stany při kulturních a sportovních akcí, kdy slouží jako 

občerstvovací stánky. 

 

 
Obr. 8: Pivní stan s prostorem pro sezení a točení piva [24] 
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Párty stany se používají jako dočasné mobilní přístřeší pro pohoštění či jen pro konání 

nejrůznějších akcí. Od obyčejných oslav, svateb, rautů až po workshopy, semináře, kongresy 

a spoustu dalších společenských akcí. Cateringové stany vycházejí z párty stanů a navíc 

mohou být vybaveny interiérovými instalacemi, nábytkem, elektroinstalací a přepažením. 

Mohou být jednopodlažní i dvoupodlažní. 

 

 
Obr. 9: Ukázka cateringového stanu [21] 

 
Předposledním typem stanů jsou reklamní stany. Je pro ně typická hlavně jednoduchost 

konstrukce, protože se jedná o malé půdorysné rozměry těchto stanů. Slouží pro předváděcí 

a obchodní akce při ochutnávkách apod. U těchto stanů je z důvodu nesrovnatelně menších 

rozměrů oproti párty stanům menší počet osob. 

 

  
Obr. 10 , 11: Reklamní a cirkusový stan [21 ,12] 
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Posledním typem stanů jsou cirkusové stany. Od ostatních stanů se liší rozčleněním 

prostoru, velkým počtem osob a výskytem zvířat. Zpravidla je stan složen z manéže, lóží 

a míst k sezení.  

 

3.2 Stavební materiály a jejich hořlavost  
 

3.2.1 Mobilní buňka  
 

V dnešní době se používají dva konstrukčně-materiálové typy buněk. Starší mobilní 

buňky se nejčastěji používají na staveništích. 

 

Starší mobilní buňky mají nosnou konstrukci ze svařovaného ocelového rámu z U-

profilu. Střecha těchto buněk je tvořena z dřevěné nebo ocelové konstrukce a jako střešní 

opláštění je často použitá živičná krytina. Stěny jsou tvořeny z ocelového nebo dřevěného 

rámu popř. i zatepleny izolací. Konstrukce podlahy je složena z příčně položených dřevěných 

nebo ocelových profilů s izolací, dřevotřískových nebo cementotřískových desek a podlahové 

krytiny. Nejčastěji používané je PVC nebo dřevěné desky. Obložení uvnitř buněk je často 

dřevotřískovou deskou nebo obkladovými dřevěnými deskami. 

Oproti novějším mobilním buňkám mají tyto buňky častější sklon k požárům. Vyskytují 

se zde hořlavé materiály, které jsou používány na výplňové konstrukce. Často se používají 

dřevěné trámy či latě, které tvoří část stěny či stropu. V případě požáru jsou nebezpečné, 

protože dochází k destrukci konstrukcí. Trámy a latě jsou často z měkkého nebo tvrdého 

dřeva a zatřiďují se do třídy reakce na oheň (B, C nebo D). Dalším hořlavým materiálem 

zastoupeným v těchto buňkách jsou dřevotřískové desky, které jsou zatříděné do třídy reakci 

na oheň E nebo F. 

Na podlahy těchto buněk je často položen měkčený PVC. Nebezpečným se PVC stává, je-

li vystaven teplotám nad 160 °C, kdy se při této teplotě uvolňuje až poloviční množství 

vázaného chlóru ve formě chlorovodíku. [1] 

Dalším vyskytujícím se materiálem je polystyren, kterým je mobilní buňka zateplena. 

Je snadno zápalný a značně hořlavý. Při hoření měkne a roztéká se, tvoří bublinky, 

po zapálení odkapává v podobě hořících kapek. Hoří silně čadivým svítivým plamenem.[1] 

V současné době se však používá pouze polystyren, který se díky samozhášenlivé úpravě 

stává nesnadno hořlavým. Avšak v buňkách starých i několik desítek let tomu tak není. 
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Na střechu se používá živičná krytina, která zapáchá po živici (bitumenu), taje asi 

při 100°C, snadno se zapálí a hoří plamenem svítivým a silně čmoudícím. 

 

 
Obr. 12: Starší typ mobilní buňky [15] 

 
U novějších buněk je hlavní část konstrukce tvořena svařovaným rámem z žárově 

pozinkovaných plechů. Jedná se o stěny, podlahu i střechu mobilní buňky. Konstrukce 

je nehořlavá. Možným nebezpečím vzniku a rozšíření požáru je tedy uvnitř buňky, kde 

se používají dřevotřískové desky jako vnitřní obložení a PVC jako podlahová krytina.  

 

 
Obr. 13: Nový typ mobilní buňky [27] 

3.2.2 Prodejní stánek 
 

V obecné charakteristice prodejního stánku jsou dva základní druhy. Tím prvním 

je dřevěný a tím druhým je textilní prodejní stánek. 
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Dřevěný prodejní stánek  

 Stánek je většinou vyroben z měkkého smrkového dřeva, konstrukce střechy rovněž 

dřevěná (střešní vazníky). Jedná se tedy o středně hořlavý materiál, který se zatřiďuje do třídy 

reakce na oheň C nebo D.  

Střešní krytinu tvoří živičná krytina z modifikovaných asfaltových pásů s křemičitým 

posypem. Tato krytina je hořlavá, taje asi při 100 °C. 

U podlahy se provádí většinou zateplení a to pod podlahovými palubkami především 

polystyrenem. Polystyren při hoření měkne a roztéká se. 

 

Textilní prodejní stánek 

Tento stánek je sestaven buď z lehkých ocelových profilů a trubek nebo z dřevěné 

smrkové konstrukce lakované. Přes tyto konstrukce je stánek opláštěný odlišnými druhy 

plachtovin. Těmi mohou být: bavlna, polyetylenová plachtovina nebo směs bavlny 

a polyesteru. Všechny tyto tři druhy opláštění jsou hořlavé. Samotná bavlna i bavlna ve směsi 

s polyesterem je lehce hořlavá. Polyetylenová plachtovina je lehce zápalná, hoří poměrně 

rychle a ustáleně namodralým plamenem se žlutým okrajem. [1] 

3.2.3 Koncertní pódia 
 

Pódia jsou většinou z ocelových, duralových popř. hliníkových profilů. Lze se však setkat 

i s klasickým dřevěným pódiem. V současné době se však nejvíce používají právě pódia, která 

jsou složena z pódiových podest. Základem konstrukce pódia jsou výškově nastavitelné 

čtvercové tenkostěnné ocelové profily, pomocí kterých je zabezpečena výšková variabilita. 

Nosnou konstrukci pódiové desky tvoří svařený ocelový nebo hliníkový vyztužený rám, 

do kterého je vložena dřevěná výplň. Jedná se o speciální vodovzdornou překližku. [14] 

Zastřešují se velkoprostorovými stany nebo příhradovými hliníkovými nebo duralovými 

konstrukcemi opláštěnými plachtovinou. Materiál plachtoviny je nejčastěji nánosová 

polyesterové textilie, nebo oboustranně nánosové PVC.  

Dřevěná pódia jsou hořlavá těžce nebo středně záleží na materiálu, z kterého jsou 

vyrobeny. U novějších pódií jsou těžce hořlavé jen výplňové překližky. Plachtoviny jsou 

nejčastěji těžce hořlavé. 
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3.2.4 Kolotoče  
 

Konstrukce kolotočů je nejčastěji železná nebo hliníková a plní funkci jak hlavní nosnou 

tak i doplňkovou. Ve velké míře se tu vyskytují také plasty, dřevo a plachtovina sloužící 

k zastřešení některých atrakcí. 

Kolotoče nejsou složeny jen z části, kde se vyskytují a baví lidé. Ale i z prostoru tvořící 

jejich zázemí jako například pokladen, které jsou součástí atrakce. Pokladny kolotočů mohou 

být dřevěné,plechové nebo jsou tvořeny z rámů a výplňové konstrukce z dřevotřískových 

desek. 

3.2.5 Stan (pivní, párty, cirkusový, reklamní) 
 

Podle typu konstrukce se stany dělí na: velkoprostorové, nafukovací, nůžkové 

a membránové.[16] Nejvíce používané jsou stany velkoprostorové, které se používají jako 

párty a pivní stany. 

Převážně se na konstrukce stanů používá duralová nebo ocelová konstrukce. Zastřešují 

se především polyesterovou textilií s nánosem PVC nebo polyesterovou textilií 

s polyuretanovou vrstvou (těžce hořlavé). 

Opláštění cirkusových stanů se provádí ze speciálního PVC, který splňuje evropské 

normy ohnivzdornosti dle DIN 4102/B1,M2. 
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4 Iniciační zdroje a hořlavé materiály v dočasných stavbách 
 

4.1 Iniciační zdroje vzniku požáru 
 

Častým iniciačním zdrojem požáru v dočasných stavbách je závada na elektroinstalaci. 

Následují technické závady, nevhodné umístění na tepelných spotřebičích. 

4.2 Specifické zdroje hoření a hořlavé materiály v dočasných stavbách 
 

4.2.1 Mobilní buňka 
 

V buňkách jako zařízení staveniště se mohou vyskytovat různorodé hořlavé materiály. 

V buňkách obytných, kancelářských se vyskytuje nábytek, zaměstnanci zde mají odložené své 

osobní věci a oblečení.  

Ve stavebních buňkách jsou odkládány potřeby na stavbu nádoby s hořlavými plyny 

(acetylen a propanbutan) nebo barvy, laky, lepidla, ředidla aj. 

V buňkách ubytovacího zařízení staveniště jsou hořlavé materiály typu (dřevěné postele, 

skříně, matrace, přikrývky). Podlahové krytiny jsou nejčastěji koberce popřípadě PVC. 

Mobilní buňky používané jako zázemí na akcích, se vyskytuje materiál dle typu akce. 

Mohou být použity jako šatny, kde je především hořlavý nábytek, hořlavé dekorace, kostýmy 

apod. Prostory na sportovních akcích, kde mají sportovci či jejich servisní týmy zázemí, 

se mohou vyskytovat potřeby pro závody jako jsou (lyže, kola, vosky, seřizovací stroje 

apod.). 

 

4.2.2 Prodejní stánek 
 

U těchto staveb záleží na sortimentu prodávaného zboží, kdy mezi nejvíce nebezpečné 

patří prodej pyrotechniky. Riziko požáru také vzniká u prodejních stánků, které slouží jako 

občerstvovací. V těchto stáncích jsou elektrické spotřebiče (rychlovarná konvice, mikrovlnná 

trouba, fritovací hrnec aj.) a na přípravu jídla jsou zde používány rostlinné oleje třetí třídy 

nebezpečnosti.  
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4.2.3 Koncertní pódia 
 

Zdrojem požáru u těchto staveb mohou být pyrotechnické efekty nebo zkrat 

na elektronických nástrojích. Používané hořlavé materiály jsou především dřevěné nebo 

textilní dekorace.  

4.2.4 Kolotoče 
 

Zdrojem vzniku požáru u kolotočů je především zahřátí, zadření motoru. Rozšíření požáru 

je ale nízké. K rozšíření nejčastěji dochází v prostorech pokladen, které jsou postaveny 

z hořlavých materiálů. V pokladnách může být zdrojem požáru již v úvodu zmíněná vadná 

elektroinstalace, přehřáté osvětlení, nábytek. 

4.2.5 Stan 
 

Nejvíce nebezpečnými jsou zdroje u stanů shromažďovacího charakteru, kde se vyskytuje 

velký počet osob. Jsou to cirkusové stany, párty a pivní stany. Velké množství soustředěného 

materiálu představují párty stany. 

 
Obr. 14: Uvnitř párty stanu [21] 

 
Jak je vidět z obrázku vyskytuje se zde mnoho hořlavého materiálu (ubrusy, čalounění, 

dekorace, různá textilní podloubí, koberce aj.) tyto jsou označené modrými šipkami. 

Přímými zdroji jsou zapálené svíčky na stolech a plynové terasové zářiče. Tyto zářiče 

se využívají k topení a jsou napojeny na propanbutanové lahve, které slouží jako zásobníky 

plynu. V případě požáru jsou propanbutanové lahve obrovským nebezpečím pro zasahující 

hasiče. Požár může způsobit i osvětlení umístěné v těsné blízkosti textilního podloubí nebo 

koberce. Tímto může docházet k zahřívání a následnému požáru.  
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5 Statistiky požárů 
 

Z celkového počtu všech zaznamenaných požáru vzniklo za uplynulé tři roky 

zanedbatelný počet požárů v dočasných stavbách. Nejčastěji dochází k požárům mobilních 

buněk využívaných jako zařízení staveniště. Problém v těchto stavbách je především 

v provozovaných činnostech. Druhou nejčastější hořící dočasnou stavbou jsou prodejní 

stánky. Statistika požárovosti kolotočů není evidována. Všechny prezentované statistické 

údaje byly poskytnuty Generálním ředitelstvím HZS ČR.  

 
Tab. 1: Přehled počtu požárů 

Počty požárů 2006 2007 2008 
Mobilní buňky 45 26 40 

Prodejní stánky 2 5 2 

Stany (párty,pivní …) 0 3 2 

Koncertní pódia 1 1 0 

 
 
 

 
 

Graf 1: Počty požárů 
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Nejvíce škod způsobených požáry bylo v roce 2008, kdy škody dosáhly 4 714 500 Kč. 

Z toho nejvíce škod bylo u mobilních buněk, kdy škoda požárů u těchto staveb je průměrně 

90 000 Kč. Mobilní buňky tvoří nejčetnější skupinu dočasných staveb z hlediska počtu požárů 

a škod. 

 

Tab. 2: Škody způsobené požáry 
Škody v tis. Kč 2006 2007 2008 
Mobilní buňky 3928,5 1827 4709,5 

Prodejní stánky 30 257 5 

Stany 1 11 0 

Koncertní pódia 300 200 0 

Celkem 4259,5 2295 4714,5 

 
 

 
 

Graf 2: Škody způsobené požáry 
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Z objasněných příčin vzniku požáru v těchto stavbách je nejčastější nedbalostní jednání 

s 37 %. Druhou nejčastější příčinou s 34 % je úmysl, následuje technická závada s 14 %. 

U technické závady se jedná o opotřebení a vadu materiálu. Čtvrtou nejčastější příčinou jsou 

topidla. U těchto se převážně jedná o nesprávné umístění a instalace jak tepelných spotřebičů, 

tak kouřovodů. S 5 % jsou to ostatní nezačleněné, kdy jde např. o atmosférický výboj apod. 

 

 
 

Graf 3: Podíl nejčastějších příčin vzniku požáru 
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6 Požárovost dočasných staveb 

6.1 Popis požárů 
 

Požáry dočasných staveb se liší především druhem stavby, proto jsou rozdělené na tři 

základní typy, kde je možnost se s nimi setkat. 

6.1.1 Požáry na trzích a prodejních stáncích 
 

Požáry jsou charakterizovány: 

 vysokou intenzitou hoření, rychlým šířením a existencí „požárních mostů“; 

na rozvoj požáru má podstatný vliv hořlavost prodávaného zboží a hořlavost 

stavebních konstrukcí samotných stánků včetně provizorních přístavků a krycích 

a zavětrovacích plachet, 

 značným množstvím soustředěného hořlavého zboží, 

 nebezpečím výbuchu vyplývajícím z přítomnosti většinou propan-butanových 

spotřebičů, nebezpečím úrazu elektrickým proudem (většinou se vyskytuje rozvod 

elektrického proudu pomocí pohyblivých volných kabelů bez možnosti rychlého 

vypnutí), 

 přítomností neznámého počtu osob. 

 

Prodejní či jiné stánky zde mohou být buď samostatně stojící, nebo tvořící vícečetné 

uskupení. Konstrukce jednotlivých stánků jsou zpravidla hořlavé, a to buď dřevěné nebo 

z umělé či přírodní plachtoviny. Pro hašení velkého množství hořlavého materiálu je potřebné 

velké množství vody, přičemž se nedá spoléhat na přístupnost hydrantů a to ani podzemních 

ani nadzemních. Při hašení je třeba počítat s možnými komplikacemi, především s možností 

vzniku paniky při evakuaci osob, neustálou snahou prodávajících evakuovat zboží i z již 

hořících stánků, s nebezpečím vznícení a prudké reakce skladované zábavní pyrotechniky, 

se stísněným prostorem pro ustavení požární techniky.[3] 

6.1.2 Požáry na staveništích 
 

Tyto požáry, kde se z provizorních staveb vyskytují mobilní buňky, jsou 

charakterizovány: 

 rychlým šířením požáru po lešení, bednění a ostatních dočasných konstrukcích, 

po skladovaném nebo dočasně uloženém materiálu a obalech, 
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 nebezpečím výbuchu tlakových lahví svařovacích souprav a dalších plynů, 

hořlavých par (lepidla) a plynů, 

 neznámý počet osob, které jsou ubytovány v mobilních buňkách (všechny osoby 

nemusí být evidovány). 

 
Hašení požáru může být ztíženo neexistencí nástupních ploch, nedostatkem požární vody, 

špatným přístupem k objektu stavby, dočasnými stavbami, chybějící dokumentací zdolávání 

požáru. Zásah může být zkomplikován i nedostatečně zajištěnou organizací požární ochrany 

na stavbě, nejasnými kompetenčními vztahy a obtížným zjištěným potřebných informací 

pro vedení zásahu (neznalost přítomných osob o stavbě, přítomnosti cizinců).[3] 

6.1.3 Požáry s výskytem velkého počtu osob 
 

Pro tyto požáry jsou charakteristické venkovní a vnitřní shromažďovací prostory. Co 

se týká dočasných staveb, jsou tu tyto stavby zastoupeny v obou případech. I jako vnitřní 

shromažďovací prostor (cirkusové, pivní, párty stany) a také jako venkovní shromažďovací 

prostor (koncertní pódium, kolotoče).  

 
Požáry jsou charakterizovány [3]: 

 panikou (ušlapáním), ztrátou orientace v neznámém prostoru, zplodinami hoření, 

 vysokou intenzitou hoření, rychlým šířením, na rozvoj požáru má podstatný vliv 

hořlavost stavebních konstrukcí (u stanů hořlavost plachtoviny, kterou 

se zastřešuje) a hořlavostí interiérového vybavení např. u párty stanů, 

 nebezpečím výbuchu propan - butanových lahví, 

 hustota vyskytujících se osob. 

 
Hašení požáru může být ztíženo odlehlostí, kde venkovní i vnitřní shromažďovací 

prostory jsou postaveny a náročností terénu. Dále to může být nedostatek požární vody, 

hlavně v případech, jedná-li se o místa (např. louky), kde s možností požárních nádrží nebo 

vodotečí nelze počítat. 

 

 

 

 



 20

6.2 Příklady požárů 
 

6.2.1 Požár čtyř buněk kanceláří a šaten firmy, Zlín – Louky 
 

V pondělí 31. prosince 2007 v 13:16 hod. byli hasiči informováni o požáru ve Zlíně, 

Loukách. Na místo vyjely dvě jednotky profesionálních hasičů ze Zlína a Otrokovic se čtyřmi 

cisternami a velitelským vozem, které postupně posílily jednotky hasičů z povolání města 

Zlína a z dobrovolného sboru Louky. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo 

k rozsáhlému požáru celkem čtyř stavebních buněk s kancelářemi a šatnami soukromé firmy. 

Jejich snahou bylo zabránit dalšímu šíření požáru, ochránit okolní zástavbu. Po intenzivním 

hašení se podařilo společně lokalizovat místo požáru už po dvaceti minutách zásahu. Hasiči 

museli projít jednotlivé buňky, termokamerou kontrolovat teploty zahřátých stavebních částí 

a postupně také rozebrat ohořelé a poškozené dřevěné stropní a střešní konstrukce. Požár 

vznikl v prostřední buňce se šatnou a postupně se rozšířil do okolí. Celkem byly zničeny čtyři 

samostatné buňky.  Při požáru nebyl nikdo zraněn. Jsou tři verze příčiny požáru: - technická 

závada na elektroinstalaci, - nedbalost, - úmysl neznámé osoby. Škody způsobené požárem 

vyly vyčísleny na 120 tisíc korun. [17] 

 

6.2.2 Požár dělnické ubytovny, Brno – Bystrc 
 

Dne 3. března 2004 byl v 02.03 hodin na operační a informační středisko HZS 

Jihomoravského kraje nahlášen požár dělnické ubytovny v ulici Jakuba Obrovského v Brně-

Bystrci. První jednotka (ze stanice Přehrada) se na místo zásahu dostavila v 02.10 hodin, 

jednotky ze stanice Lidická v 02.14 hodin a ze stanice BVV v 02.16 hodin. Z hlediska 

bezpečnosti zasahujících hasičů nebylo možné provádět zásah vnitřkem budovy. Vzhledem 

k tomu, že kyvadlová doprava (ze tří hydrantů) nepostačovala k zajištění dostatečného 

množství vody na místě zásahu, rozhodl velitel zásahu o povolání dalších jednotek PO, aby 

zajistil zásobování vodou z blízké řeky Svratky. Zásah byl ukončen v 16.42 hodin téhož dne. 

Celkem se na likvidaci mimořádné události podílelo 9 jednotek požární ochrany s 19 

požárními automobily.  

Při požáru byly usmrceny čtyři ubytované osoby, šest zraněných osob odvezla vozidla 

zdravotnická záchranná služba na ošetření do nemocnic. 
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Objekt byl postaven v 70. letech 20. století jako zařízení staveniště při budování sídliště 

Brno-Bystrc. Jednalo se o dvoupodlažní budovu složenou ze 40 unimobuněk, v kterých 

bydleli čeští, slovenští a ukrajinští dělníci. 

Znalci, kteří místo požáru zkoumali, zjistili, že požár zavinili nájemníci sami, když někdo 

z nich nedodržel protipožární předpisy. Z této nedbalosti pak vyšlehly plameny. [23] 

 

 
Obr. 15: Pohled na torzo hořící ubytovny [23] 

 
 

6.2.3 Požár pódia, Žamberk u Letohradu 
 

Dne 14. srpna 2007 v 14:44 hodin zasahovali profesionální hasiči ze Žamberka a dále 

dobrovolní hasiči z Letohradu u požáru tanečního pódia v Letohradu. Taneční parket, který 

byl zastřešený o rozměrech 10x15 m zachvátily plameny. Škodu vyčíslil vyšetřovatel hasičů 

předběžně na 200 tisíc korun. Příčinou vzniku požáru mohla být hra dětí se zápalkami nebo 

nedbalost při zakládání ohňů v přírodě. [25] 

 



 22

 
Obr. 16: Pohled na hořící pódium [25] 

 

6.2.4 Požár prodejního stánku, Praha 
 

Dne 29. listopadu 2005 zasahovali hasiči z Prahy u požáru prodejního stánku 

s občerstvením. Oheň byl zlikvidován proudem tlakové vody. Požárem bylo poškozeno 

zařízení interiéru a zplodiny z hoření způsobily, že ostatní prostory stánku byly včetně celého 

vybavení téměř zničeny. Podle předběžných zjištění mohla být příčina požáru způsobena 

závadou elektrického grilu nebo nedbalostí obsluhy při nesprávné obsluze topidla. Požárem 

bylo poškozeno zařízení interiéru – část dřevěné stěny a stropu, rozvod elektroinstalace 

a vybavení. Předběžná škoda byla vyčíslena na 20 tisíc korun. [18]  

 

 
Obr. 17: Uvnitř prodejního stánku [18] 
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7 Stavební předpisy 

7.1 Stavby bez stanovisek stavebního úřadu 
 

Ve stavebním zákoně [4] jsou stanoveny podmínky, pro které se rozhodnutí o umístění 

stavby a územní souhlas nevyžadují, pokud není dotčena požární ochrana. 

Jedná se o přenosné stavby, zařízení a konstrukce, jejichž doba umístění na pozemku 

nepřesáhne 30 dnů v roce a dále cirkusové stany pro nejvýše 200 osob podle ustanovení § 79 

odst. 3 písm. j) a m) stavebního zákona.  

Hasičský záchranný sbor (dále jen „HZS“) nemá podle zákona o požární ochraně [5] 

působnost vystupovat v územním řízení jako dotčené orgány státní správy. Mohou však 

posuzovat návrh na vydání územního rozhodnutí na žádost stavebního úřadu.  

 

 
Obr. 18: Schéma staveb bez stanovisek stavebního úřadu 

 
 

V případě, že se jedná o zábor veřejného prostranství, s tím souvisí oznamovací povinnost 

a placení místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství příslušného města 

či obce. 
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7.2 Stavby vyžadující stanoviska stavebního úřadu 
 

V Obr. 17 jsou uvedeny stavby, pro které je nutné stanovisko stavebního úřadu.  

 

 
Obr. 19: Schéma pro stavby vyžadující stanoviska stavebního úřadu 

 
Stavby zařízení staveniště podle § 103 odst. 1 písm. a) [4] jsou stavby o jednom 

nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže 

neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat 

a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů. Tyto stavby vyžadují předložení 

projektové dokumentace. 

 
Územním rozhodnutím [4] stavební úřad schvaluje záměr, stanovuje podmínky 

pro využití a ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména 

pro projektovou přípravu stavby. U staveb dočasných stanoví lhůtu pro odstranění stavby 

a následný způsob úpravy území. Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat 

územní souhlas. 

Územní souhlas [4] se vydává na základě oznámení o záměru. A to pokud je záměr 

v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr 

nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
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Ve stavebním zákoně jsou dále stanoveny podmínky, kdy se k ohlášení stavby připojí 

i dokumentace. Toto se připojí u staveb zařízení staveniště. 

Projektovou dokumentaci [4] tvoří situační náčrt podle katastrální mapy s vyznačením 

jejich umístění, hranic se sousedními pozemky, polohy staveb na nich a jednoduché stavební 

nebo montážní výkresy specifikující navrhovanou stavbu nebo terénní úpravy. 

U ohlášení dočasné stavby souhlas obsahuje dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku 

po jejím odstranění. Nařízení odstranění stavby nařizuje stavební úřad u staveb, u kterých 

uplynula stanovená doba jejího trvání a vlastník nepožádal o prodloužení doby jejího trvání 

nebo o změně v jejím užívání. 

Pokud stavby vyžadují provedení zemních prací nebo terénních úprav, je stavebník 

povinen zajistit si informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit 

jejich ochranu. 
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8 Požadavky na projektování dočasných staveb 

8.1 Mobilní buňky jako zařízení staveniště 
 

Tyto stavby jsou na staveništích umístěny sice jako dočasné, avšak jako stavby trvalé 

musí mít vypracované požárně bezpečnostní řešení. Největší důraz se zde klade na vyřešení 

únikových cest, odolnost stavebních konstrukcí a požárně nebezpečný prostor.  

U zařízení staveniště projektovaných po 1. červenci 2008 musí být návrh v souladu 

s požadavky uvedenými ve vyhlášce č. 23/ 2008 Sb., dle § 2 až § 14. A to v závislosti 

na velikosti stavby, hodnotě požárního rizika a možným následkům požáru. Stavba musí být 

navržena a umístěna tak, aby splňovala podmínky požární ochrany.  

Zejména na:  

 Stavební konstrukce a jejich požární odolnost, evakuace osob 

 Odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor, zdroje požární vody 

 Vybavení stavby hasicími přístroji (dále jen „PHP“), požárně bezpečnostním 

zařízením 

 Přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku 

8.2 Prodejní stánek 
 

Podle ČSN 73 0802 [8] musí tvořit prodejní či jiné stánky dočasného charakteru 

samostatný požární úsek, pokud vzdálenosti k jiným objektům jsou menší než požárně 

nebezpečné prostory jednotlivých stánků či objektů. 

Půdorysná plocha požárního úseku může být nejvýš 1500 m2 a je vymezena stěnami 

stánků zahrnutých do požárního úseku bez požadavku na požární odolnost konstrukcí stánku.  

Jednotlivé požární úseky prodejních a jiných stánků, seskupených pultů apod. musí mít 

mezi sebou odstupy šířky nejméně 6,5 m. V tomto prostoru se nesmí vyskytovat hořlavé látky 

či jiné předměty, prostor nesmí být zastřešen a musí být průjezdný. 

8.3 Stany 
 

Stany jako objekty o jednom nadzemním podlaží s membránovými, stanovými a jinými 

obdobnými konstrukcemi s funkcí střechy či střešních a obvodových plášťů (vyztužené 

či nevyztužené textilie, různé folie apod., s požární odolností nižší než EW 15 se posuzují 

podle těchto zásad [8]: 
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 Každý objekt se považuje za jeden požární úsek s mezními rozměry v závislosti 

na součiniteli a (vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru hořlavých 

látek), jakož i konstrukčním systému; 

 Konstrukční systém se stanoví podle třídy reakce na oheň výrobků užitých 

na pláště a podle podporujících konstrukcí zajišťujících stabilitu objektu, a to:  

 

Tab. 3: Určení typu konstrukčního systému 

Nehořlavý 
který má pláště z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2 nebo B a 

případné podporující konstrukce druhu DP1 

Smíšený 
který má pláště z výrobků třídy reakce na oheň C nebo D a případné 

podporující konstrukce druhu DP1, nebo alespoň DP2 

Hořlavý 
který má pláště z výrobků třídy reakce na oheň E a případné 

podporující konstrukce DP1 až DP3 

 

Pro pláště těchto objektů nelze použít výrobků třídy reakce na oheň F.  

Odstupové vzdálenosti od objektu se stanovují jako volné sklady hořlavých látek podle 

ČSN 73 0804; pokud nahodilé požární zatížení je do 10 kg.m-2 a konstrukční systém 

je nehořlavý, odstupové vzdálenosti se nepožadují. 

 

V ČSN 73 0802 [8] jsou stanoveny podmínky pro konstrukce bez a s vnitřními 

či vnějšími podpěrami (sloupy, zavětrování, lanové podpory). U konstrukcí bez podpěr jsou 

dány počtem osob podle ČSN 73 0818 [10] a druhem konstrukčního systému (nehořlavý, 

smíšený, hořlavý). Konstrukcí s podpěrami jsou podmínky stanoveny největší délkou 

k východu na volné prostranství. 

Každý východ musí mít šířku nejméně 2 únikové pruhy a vzájemná vzdálenost východů 

nesmí být větší než 40 m. Má-li objekt shromažďovací charakter podle ČSN 73 0831 [9], 

nesmí být užito hořlavého konstrukčního materiálu. 

 

Při návrhu stanů se především řeší únikové cesty (únik osob ze dvou stran), vymezení 

požárně nebezpečného prostoru a charakter materiálu z hlediska klasifikace reakce třídy 

na oheň dle ČSN EN 13 501-1 [11]. A doplňkovou klasifikaci stavebních výrobků na tvorbu 

kouře a vznik plamenně hořících částic nebo kapek. 
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9 Zabezpečení požární ochrany  
 

Zabezpečení požární ochrany vychází ze zákona o požární ochraně [5]. Navazujících 

prováděcích vyhlášek, vyhlášky č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) [6]. 

A vyhláškou č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb [7]. 

9.1 Vymezení pojmů 
 

Pro snazší pochopení textu je zde uvedeno několik základních pojmů [9]: 

 
Shromažďovací prostor je prostor určený pro shromáždění osob, ve kterém počet 

a hustota osob převyšují mezní normové hodnoty. 

Vnitřní shromažďovací prostor vymezený po obvodě a shora stavebními konstrukcemi, 

kdy se za stavební konstrukce považují také konstrukce přemístitelné (posuvná stěna 

či střecha) nebo konstrukce krátkodobé – dočasné (stanové, kontejnerové, buňkové apod.). 

Venkovní shromažďovací prostor je prostor neuzavřený po obvodě nebo shora, avšak 

vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (např. tribuna, pódium, oplocení apod.) 

popřípadě okolním terénem nebo přírodním prostředím (svah, skála, vodní plocha apod.), dále 

se tím považuje také prostor v uzavřeném nebo polouzavřeném volném prostranství (dvůr) 

ohraničený na nejméně 75 % délky svého obvodu trvalou nebo dočasnou stavbou. 

9.2 Technické zabezpečení požární ochrany 
 

Počet a typ přenosných hasicích přístrojů (dále jen „PHP“) se stanovuje podle vyhlášky 

o požární prevenci [6] u  všech staveb, u kterých toto není dáno jinak např. normou. 

 U staveb (prodejní stánek, ubytovací zařízení staveniště) uvedených ve vyhlášce 

č. 23/2008 Sb. [7]  jsou dány specifické podmínky k zabezpečení požární ochrany. Toto 

ovšem platí pouze u staveb, u kterých byla projektová dokumentace schválená 

až po 1. červenci 2008. 

9.2.1 Zabezpečení PHP podle vyhlášky o požární prevenci 
 

Množství, druhy a způsob vybavení věcnými prostředky vyplývají z § 2 odst. 5 a 6 

vyhlášky o požární prevenci.[6] 

Zabezpečují se následovně: 
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 na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy hasicí přístroje obsahující hasivo 

s celkovou hasící schopností nejméně 13 A (pro požáry v tuhém stavu) nebo 

 na každých započatých 200 m2  půdorysné plochy hasicí přístroje s celkovou 

hasící schopností nejméně 70 B (pro požáry hořlavých kapalin nebo hořlavých 

látek přecházejících do kapalného stavu).  

 
V případech, kdy počet hasicích přístrojů odpovídá již zmiňovaných požadavkům, ale 

nejsou dostupné pro celou posuzovanou plochu (např. stavební rozdělení) nebo nelze-li použít 

jeden druh hasiva, instaluje se nejméně jeden hasicí přístroj pro každý takto oddělený prostor 

nebo nejméně jeden přístroj s potřebným druhem hasiva. 

9.2.2 Zabezpečení mobilní buňky jako zařízení staveniště  
 

Pro stavby zařízení staveniště platí dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. [7], § 13 vybavovat tyto 

stavby PHP. Stavby ubytovacího zařízení staveniště se musí navíc vybavovat zařízením 

autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení musí být umístěno v každém pokoji určeném 

pro ubytování osob a v části vedoucí k východu z ubytovacího zařízení staveniště.  

PHP musí být v tomto případě instalovány v množství a druzích takto: 

 V požárních úsecích určených pro ubytování jeden PHP s hasicí schopností 21 A 

na každých započatých 12 ubytovaných osob, při vzájemné vzdálenosti PHP 

menší než 25 m, avšak vždy jeden na podlaží, 

 Jeden PHP práškový s hasicí schopností 21 A určený pro hlavní domovní 

rozvaděč elektrické energie. 

9.2.3 Zabezpečení prodejního stánku 
 

Dle vyhlášky č.23/2008 Sb., se musí prodejní stánky vybavovat hasicími přístroji. Kdy 

musí být vybaven alespoň jedním PHP vodním nebo pěnovým s hasicí schopností 13 A nebo 

hasicím přístrojem práškovým s hasicí schopností nejméně 21 A. [7] 

Vzhledem k tomu, že se v prodejních stáncích běžně objevují spreje, plynová a elektrická 

topidla znesnadňují tyto faktory použití vodních a pěnových hasicích přístrojů. 

Nejvýhodnějším je proto použití hasicího přístroje práškového. 

9.2.4 Stavby shromažďovacího charakteru 
 

Stavby shromažďovacího charakteru jsou stavby, které mohou tvořit nebo mohou být 

shromažďovacím prostorem. Patří sem všechny dočasné stavby. V případě, že se jedná 
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o shromažďovací prostor, zabezpečují se dle obecně závazné vyhlášky obce, popř. nařízením 

kraje. Toto vychází ze zákona o požární ochraně a z vyhlášky o požární prevenci.  

V tomto nařízení jsou stanoveny podmínky pro množství, druh a způsob zajištění věcných 

prostředků požární ochrany. Za zabezpečení věcnými prostředky požární ochrany odpovídá 

organizátor akce. 

Zabezpečují se podle § 2 odst. 5 a 6 vyhlášky o požární prevenci [6]. Přesné znění 

vybavení těchto staveb je uvedeno v odstavci 9.2.1 

U cirkusových stanů (jedná se o vnitřní shromažďovací prostor) se stanovení hasicích 

přístrojů řeší podle požárně bezpečnostního řešení stavby.  

9.2.5 Umístění a kontroly hasicích přístrojů 
 

Tab. 4: Umístění a kontroly hasicích přístrojů 

Umístění 

Snadno viditelné a volně přístupné 

Rukojeť přístroje umístěného na stavební konstrukci musí být 

nejvýše 1,5 m nad podlahou; je-li umístěn na podlaze, musí být 

vhodným způsobem zajištěn proti pádu 

Kontroly 
 

Kontroly hasicích přístrojů se provádí 1 x za rok 
 

 

9.3 Organizační zabezpečení 
 

Preventivní požární hlídky se podle § 13 zákona o požární ochraně [5] zřizují 

v prostorech s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným 

požárním nebo s vysokým požárním nebezpečím. A dále v případech, kdy tak stanoví nařízení 

kraje popř. obecně závazná vyhláška obce. Kdy tyto nařízení stanovují podmínky 

k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Především 

povinnosti organizátora a povinnosti účastníků akce. 

Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně 

a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně osob, přivolat jednotku požární 

ochrany a zúčastnit se likvidace požáru. 

U právnických a podnikajících fyzických osob provozující činnosti se zvýšeným 

požárním nebezpečím provádí školení zaměstnanců: 
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Tab. 5: Osoby provádějící školení zaměstnanců se zvýšeným požárním nebezpečím 
Osoby Zaměstnanci 

Odborně způsobilá osoba nebo 

technik požární ochrany 
vedoucí zaměstnance 

Odborně způsobilá osoba nebo 

technik požární ochrany 

zaměstnance zařazené do 

preventivních požárních hlídek 

Proškolený vedoucí zaměstnanec 

nebo preventista požární ochrany 

školí 

ostatní zaměstnance 

 

U staveb shromažďovacího charakteru, které spadají pod obecně závaznou vyhlášku popř. 

nařízení kraje, organizátor zřizuje preventivní požární hlídku. Preventivní požární hlídka 

je složena z velitele a nejméně dvou členů. Početní složení hlídky a její vybavení hasebními 

prostředky však musí odpovídat rozsahu akce, dispozičnímu řešení místa. 

9.3 Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce 
 

Podnikající fyzické a právnické osoby musí zajistit dle § 11 vyhlášky o požární prevenci 

[6]  podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce. A to: 

  

 zřetelné označení čísla tísňového volání (ohlašovny požárů), 

 umožnění přístupu ke spojovacím prostředkům, zabezpečení jejich 

provozuschopnosti, 

 dodržení trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3 metry 

k objektům, k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody, 

 zajištění trvale volných průchodných komunikačních prostor, které jsou součástí 

únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace, 

 označení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavního vypínače elektrického 

proudu, uzávěrů vody a  plynu, 

 stanovení opatření k zabezpečení evakuace a přiřazení osob zodpovědných 

za provedení stanovených úkolů.  
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9.4 Kontroly Hasičského záchranného sboru 
 

HZS provádí kontroly dle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně. Kontroly 

se provádí u právnických a podnikajících fyzických osob a jsou prováděné dle plánu. Vybírají 

se ty objekty, které jsou požárně nebezpečné pro občany a kde mohou vzniknout větší škody 

na majetku.  

V současné době se kontroly u dočasných staveb buď neprovádí vůbec anebo jen velmi 

zřídka. Jedny z mála dočasných staveb, které se kontrolují, jsou jen mobilní buňky jako 

zařízení staveniště a to jen z důvodu, že v těchto stavbách došlo v uplynulých letech k řadě 

požárů i se smrtelnými zraněními. 
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10 Návrh řešení požární ochrany 
 

Návrh řešení požární ochrany je napsán v tabulkách, a to u staveb, u kterých by bylo 

vhodné zabezpečení. V následujícím odstavci jsou popsány obecné požadavky platné pro 

všechny dočasné stavby. 

 
U staveb zabezpečených věcnými a vyhrazenými druhy požárně bezpečnostních zařízení 

určuje vyhláška o požární prevenci [6] revize těchto zařízení. Proto u všech těchto staveb 

je nutné dodržovat právní předpisy, normativní požadavky a průvodní dokumentaci výrobce.  

Totéž platí pro dodržování a značení volných únikových cest jak ukládá vyhláška 

o požární prevenci. 

10.1 Mobilní buňky 
 

Stavby s největšími nedostatky jsou staré mobilní buňky dříve sloužící jako zařízení 

staveniště. A to nejen podílem hořlavosti celého konstrukčního systému a nedostatečného 

zajištění proti šíření požáru, ale především zastaralou elektroinstalací, uzamčení většiny 

únikových východů a zamřížování oken. 

Nemalým problémem těchto staveb, jak dokazují statistiky, jsou nepřízpůsobiví 

nájemníci. Ti, se na požárovosti podepisují především svou nedbalostí a nevědomostí. Těmito 

skutečnostmi se v posledních letech stávají tyto stavby nebezpečnou smrtelnou pastí. 

 

Tab. 6: Návrh řešení požární ochrany v ubytovacích zařízení staveniště 
Návrh 

Legislativní 
Doporučuje se v normových předpisech (explicitně pro provizorní 

stavby) požadovat vybavení hlásiči požáru 

Organizační Dbát na zřízení preventivní požární hlídky 

Kontroly Častější kontroly od HZS 

Revize 
Provádět revize elektroinstalace 

Dbát na technický stav topidel 

Povinnosti správce 

objektu 

Odstranění mříží v oknech 

Odemčení únikových cest 
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Povinnosti 

fyzických osob 

Tepelné zařízení musí být umístěno od výrobků třídy reakce na oheň B 

až F v bezpečné vzdálenosti stanovené ve vyhlášce č.23/2008 Sb. 

Dodržovat povinnosti vyplývající z Požárního řádu se zvýšeným 

požárním nebezpečím 

 

V návrhu je doporučeno vybavení požárně bezpečnostním zařízením – autonomním 

hlásičem požáru. Zdůvodněním je, rychlé šíření požáru v těchto stavbách a výskyt spících 

osob. Kdy podle obecně známých údajů dochází k požárům v nejnevhodnější dobu, a to 

ve spánku.  

Ze stavebního hlediska je náprava zbytečná, náklady na opravu těchto staveb by byly 

finančně a stavebně těžko realizovatelné.  

Dále jsou navrženy častější kontroly HZS, kdy by se těmito mohli majitelé nemovitostí 

donutit k dodržování povinností, které jim ukládají právní předpisy o požární ochraně. 

 

 

U stavebních mobilních buněk, které slouží buď jako šatna, dočasný prostor před 

nepříznivým počasím nebo sklad stavebního materiálu je návrh uveden v tabulce 7. 

 

Tab. 7: Návrh zabezpečení požární ochrany v samostatně stojících stavebních buňkách 
Návrh 

Legislativní 

Dbát na správné začlenění dle provozovaných činností (zejména pak u 

skladových buněk, kdy např. při skladování hořlavých nebo 

oxidujících látek v kapalném stavu při množství více jak 250 l je tato 

činnost již se zvýšeným požárním nebezpečím) 

Povinnosti 

vyskytujících se 

osob 

Neumisťovat hořlavé kapaliny (benzín, ředidla) v blízkostí zdrojů 

zapálení 

Dbát bezpečnosti při používání vařičů 

Nezavdat příčinu požáru nedbalostí 

Neskladovat tlakové lahve, svařovacích souprav, které by mohli 

negativně ovlivnit průběh požáru 
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10.2 Prodejní stánek 
 

Z prodejních stánků jsou nejvíce nebezpečné stánky občerstvovací a prodej pyrotechniky.  

 

Tab. 8: Návrh řešení požární ochrany v prodejních stáncích 
Návrh 

Legislativní 

Doporučuje se v právních a normativních předpisech požadovat 

hodnotu indexu šíření plamene opláštění těchto prodejních stánků 

Dbát na správné začlenění dle provozovaných činností; především 

prodeje pyrotechniky a prodeje balónků plněných vodíkem 

Rozmístění 

Řešení odstupů skupin stánků popř. instalace mobilní přepážky 

Střídání při umisťování prodejních stánků s hořlavým a nehořlavým 

zbožím 

Povinnosti obsluhy 

prodejního stánku 

Nezpůsobit nedbalostí vznik požáru (kouřením) 

Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k topidlům, 

elektrických spotřebičů nebo plynových grilů 

 

10.3 Stany – párty, pivní 
 

Tyto stany přináší riziko vlivem velkého množství soustředěného hořlavého materiálu, 

hořlavostí opláštění konstrukce a počtem osob. U těchto staveb se PBŘ neprovádí a nemusí 

být řešeny ani v zabezpečeních požární ochrany v obecně závazné vyhlášce nebo v  nařízení 

kraje. 

Tab. 9: Návrh řešení požární ochrany ve stanech 
Návrh 

Legislativní 

Doporučuje se v právních a normativních předpisech požadovat 

hodnotu indexu šíření plamene opláštění 

Dbát na správné začlenění dle provozovaných činností a s tím 

související dodržování povinností požární ochrany (zejména u 

grilování na otevřeném ohni, výskytem propanbutanových lahví  

v množstvím větším jak 60 kg – tyto už jsou brány jako činnosti se 

zvýšeným požárním nebezpečím)  

Organizační Dbát na zřízení preventivní požární hlídky 

Povinnosti Dbát na správné připojení topidel k zásobníkovým lahvím (týká se to 
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zřizovatele plynových zářičů) – aby nedocházelo k úniku plynu 

Povinnosti 

vyskytujících se 

osob 

Nezavdat příčinu požáru nedbalostí 

 

 

10.4 Kolotoče 
 

U kolotočů, zejména těch uzavřených typu strašidelný dům a labyrint je ztížená orientace 

osob. V návrhu je z tohoto důvodu uveden požadavek na nouzové osvětlení a značení 

únikových cest. 

 

Tab. 10: Návrh řešení u kolotočů 
Návrh 

Technické 
Doporučení vybavením nouzovým osvětlením a značením únikových 

cest 
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11 Závěr 
 

Práce se věnuje zabezpečením provizorních staveb a poukazuje na výskyt nedostatků. Při 

zhodnocení těchto staveb bylo čerpáno z právních předpisů, normativních požadavků 

a praktických zkušeností odborníků požární ochrany. Cílem práce bylo učinit přehled 

provizorních staveb a navrhnout  přijatelný způsob řešení požární ochrany. 

 

V práci jsou vyjmenovány požadavky na dočasné stavby z hlediska projektování 

a rozčleněny na jednotlivé kategorie týkajících se mobilních buněk, prodejních stánků, stanů 

(pivních, párty, cirkusových, reklamních), kolotočů a koncertních pódií. Dále práce 

vyjmenovává jednotlivé nároky na požární ochranu a technicko-bezpečnostní zabezpečení 

těchto provizorních objektů. 

 

Vzhledem k tomu, že se tato problematika v současnosti moc neřeší, je v práci 

vypracován návrh na zlepšení požární ochrany především v mobilních buňkách. Ve velké 

míře jsou mobilní buňky využívány jako ubytovny pro přechodně ubytované osoby. Tento 

přehled návrhu je zpracován i pro objekty typu prodejního stánku, stanů (pivních, párty) a pro 

zařízení pouťových atrakcí. 

 

Z hlediska všech provizorních staveb si žádají pozornost především mobilní buňky. 

Ty byly v minulosti zprivatizovány a majitelé si z nich vytvořili ubytovny, které nebyly na 

tuto činnost projektovány a nebyla u nich provedena změna užívání. U ostatních staveb, 

pokud budou dodržovány právní předpisy a revize je zabezpečení dostatečné. 
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Seznam zkratek 
 
 
HZS Hasičský záchranný sbor 

PBŘ Požárně bezpečnostní řešení 

PHP Přenosné hasicí přístroje 

PVC Polyvinylchlorid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41

Seznam obrázků 
 
Obr. 1: Mobilní buňky použité jako zázemí na MS v Liberci [26] ...........................................4 

Obr. 2: Zázemí staveniště [19] ................................................................................................4 

Obr. 3, 4: Ukázka dřevěného a textilního prodejního stánku [21, 13] ......................................5 

Obr. 5: Koncertní pódium se zastřešením [autor] ....................................................................6 

Obr. 6, 7: Atrakce [22]............................................................................................................6 

Obr. 8: Pivní stan s prostorem pro sezení a točení piva [24] ....................................................7 

Obr. 9: Ukázka cateringového stanu [21] ................................................................................8 

Obr. 10 , 11: Reklamní a cirkusový stan [21 ,12] ....................................................................8 

Obr. 12: Starší typ mobilní buňky [15]..................................................................................10 

Obr. 13: Nový typ mobilní buňky [27]..................................................................................10 

Obr. 14: Uvnitř párty stanu [21]............................................................................................14 

Obr. 15: Pohled na torzo hořící ubytovny [23] ......................................................................21 

Obr. 16: Pohled na hořící pódium [25]..................................................................................22 

Obr. 17: Uvnitř prodejního stánku [18] .................................................................................22 

Obr. 18: Schéma staveb bez stanovisek stavebního úřadu .....................................................23 

Obr. 19: Schéma pro stavby vyžadující stanoviska stavebního úřadu ....................................24 

 

Seznam tabulek a grafů 
 
Tab. 1: Přehled počtu požárů ................................................................................................15 

Tab. 2: Škody způsobené požáry...........................................................................................16 

Tab. 4: Určení typu konstrukčního systému ..........................................................................27 

Tab. 5: Umístění a kontroly hasicích přístrojů.......................................................................30 

Tab. 6: Osoby provádějící školení zaměstnanců se zvýšeným požárním nebezpečím ............31 

 

Graf 1: Počty požárů.............................................................................................................15 

Graf 2: Škody způsobené požáry ..........................................................................................16 

Graf 3: Podíl nejčastějších příčin vzniku požáru ...................................................................17 

 
 


