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Bakalářská práce hodnotí požární zabezpečení v ubytovacích zařízeních postavených 

před platností norem požární bezpečnosti. Podstatná část je věnována zabezpečení únikových 

cest a prostředkům důležitých pro bezpečnou evakuaci hostů. V úvodu je uvedena klasifikace 

se zatřídění ubytovacích objektů, přehled právních předpisů souvisejících s výstavbou 

a požární bezpečností po 2.světové válce. Na vybraném objektu jsou popsány nedostatky 

zabezpečení a navrženy vhodná opatření. V závěru práce jsou rozděleny požadavky 

dle rozsahu úprav v závislosti na finančních nákladech. Cílem bakalářské práce je návrh 

opatření provozovatelům těchto zařízení, vedoucí ke zvýšení bezpečnosti hostů s přihlédnutím 

k jejich finančním možnostem.  
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In this bachelor’s thesis there is rated fire safety in the accommodation facilities built before 

technical fire safety standard in forced. The bulk of the work is focused on evacuation routes 

security and means of safe evacuation of people. In the preamble there are presented 

classification with designation of the accommodation facilities and a summary 

of the legislation related to building-up and fire safety after World War II. Further I point 

out shortcomings of a chosen object and I propound suitable remedial measures. At the end 

of my work there are itemized requirements analyses according to the range of construction 

work depending on financial expenses. The objective of my work is to draft to the owners 

of accommodation facilities an effective and financially manageable precaution to raise their 

guests´ safety up. 
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1 Úvod 

České pohostinství má dlouholetou tradici, i když se jeho historie oficiálně datuje 

až od rozpadu Rakouska – Uherska roku 1918. Období první republiky bylo ve znamení 

rozvoje soukromého podnikání a významnou metropolí se stala Praha. Velký rozvoj 

zaznamenalo lázeňství. V řadě měst jako Karlovy Vary, Poděbrady a Luhačovice byly 

postaveny vedle starších objektů nové, s vysokou úrovní služeb pro hosty. 

Úpadek v tomto oboru byl zaznamenán za 2. světové války a následně v letech 

komunistického režimu. Relativně kladnou věcí socialistického zřízení byly nízké ceny 

za poskytované služby. Pohostinství se dělilo do několika celků. Nejvýznamnější byly 

Interhotely především pro zahraniční hosty. Restaurace a jídelny zabezpečující služby 

ve městech a na venkově spravoval družstevní podnik Jednota. Byla stavěna se také rekreační 

zařízení pro podnikové rekreace, zázemí pionýrských táborů a ubytovny pro zaměstnance, 

ale i studenty středních a vysokých škol. 

Po roce 1989 dochází opět k postupnému návratu soukromého podnikání. 

To umožňuje pracovat na vyrovnání ubytovacích služeb i možnosti spolupráce 

se zahraničními investory. Pro cestovní ruch mělo velký přínos otevření nových hotelů 

v Praze a řadě velkých měst České republiky. V roce 1991 byl v Praze otevřen největší hotel 

mezinárodní společnosti Hilton, s lůžkovou kapacitou 1564 a 2500 míst v restauraci, 

ohodnocený **** . V řadě turistických lokalit vznikají rodinné penzióny a kempy, které jsou 

využívány českou i zahraniční klientelou.  

V ubytovacích zařízeních je stejné riziko vzniku požáru jako v jiných budovách. 

Ale z pohledu požární bezpečnosti je zde charakteristické riziko přítomnosti osob, které dané 

prostředí neznají a nemusí být schopny se v něm orientovat. Většina požárů vzniká v noci, 

kdy hosté spí a nevnímají, co se kolem děje. Proto se v takových zařízeních uplatňují zvýšené 

nároky na bezpečnost a podmínky evakuaci.  

Ve své bakalářské práci zpracuji přehled předpisů, podle kterých se stavěly 

ubytovací objekty před rokem 1977 a předpisů současných. Dále bych měla vyhodnotit 

nároky kladené na objekty, které se rekonstruují a stanovit požadavky na požární zabezpečení 

únikových cest v ubytovacích objektech.  
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2 Rešerše 

Základní literární zdroje týkající se zadaného jsou z hlediska právních předpisů dva 

nejvýznamnější zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [24] 

a jeho prováděcí vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci [29]. Z odborné literatury 

to jsou níže uvedené publikace zabývající se daným tématem. 

Bradáčová, I.: Požární bezpečnost staveb. Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství, Ostrava, 2007.  ISBN: 978-80-7385-023-4 

Kniha se zabývá požární bezpečností staveb nevýrobních objektů. V posledních 

30 letech se tento obor stal uznávanou inženýrskou disciplínou. Pro zabezpečení staveb 

před požáry se navrhují aktivní i pasivní opatření v závislosti na situačním, dispozičním 

a konstrukčním řešením stavby, doplněné o požárně bezpečností zařízení. Autorka zpracovala 

stav předpisů z oboru požární bezpečnost staveb, který byl znám do konce roku 2007 [1]. 

Doporučení Rady ES č.86/666/EHS z 22.12.1986, o požární bezpečnosti ve stávajících 

hotelech 

Doporučení bylo vydáno na základě alarmujících ztrát na majetku, a především 

na životech hostů v ubytovacích zařízeních, ke kterým došlo při požárech ve starších 

objektech. Upozorňuje na práva návštěvníků a samotných zaměstnanců v ochraně proti 

požáru. Navrhuje opatření a  zabezpečení, které by měly přijmout členské státy a řídit 

se jimi [32]. 

Fire Safety in Hotels.  BRE Trust, Watford, 2005. ISBN: 0 9550094 0 5 

Publikace slouží jako průvodce k zajištění požární bezpečnosti a pomoci hotelovému 

managementu a personálu chránit sebe, hosty a majetek hotelu. Autoři zde popisují vznik 

a rozvoj požáru a jak mu lze předcházet [2]. 

Fire Safety in Hotels, Requirements for Europe. Confederation of Fire Protection 

Associations - Europe, 1994. ISBN: 0 902167 80-4 

Příručka byla vytvořena skupinou příslušníků šesti zemí, reprezentujících 

14 členských států CFPA-Evropa. Cílem je vytvořit několikajazyčnou příručku, kde všechny 

verze mají stejný základ, doplněný o příslušné materiály konkrétních států [3]. 
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3 Ubytovací zařízení 

Tyto objekty by se daly definovat jako zařízení určené pro ubytovací a stravovací 

služby pro více než šest hostů nebo zaměstnanců. Nebo pokud jakákoliv místnost určená 

pro spaní je pod úrovní přízemí, či na třetím případně vyšším podlaží, ale nejedná 

se o prostory, které využívá pro bydlení majitel objektu. Všeobecně se jedná o zařízení 

poskytující přechodně ubytování hostům, ať už pravidelně či nepravidelně. 

 

3.1 Klasifikace ubytovacích zařízení v České republice 

Klasifikace podle Asociace hotelů a restaurací České republiky [35] a Českého 

statistického úřadu [40]. 

Hotel je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji poskytující ubytovací služby 

turistům, kteří jsou v danou dobu mimo domov. Člení se do pěti tříd.  

Motel je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty poskytující přechodné 

ubytování a služby s tím spojené pro motoristy a člení se do čtyř tříd. 

Hotel garni je ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, s omezeným 

rozsahem stravování pouze na snídaně. Rozsah služeb je rovnocenný s hotelem a člení 

se do čtyř tříd. 

Pension je ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem 

společenských a doplňkových služeb. Ubytovací služby jsou srovnatelné s hotelem a člení 

se do čtyř tříd. 

Kemp je ubytovací zařízení pro přechodné ubytování hostů ve vlastním zařízení, 

například jako je stan nebo karavan. Případně je i možnost ubytování v ubytovacích objektech 

provozovatele v chatách, srubech a bungalovech. 

Chatová osada je ubytovací zařízení pro přechodné ubytování pouze v ubytovacích 

objektech provozovatele, v chatách, srubech a bungalovech. 

Turistická ubytovna je ubytovací zařízení sloužící pro hromadné ubytování 

v místnostech s větší počtem lůžek. 
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Ostatní ubytovací zařízení do této kategorie se patří domovy mládeže, 

vysokoškolské koleje, podnikové ubytovny, rekreační zařízení podniků a léčebné lázně. 

 

3.2 Třídy ubytovacích zařízení  

Celkově je pět tříd klasifikace. Jednotlivé třídy zastupuje daný počet hvězdiček. 

Podle vybavení pokoje a služeb hotelu jsou jednotlivá zařízení ohodnocena příslušným 

počtem hvězdiček pro jednotlivé třídy ubytovacích zařízení. 

*  Tourist 

**  Economy 

***  Standard 

****  First Class 

***** Luxury 

 
Ubytovací zařízení, které vlastní certifikaci, je označeno znakem s vymezením 

kategorie (hotel, hotel garni, pension, motel) a označením třídy hvězdičkou. Hotely mohou 

získat maximálně pět hvězdiček, hotel garni, motely a penziony čtyři hvězdičky.  

       

 

Obrázek 1: Příklad klasifika čních znaků 
 
 

Ostatních kategorie se klasifikují podle ustanovení v dokumentu „Doporučení 

upravující základní ukazatele pro poskytování ubytovacích služeb v rámci ubytování 

v soukromí, v kempech a chatových osadách a turistických ubytovnách“. Za ubytování 

v soukromém zařízení ručí Svaz podnikatelů ČR ve venkovské turistice a agroturistice. 

Kempy a chatové osady má na starost Živnostenské společenstvo „Kempy a chatové 

osady ČR“. Za turistické ubytovny ručí Klub českých turistů.  
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4 Vývoj předpisů pro ubytovací objekty 

4.1 Přehled právních předpisů v poválečném období do roku 1977 

V roce 1950 byla vydána vyhláška Ministerstva stavebního průmyslu 

č. 709/1950 Ú.l. [31] s účinností od roku 1951. Ta se považuje za základ vývoje norem 

pro stavebnictví u nás. Ve vyhlášce dochází k oddělení technických požadavků od zákona, 

které do té doby byly společné. Součástí vyhlášky byly požární předpisy k projektování. 

Z hlediska požární ochrany byly v padesátých letech vydány tři zákony č. 62/1950 Sb., 

o ochraně před požáry a jinými živelnými pohromami [23], č. 35/1953 Sb., o státním 

požárním dozoru a požární ochraně [22] a č. 18/1958 Sb., o požární ochraně [20]. 

 Norma ČSN 73 0760 Požární předpisy pro výstavbu průmyslových závodů 

a sídlišť [10], účinná od prosince 1954, s revizí v roce 1959, byla vydána Ministerstvem 

vnitra v Praze 1966 i ve Sborníku požární ochrany II, určovala jako požární prvek požární 

zeď. Ta procházela v neměnné poloze celým objektem od základů až po střechu (případně 

i nad střechu). Hodnocení budov bylo dáno taxativně dle metody kategorizace s přihlédnutím 

k druhu provozu v objektu. 

Tabulka 1: Rozdělení hmot a konstrukcí podle hořlavosti z ČSN 73 0760 [10] 
 

Znaky hořlavosti Skupina 
hořlavosti hmot hmoty konstrukce 

nehořlavé 

působením ohně nebo vysoké 
teploty *)za normálního tlaku 
nehoří, nedoutnají ani 
neuhelnatí z nehořlavých hmot 

nesnadno hořlavé 

působením ohně nebo vysoké 
teploty *)za normálního tlaku 
jen nesnadno hoří, doutnají 
nebo uhelnatí a po odstranění 
tepelného zdroje dále nehoří 
ani nedoutnají 

z hořlavých hmot před 
ohněm chráněným 
nehořlavou omítkou 
nebo obložením 

hořlavé 

působením ohně nebo vysoké 
teploty *)za normálního tlaku 
hoří nebo doutnají a po 
odstranění tepelného zdroje 
dále nepřetržitě hoří nebo 
nedoutnají z hořlavých hmot 

*) Vysokou teplotou se podle této normy rozumí teplota zápalná, zpravidla vyšší než 250 oC 
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Tabulka 2: Největší délka únikových cest v obytných a veřejných budovách 
z ČSN 73 0760 [10] 

 

Stupeň bezpečnosti proti 
ohni 

Největší délka únikové 
cesty  (m)  

I. a II. 40 
III. 30 
IV. 25 
V. 20 

 
 

Únikové cesty budov veřejného ubytování s místnostmi, které měly východ 

do společné chodby a neměly více než 5.NP směly mít jen jedno schodiště, s délkou evakuace 

max. 10 minut. Jinak musely mít další, třeba jen nouzové schodiště. Dveře na hlavní únikové 

komunikaci musely být otevíratelné ve směru úniku a nesměly mít prahy.  

 

V roce 1967  byly vydány Požární předpisy pro projektování výškových budov [19]. 

Nejdříve se za výškové budovy považovaly ty, kde vzdálenost od nástupní plochy 

až ke stropní konstrukci nejvyššího podlaží byla větší než 30 m. Do toho se nezapočítávala 

podlaží technická, trvale neobývaná osobami, pokud byla umístěny v nejvyšších podlažích 

budovy. Úpravou tohoto předpisu byla výška pro zatřídění výškových budov snížena na 24 m. 

Výšková budova nesměla být vzdálena více než 5 km od požární stanice veřejného nebo 

závodního útvaru. Dále zde byl uveden pojem požární sekce jako část podlaží, která byla 

konstrukčně oddělena požární zdí nebo příčkou zabraňující šíření požáru. Maximální plocha 

sekce byla 2400 m2 a délka 60 m. Schodiště se zde dělí na typ A, B, C a D s minimální šířkou 

1,2 m. Na povrchové úpravy a konstrukce nesmělo být použito hořlavých materiálů. 

Ve výškových budovách sloužily pro evakuaci osob nejméně 2 výtahy se samouzavíracími 

dveřmi, v oddělených šachtách s kouřovou klapkou. Od ostatních elektrických rozvodů 

musela být oddělena zařízení, zajišťující činnost při evakuaci – výtahy, pohon kouřové klapky 

a čerpadel požárních hydrantů, napájení rozhlasu a dorozumívání. 
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4.2 Právní předpisy v současné době 

Nároky na požární bezpečnost ubytovacích objektů se řídí zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů [25] a zákonem 

č. 286/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona 

a zákona o vyvlastnění [26]. Zásady evropských předpisů jsou vneseny v zákoně 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a navazujících nařízení vlády [21]. 

Zákon slouží pro návrh staveb a požární bezpečnosti, zabývá se uvedením výrobků na trh 

a řeší technické překážky obchodu mezi ČR a ostatními státy Evropské unie. Od 1. ledna 2000 

jsou české technické normy platné, nikoli závazné. Legislativní požadavky v oblasti požární 

bezpečnosti má na starost Ministerstvo vnitra. Ty jsou uvedeny ve stěžejním zákoně 

č. 133/1985 Sb. [24], prevence je podrobně řešena v prováděcí vyhlášce Ministerstva Vnitra 

České Republiky č. 246/2001 Sb. [29]. V minulém roce vstoupila v platnost vyhláška 

č. 23/2008 Sb. [27], která aktuálně řeší technické podmínky požární ochrany pro navrhování, 

provádění a užívání stavby. V příloze této vyhlášky jsou podrobně rozepsány nároky na řešení 

a umisťování předmětů v chráněné únikové cestě. 

Základním projektovým dokumentem pro řešení ubytovacích zařízení zůstává 

ČSN 73 0802 [11] a ČSN 73 0833 [14]. Objekty, postavené před platností kodexu požárních 

norem a jejich rekonstrukcí, se využívá požadavků normy pro změny staveb ČSN 73 0834 

[15], která je v hodnocení takovýchto staveb mírnější i z hlediska velké finanční náročnosti.  

 

4.3 Předpisy vydané Evropským společenstvím 

4.3.1 Doporučení Rady ES č. 86/666/EHS z 22. prosince 1986 o požární 

bezpečnosti ve stávajících hotelech 

Stanovuje minimální požadavky na určitý standard požární bezpečnosti, který 

by měl být stejný pro všechny členské státy. Požaduje dostupnost a provozuschopnost 

hasičského vybavení jako jsou např. přenosné hasicí přístroje. Zmiňuje se o nezávislém zdroji 

elektrické energie pro nouzové osvětlení a alarm. Personál by měl být školený a trénovaný 

na situace podobné vyhlášení požárního poplachu, schopný použít hasičského vybavení 

a vědět, kde a jak se vyhlašuje poplach. Stabilita použitých stavebních konstrukcí by měla 

vydržet minimálně po dobu trvání evakuace hostů. Provozovatelé by měli zredukovat 
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používaní vysoce hořlavých materiálů, jak v pokojích, tak na únikových cestách. Ve všech 

prostorech, kde se pohybují hosté, je vyobrazen plán s únikovými cestami – u nás evakuační 

plán. 

Únikové cesty musí zajistit rychlou a bezpečnou evakuaci bez překážek, které 

by omezovaly pohyb. Pro zlepšení orientace je vhodné osadit bezpečnostní návěští viditelné 

ve dne i v noci. Nedoporučuje se umístění zrcadel, která způsobují mylné vidění. Dveře 

z pokojů a na chodbách se otevírají po směru úniku. Směrnice doporučuje opatření pro hotely, 

které byly postaveny mnohem dříve než před rokem 1986. Značná část takových provozů 

nesplňovala ani minimální zabezpečení. Proto je součástí dokumentu i návrh na periodické 

inspekce těchto zařízení, ale i požadavek na jednotlivé státy, aby se požadavky staly součástí 

legislativních předpisů [32]. 

 

4.3.2 Směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování 

právních a správních předpisů členských států týkajících se 

stavebních výrobků ve znění Směrnice Rady 93/68/EHS 

Tuto směrnici v roce 1991 přijala většina členských států Evropského společenství. 

Cílem bylo usnadnit na území členských států EU volný pohyb výrobků bez povinnosti 

dalšího prokazování vlastností výrobků, při použití v jiném místě než v zemi výrobce. 

Současně se mělo ručit za přiměřenou míru bezpečnosti výrobků i objektů. Směrnice se dále 

zabývala sbližováním zákonů a dalších právních předpisů zabývajících se výrobky. Úlohu 

prováděcích předpisů zde plní Interpretační dokumenty. Problematiku požární ochrany řeší 

Interpretační dokument č. 2 [33].  

 

4.4 Normy požární bezpečnosti staveb  

Pro projektování v oblasti požární ochrany byl důležitý rok 1977, kdy vyšel soubor 

norem ČSN 73 08.. tzv. požární kodex – s kmenovou normou ČSN 73 0802 [11]. Postupně 

byla zavedena nová odborná terminologie a výpočetní postupy pro stanovení hodnot 

s preventivním, ale i represivním využitím. Soustava norem se třídila do pěti skupin 

na základní, kam patřila kmenová norma a norma na výkresy požární ochrany. Dále to byly 

dílčí projektové normy pro konkrétní provozy staveb, zkušební normy pro stanovení 
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zkušebních postupů, hodnotové normy zahrnující výsledky zkoušek stavebních konstrukcí 

a materiálů a hodnoty potřebné pro výpočty, dané dle základních ustanovení. Poslední 

skupinou jsou normy přidružené zabývající se návrhem, prováděním a kontrolou požárně 

bezpečnostních zařízení. 

 
 

 
Obrázek 2: Přehled rozdělení požárních norem 

 

4.4.1 Třídění dle ČSN 73 0833 

Budovy pro ubytování se začleňují do dvou skupin OB 3 a OB 4. 

OB 3 je skupina, kam se zatřiďují malá ubytovací zařízení s projektovou ubytovací kapacitou 

nejvýše: 

1) 60 osob umístěných nejvýše do 3.NP 

2) nejvýše 40 osob v ostatních případech 

OB 4 je skupina pro stavby větších ubytovacích zařízení s ubytovací kapacitou větší 

než skupina OB 3. 

Jednotlivé pokoje - obytné buňky v těchto budovách tvoří samostatné požární úseky 

s pv =30 kg/m2. Stupeň požární bezpečnosti se stanoví dle ČSN 73 0802. Pouze v budovách 

s projektovanou ubytovací kapacitou do 20 osob se obytné buňky a únikové cesty posuzují 

jako jeden požární úsek zařazený do II. SPB [14]. 
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4.4.2 Změny staveb dle ČSN 73 0834 

Změny staveb se podle rozsahu a závažnosti třídí do tří skupin [15]: 

I  – změny staveb s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti  

II  – změny staveb s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti  

III  – změny staveb s plným uplatněním požadavků požární bezpečnosti daných  

 ČSN 73 0802 a 73 0804 

 

Změny staveb uplatňované pro ubytovací objekty 

Nejvíce projektované změny se provádějí v rozsahu skupiny I nebo II. Rekonstrukce 

a opravy u změny staveb skupiny III s požadavky v rozsahu novostavby, se provádějí pouze 

v ojedinělých případech vzhledem k jejich náročnosti. 

I – u těchto změn zůstává zachováno užívání objektu a dochází pouze k úpravám, 

opravám a obnově zařízení. Patří sem například výměna oken a výtahů, oprava chodeb 

a obnova technologického zařízení. Požadavky požární bezpečnosti jsou minimální nebo 

žádné. 

II – změny, které nelze zařadit do skupin I a III.  

III – jedná se o nástavbu a vestavbu o více než jedno užitné podlaží prostor OB 3 

a OB 4. Dále sem spadají přístavby, jejichž celková plocha je větší než 50% plochy 

stávajícího objektu a současně větší než 50m2. V případě vícepodlažních objektů jsou 

to změny, při kterých dochází k výměně nebo rozšíření stropní konstrukce ve větším rozsahu, 

než je 75% původní podlahové plochy. 
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4.5 Česká asociace pojišťoven 

Problematikou zajištění bezpečnosti ubytovacích zařízení i hotelů se zabývá také 

Česká asociace pojišťoven. Z tohoto důvodu vydala v roce 1997 doporučující Směrnici 

pro požární bezpečnost hotelů a ubytovacích zařízení [8]. Rámcově vychází z dokumentu 

CFPA [3] a jeho předpokladu, že si ho každý stát přepracuje a přizpůsobí svým předpisům. 

Není závazná a nenahrazuje platnost norem požární ochrany. V úvodu je, ale uvedeno, že platí 

pro nově kolaudované hotely, a stávající by se měly přizpůsobit. Dělí se na pět částí, 

ve kterých stanovuje požadavky na organizaci, provedení stavby, požárně technická zařízení 

a konkrétní požadavky na jednotlivé provozy. Pro své potřeby si zvolila vlastní způsob 

zatřídění hotelů a ubytovacích zařízení. Směrnice má na závěr uvedené čtyři přílohy 

s tabulkou vhodnosti použití hasicích přístrojů, typy hlásičů podle druhu provozu, dotazník 

o požárním zabezpečení hotelu a pokyny pro vedení a zaměstnance, co mají dělat 

při vypuknutí požáru. 

V požadavcích týkajících se únikových cest stanovuje směrnice minimální šířku 

úniku na 1,1 m a šířku dveří v únikové cestě 0,9 m, které se musí otevírat ve směru úniku. 

Únikové cesty mají být označeny tabulkami viditelnými ve dne i v noci, které by měly být 

umístěny maximálně 0,2 m od podlahy. Viditelnost značek se má zaručit buď elektrickým 

osvětlení a lze využít i nouzové osvětlením, nebo fosforeskující úpravu působící po 30 minut. 

V případě nutnosti otevření požárních dveří v provozní době, například z důvodu větrání 

objektu je nezbytné, aby byly opatřeny zavíracím systémem, který je uzavře v případě požáru. 

V mimopracovní době musí být dveře vždy zavřeny.  

Kategorie hotelů a ubytovacích zařízení se dle směrnice třídí do čtyř skupin, 

kde nejdůležitějšími parametry pro zatřídění je počet ubytovaných osob a počet podlaží 

objektu. 

Kategorie: 

A p < 2 

B o < 60 a p < 4, nespadající do kategorie A 

C o < 200 a p < 8, nespadající do kategorie A nebo B 

D o > 200 nebo p > 8, nespadající do kategorie A, B nebo C 

 

Kde se za o dosazuje počet osob a za p počet podlaží. 
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5 Statistika požárů v objektech ubytovacího charakteru 

Počet požárů v ubytovacích zařízeních se pohybuje mezi lety 2001 - 2008 přibližně 

ve stejných číslech. Výjimkou jsou roky 2005, 2007 a především rok 2006, ve kterém došlo 

k 46 požárům. Ve druhém sloupci tabulky 3 jsou uvedeny škody způsobené požáry. 

Ty dosáhly největší hodnoty v roce 2008 - 26 800 000 Kč, nejmenší škody byly zaznamenány 

v roce 2001 – 1 900 000 Kč. 

Tabulka 3: Požáry v ubytovacích zařízeních v letech 2001 až 2008 [4] 
 

Rok Počet požárů Škoda mil.Kč 

2001 30 1,9 

2002 33 5,6 

2003 33 5,2 

2004 33 3,3 

2005 36 9,8 

2006 46 7 

2007 36 3,6 

2008 32 26,8 

 
V následující statistice (tab.4) je vyobrazen počet usmrcených a zraněných osob 

při požárech v ubytovacích objektech. Nejvíce usmrcených osob – 7, bylo v roce 2006. 

To souvisí s předcházející tabulkou, kde je uvedeno ve stejném roce i nejvíce požárů. 

K velkému nárůstu dochází v počtu zaznamenaných zraněných osob, nejvíce v roce 2008 – 

25 osob, i přesto že počet požárů byl průměrný. 

Tabulka 4: Přehled usmrcených a zraněných osob [4] 
 

Rok Počet usmrcených Počet zraněných 

2001 0 9 

2002 0 6 

2003 2 6 

2004 5 15 

2005 1 13 

2006 7 18 

2007 1 8 

2008 4 25 
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5.1 Příčiny vzniku požárů v ubytovacích objektech 

Nejvíce požárů spadá do kategorie nedbalostí v roce 2006, kdy se jejich počet 

vyšplhal na 50. Úmyslně zapálených ubytovacích objektů bylo 23, z toho ve 14 případech 

nebyl zjištěn pachatel. Požáry způsobené závadou vznikaly díky vadným nebo starým 

materiálům či konstrukcím nebo nepředpokládanou změnou provozních 

parametrů.

 

Obrázek 3: Rozdělení příčin vzniku požárů do jednotlivých kategorií 
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Graf 1: Počet požáru podle příčiny vzniku v roce 2006 
 

 

Nedbalost osob způsobuje největší počet požárů. Nedbalé zacházení s cigaretou 

a kouření vede ke vzniku největšímu počtu požárů. Na druhém místě je zanedbání předpisů 

a na třetím místě je neodborná manipulace s otevřeným ohněm. Paradoxem je, že právě tyto 

požáry byly pouze tři, ale škody, které způsobily, dosáhly nejvyšší hodnoty škod. 
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Graf 2: Požáry z nedbalosti v roce 2006 
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Graf č. 3 zobrazuje vyčíslení škod v tisících korun na majetku majitelů ubytovacích 

zařízení. Škody jsou opět rozděleny podle příčiny vzniku a doplněny o procenta, která 

z celkové sumy zaujímají. Z grafu je patrné, že nejvíce škod bylo způsobeno úmyslným 

zapálením objektů. Naopak nejméně škod vzniklo z důvodu špatné konstrukce komína, úletu 

jisker a zažehnutí sazí v komíně. Legislativa těmto chybám v konstrukcích, např. zazděným 

trámům v komíně,již předchází a tím eliminuje vznik požáru. Navíc vyhláška č.111/1981 Sb., 

o čištění komínů[28] určuje lhůty pro čištění a kontroly komínových těles. 

 Topidla
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5534
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 9989
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Neobjasn ěno

5345
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 15855
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Graf 3: Škody v tis. Kč a v % způsobené požáry dle jednotlivých příčin jejich vzniku 
v roce 2006 

 

5.2 Statistiky britského ministerstva vnitra 

Všeobecně známá vysoká úroveň zpracování britské statistiky poskytuje obecný 

náhled na danou problematiku. V roce 1991 vypuklo v britských hotelech, hostelech 

a penzionech 1752 požárů. Podle publikace Fire Satefy in Hotels [3] bylo zjištěno, 

že hlavními příčinami vzniklých požárů bylo kouření, žhářství, vaření na pokojích a zastaralá 

elektrická instalace. Šíření požáru usnadnilo chybějící sprinklerové zařízení, požárně dělící 

konstrukce a povrchy stěn a stropů spolu s vybavením pokoje, které umožňují rychlé šíření 

požáru. Tomu napomáhaly i použité stavební materiály, které navíc při hoření uvolňují velké 

množství tepla. Velké riziko pro hosty v případě požáru znamená kouř. Ten svými vlastnostmi 

a rychlým rozšíření v prostoru může usmrtit více lidí než samotný požár. Šíření kouře 

umožňují v dříve postavených budovách otevřená schodiště, chybějící kouřotěsné dveře nebo 

jejich zablokování v otevřené poloze, a rozvody klimatizace bez požárních klapek a hlásičů. 
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5.3 Příklady požárů v ubytovacích zařízeních 

5.3.1 Požár hotelu Olympik v Praze 

V pátek 26. května 1995 v 18:07 nahlásila elektrická požární signalizace (EPS) 

předpoplach z chodby v 11.NP. Skutečný poplach ohlásila EPS v 18:09 z prostoru hlavního 

schodiště, což potvrdila i hlídka dvou zaměstnanců, která se snažila se o prvotní zásah. 

Do dvou minut byl požár oznámen HZS hl.m. Prahy. Po nezdařeném pokusu o uhašení požáru 

se hlídka alespoň pokoušela informovat hosty na pokojích a zachránit jim život. V 18:16 

dorazili hasiči na místo události a ihned žádali o posily. Byl vyhlášen III. stupeň poplachu 

a zásah rozdělen do tří bojových úseků (BÚ). 1.BÚ byl uvnitř hotelu s cílem dokončit 

evakuaci a vyhledání osob, a zamezit šíření požáru. 2.BÚ byl vně objektu s nasazením 

výškové techniky a 3.BÚ na střeše hotelu pro záchranu osob s pomocí vrtulníku. Byla 

nařízena celková evakuace objektu a z činnosti byly vyřazeny výtahy, které nebyly evakuační 

ani požární. Výšková technika zachraňovala osoby z parapetů. Hasiči evakuovali hosty 

s mokrými ručníky a lůžkovinami na hlavách, aby se jim lépe dýchalo. Osoby, které našli 

hasiči v zakouřených prostorách, vynesli na střechu, odkud je převážel vrtulník. 

Na místě bylo celkem dvanáct jednotek a nasazeno 10 C proudů, z toho z vnitřní 

hydrantové sítě bylo požito 5 C proudů. Požár byl lokalizován v 21:26 a zlikvidován v 21:44. 

Nadále zůstala a na místě dvě družstva, aby dohlížela na požářiště a případně likvidovala nová 

ohniska. 

Celkem bylo 34 osob zraněno, z toho 2 hasiči, 8 osob usmrceno (1 muž, 7 žen), 

všichni byli cizinci. Přímé hmotné škody byly 37 mil. korun. Oproti tomu bylo přibližně 

100 osob zachráněno a hasiči uchráněné hodnoty činily 25 mil. korun. Požár vznikl 

v jedenáctém patře v místnosti pokojské, kde pod stoly byly instalovány chladnice doražené 

ke dřevěnému ostění s minimálním odvětráním a odvodem tepla. Na chladnice byly 

odkládány textilie a časopisy. Tímto způsobem dosáhly materiály teploty potřebné k iniciaci. 

Tato verze byla potvrzena zkouškami v Kriminalistickém ústavu. Požár se rychle šířil díky 

hořlavým materiálům v podhledech a na chodbách, a otevřenými dveřmi z chodeb 

na schodiště.  

Osmnácti patrová budova byla otevřena v květnu 1971 a projektována v době, 

kdy nebyly předpisy pro výškové budovy, kapacita hotelu s 315 pokoji byla 800 lůžek. 
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Obrázek 4: Shrnutí nedostatků mající vliv na průběh požáru 
 

 

Po požáru následovaly kontroly pražských hotelů. Během roku 1995 bylo provedeno 

více než 40 kontrol. Výsledky vyšetřování vedly k legislativním a normovým opatřením 

pro výškové a ubytovací stavby s ohledem na zásah hasičských jednotek. Tento požár 

se zařadil mezi nejtragičtější požáry po roce 1990 a stal se nejznámějším příkladem požáru 

ubytovacího zařízení v ČR [34][36]. 
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Zkroucené a špinavé tabulky na chodbách  

Velké množství cizinc ů a problémy p ři 
komunikaci mezi evakuovanými a zachránci  

 
V objektu nebyly evakua ční a požární výtahy  

Silné zakou ření a vysoká teplota i v  místech,  
kde p římo neho řelo  

Rychlé ší ření plamenného ho ření po 
hořlavých materiálech ve stavb ě a v zařízení 

Nemožnost odv ětrání v nejvyšším míst ě 
objektu  

Radioprovoz byl p řetížen 

Složky nem ěly stejnou frekvenci  
pro komunikaci  
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Obrázek 5: Zničená chodba hotelu  Obrázek 6: Požár z vnějšku budovy 
 
 

 
 

Obrázek 7: Záchrana osob na střeše budovy 
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5.3.2 Požár hotelu Lípa 

 
Ve středu 6. září 2006 v 7:11 byl nahlášen na operační středisko požár hotelu Lípa 

v České Lípě. Na místo přijela jednotka profesionálních hasičů z České Lípy a dobrovolní 

hasiči Česká Lípa a Nový Bor. Lokalizace požáru byla v 7:31, celkové uhašení před osmou 

hodinou. 

Jedna žena se nadýchala jedovatých zplodin a evakuovat se muselo 47 osob, mezi 

nimi i jedna invalidní osoba. Požár vznikl v sedmém patře objektu o deseti nadzemních 

podlažích, jehož součástí bylo učiliště. V jednom z pokojů vzplanula matrace a nábytek. 

Po celé budově se hned začali šířit zplodiny hoření [37].  

 
 
 

 
 

Obrázek 8: Místo vzniku požáru 
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5.3.3 Požár hotelu Orion v liberecké části Starý Harcov 

Operačnímu středisku byl nahlášen požár ve čtvrtek 15. listopadu 2007 pár minut 

po třetí hodině ráno. Na místo byla poslána jednotka profesionálních hasičů z Liberce a šest 

jednotek dobrovolných hasičů z Horního Hanychova, Chrastavy, Pilínkova, Růžodolu I., 

Vesce a Vratislavic nad Nisou. Požár se podařilo lokalizovat po čtyřech hodinách a v 10:30 

byl zásah ukončen. 

V prvním patře požár uvěznil šest osob, z toho se jedna evakuovala sama a pět 

museli hasiči zachránit. Zplodin hoření se nadýchaly čtyři osoby a byly ošetřeny. K dalším 

zraněním nedošlo. Požár vznikl v prvním patře objektu přímo nad krbem, kde se v těsné 

blízkosti komínu vznítil trám. Poškozena byla střešní konstrukce a pokoje v hlavní části 

hotelu v prvním a druhém patře. Škoda se odhadla na 5 milionů a hasičům se podařilo 

uchránit majetek v hodnotě 25 miliónů korun. Objekt se nachází v horské oblasti, 

kde v té době byla špatně sjízdná komunikace, což zkomplikovalo dopravu žebříku na místo 

události [37]. 

 

 
 

Obrázek 9: Ohnisko požáru 
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6 Řešení evakuace v ubytovacích zařízeních 

Z pohledu požární prevence je v případě požáru prvořadá ochrana osob a přesun 

ohrožených osob z požárem zasaženého objektu do bezpečí. Za požár se považuje každé 

nežádoucí hoření, které ohrožuje osoby, zvířata a majetek. Při hoření se uvolňuje velké 

množství tepla, zplodiny hoření a kouř. To vše ohrožuje lidský organismus. Kouř navíc 

způsobuje malou viditelnost a osoby se hůře orientují v prostoru, který za normálních 

podmínek znají. Z těchto důvodů se kladou velké nároky na projektování únikových cest 

a řešení evakuace. Včasné zjištění požáru, přenesení informace k osobám a rychlé zahájení 

úniku osob, zajišťují efektivní evakuaci.  

 
 

Obrázek 10: Pohyb osob v zakouřeném prostředí 
 

Bezpečnou evakuaci osob z ohrožených prostor na volné prostranství musí 

zajišťovat únikové cesty. V některých případech mohou tvořit přístup požárním jednotkám 

do objektu. Návrhem a dimenzováním únikových cest se zabývá norma ČSN 73 0802 [11], 

která je dělí takto: 

1) Nechráněné - NÚC 

2) Chráněné - CHÚC 

a) Chráněná úniková cesta typu A – CHÚC A, bezpečná doba pobytu 4 minuty 

b) Chráněná úniková cesta typu B – CHÚC B, bezpečná doba pobytu 15 minut 

c) Chráněná úniková cesta typu C – CHÚC C, bezpečná doba pobytu 30 minut 
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3) Částečně chráněná úniková cesta  - ČCHÚC – této varianty se u nevýrobních objektů 

využívá jen zřídka a to většinou při změně staveb. 

4) Náhradní únikové možnosti – nelze je započítat do klasických únikových cest, které 

se překonávají chůzí. Jejich využití je náročnější a navrhují se ve stavbách s jednou 

nechráněnou únikovou cestou. Možnostmi jsou: 

a) okna min. 500 x 800 mm s parapetem vysokým min. 1200 mm 

b) únikové a požární žebříky 

c) skluzné tyče nebo žlaby 

d) jiná rovnocenná zařízení 

 

Další únikové cesty mohou tvořit rampy se sklonem nejvýše 1:8 a pohyblivá 

schodiště – eskalátory, ale pouze za předpokladu, že netvoří jedinou únikovou cestu 

z prostoru. Únik osob je možný výtahy, které jsou navrženy jako evakuační. Ty se zřizují 

v objektech, kde je v podlažích nad 45 m více než 50 osob. Ve stavbách s více než třemi 

užitnými podlažími, kde je uvažováno s více než 10 osobami s omezenou schopností pohybu. 

V objektech pro ubytování se, evakuační výtahy, požadují pro skupinu OB 4, pokud má více 

než tři nadzemní podlaží. 

Pro návrh šířky únikové cesty je důležitý pojem únikový pruh. Jedná se o základní 

jednotku, která je stanovena na 0,55 m. Pro ubytování je postačující šířka 1,1 m s průchodem 

dveřmi šířky 0,9 m. 

Návrh délky nechráněné únikové cesty vychází ze dvou kritérií. Prvním je hodnota 

součinitele a (vyjadřuje rychlost odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek) 

posuzovaného požárního úseku, druhým je skutečnost zda z prostoru vede pouze jediná 

úniková cesta nebo jich je víc. Přesné údaje s hodnotami dle výše uvedených požadavků 

stanovuje tabulka uvedená v normě ČSN 73 0802 [11]. Délka chráněné únikové cesty 

se posuzuje pouze u typu „A“, kde je určena maximální hodnota 120 m. V případě, že je ten 

to typ uvažován jako druhá úniková cesta, její délka se neposuzuje. 

Požadavky na únikové cesty v ubytovacích zařízeních OB 3 a OB 4 definuje 

ČSN 73 0833 [14]. Především udává jasné podmínky pro využití nechráněné únikové cesty, 

její délku, nahodilé požární zatížení a případný počet. Pokud v objektech nestačí nechráněné 
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únikové cesty, navrhují se chráněné únikové cesty. Ty se dimenzují a navrhují dle požadavků 

uvedených v ČSN 73 0802 [11].  

 

 

 

Obrázek 11: Základní požadavky na únikové cesty v ubytovacích zařízeních 
 

Opouštění objektu při požáru je pro osoby velmi psychicky náročné. Zvláště 

v ubytovacím zařízení, které je pro osoby neznámé, to zvyšuje strach a paniku osob. 

Pro snížení těchto stavů ovlivňující lidské vnímání se využívá tzv. aktivních prvků. Jedním 

z nich je panikové kování umísťované na východové dveře. Pohybem dolů umožní otevření 

dveří, bez ohledu na to v jaké poloze je zámek. Dveře s tímto kováním se nesmí zajistit jiným 

upevňovacím mechanismem, z důvodu zajištění funkce panikového kování. Dalším velmi 

pozitivním opatřením se projevila instalace nouzového zvukového systému. Ten v případě 

nutnosti vyhlásí poplach a především dává hostům jasné a jednoznačné instrukce, co mají 

dělat. To sníží nejistotu a strach unikajících osob. 

 
 
 
 
 
 
 

Únikové cesty 

Musí ústit na volné prostranství 

Mají nouzové osv ětlení  
a značení úniku 

Nahodilé požární zatížení není  
větší než 5 kg/m 2 

Dostate čně odvětraný prostor 
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7 Zhodnocení objektu postaveného před rokem 1977 

Vhodným příkladem objektu, který byl postaven před platností požárních norem 

je Hotel Start v Jičíně, který je jednou ze tří částí Krytého sportovního areálu. Dalšími dvěmi 

částmi jsou sportovní hala, s hledištěm pro 500 diváků a menšími tělocvičnami, a plavecký 

bazén. Projekt na výstavby zpracoval Hutní projekt Frýdek Místek v roce 1969. Výstavba 

komplexu proběhla v letech 1970 až 1975. Rozhodnutím ze dne 19. ledna 1976 byla stavba 

předána do užívání. Objekt byl realizován v rámci Akce Z za účelem zvelebování měst a obcí 

[41]. V současné době je areál ve správě města Jičín. Hotelová část je od září 2007 zcela 

mimo provoz a město plánuje v nejbližší době její celkové oddělení od sportovních částí, 

z důvodu lepší nabídky a prodejnosti zařízení. 

 
 

Obrázek 12: Pohled na hotel z Revoluční ulice 
 

Stavební dokumentace ani technické zprávy týkající se vlastní realizace stavby 

hotelu není. Nebyla nalezena ani na stavebním úřadě v Jičíně, ani v jeho archivu. Zachovala 

se pouze složka s kolaudačním spisem celého objektu a zprávami týkajícími se drobných 

úprav z 90. let.  
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7.1 Požadavky na zajištění požární ochrany v roce 1969 

Součástí kolaudačního spisu objektu [5] je vyjádření krajské inspekce požární 

ochrany z 24. listopadu 1969. Požadavky požární ochrany na stavbu jsou dány Požárními 

předpisy pro projektování výškových budov  [19] a ČSN 73 0760 [10], na jejich základě 

požaduje inspekce dodržení a provedení následujících požadavků: 

a) Objekt je zařazen do II. stupně bezpečnosti odolnosti proti ohni dle požadavků 

pro výškové budovy. 

b) Prostor schodiště musí být oddělen od vnitřních komunikací kouřovou příčkou 

se samozavíracími dveřmi. Schodiště bude odpovídat předpisům pro schodiště typu 

„A“. 

c) Objekt musí být vybaven  nejméně dvěma výtahy. 

d) Kouřová klapka pro výtahové šachty bude ovládána z přízemí a doplněna tabulkou 

s určením poloh otevřeno – zavřeno. Tabulkami bude označen uzávěr vody, plynu 

a el. proudu. 

e) V objektu bude zřízena ohlašovna požáru a do ní svedena zařízení k ohlášení požáru 

a vyhlášení poplachu. Zde bude umístěno zařízení pro přímé spojení s veřejným 

požárním útvarem. Spojení jednotlivých místností bude provedeno domácím telefonem 

nebo elektrickou požární signalizací – v každém patře bude tlačítkový hlásič. 

f) V celém areálu bude zřízena EPS. 

g) Instalován bude vnitřní veřejný rozhlas pro sdělování zpráv a vyhlášení požárního 

poplachu. Reproduktory musí být na všech veřejných komunikacích. 

h) V každém podlaží bude suchovod s hydranty C52 a bude vyveden před budovu 

k nástupní ploše. Vnější požární hydranty budou rozmístěny kolem celého areálu 

se vzdáleností max. 30 m od vchodu do budovy. 

i) Zesilovací čerpací stanice vody bude el. oddělena od ostatních el. rozvodů včetně 

ostatních zařízení důležitých pro požární zásah. 

j) Příjezdové komunikace budou min. 3,5 m široké  s minimálním vnitřním poloměrem 

oblouků 15 m. Podjezdová výška bran min. 4 m. Před hotelem bude nástupní plocha 

min. 10 m široká. 
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k) Největší délka únikové komunikace bude 25 m. Únikové cesty se měří 

od nejodlehlejšího místa budovy, určeného pro pobyt, k východu do volného prostrotu 

nebo na schodiště. 

Tabulka 5: Požadavky na požární odolnost konstrukcí dle ČSN 73 0760 [10] 
 

Stupeň 
bezpečnosti 
proti  ohni 

Nosné zdi, 
pilíře, sloupy 
a schodiště 

Výplň kostry 
a příčky 

Stropy Krovy a 
podklad 
krytiny 

Požární 
zdi 

II. 
Nehořlavé 

180 
Nehořlavé    

15 
Nehořlavé 

60 
Nehořlavé 

15 
Nehořlavé 

300 

7.2 Kolaudační stav 

Při konsultacích připomínek při kolaudaci zhodnotila požární inspekce následující 

nedostatky. Nosně ocelové sloupy jsou chráněny omítkou na Štauzově pletivu v tl. 3 cm 

odolností max. 90 minut místo požadovaných 180 minut. Požární odolnost pouhých 90 minut 

byla prokázána na základě sondáže síly a provedení sloupů. Prostor schodiště nebyl proveden 

dle požadavku pro typ schodiště „A“ a daného stavu, nebyla možná žádná opatření, 

která by požadavků docílila. Bezpečnost osob se mohla zvýšit provedením požární klapky, 

utěsněním dveří do schodiště proti kouři se samozavíračem a nahrazením tlačeného sklo 

za sklo s drátěnou vložkou. Do výtahových šachet bude instalována kouřová klapka. Bude 

nainstalován veřejný rozhlas s reproduktory. V celém objektu bude nainstalována EPS a bude 

předložen její projekt k odsouhlasení. Budou označeny všechny důležité uzávěry a přístupy 

k nim tabulkami. 

Projektant Hutní projekt Frýdek Místek k těmto připomínkám podal vyjádření s tím, 

že ocelové sloupy ve vstupní části nebyly v době kolaudace povrchově dokončeny a vnitřní 

část sloupů byla vyzděna. Kouřové klapky ve výtahových šachtách přislíbil projektant doplnit 

do projektu. Reproduktory a EPS měly být nahrazeny telefony na každém pokoji. 

Pro schodiště projektant vydal pouze opatření týkající se dveří telefonní ústředny, že by měly 

být oplechovány, a dveře ve 3. a 4. podlaží ústící do schodiště zazděny a místnosti 

se zpřístupněny z chodby.  

Rozhodnutím ze dne 19. ledna 1976 byl celý objekt zkolaudován a s ním i hotelová 

část. V té době zde nebyl záložní zdroj, elektrická požární signalizace, hasicí přístroje 

a nebyla předložena revizní zpráva elektroinstalace. V rozhodnutí u daných závad byl uveden 

datum, do kterého musejí být odstraněny. Souhrnně se dá říci, že termíny nebyly dodrženy 
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a v mnoha případech překročeny i o několik let. Například poslední zápis týkající 

se elektrické požární signalizace je ze dne 2. října 1979 a ta ještě v té době nebyla svedena 

do recepce a napojena. Výkonnější dieselagregát nebyl zapojen a ten první neměl dostatečný 

výkon na pokrytí celé budovy. Připomínka hasičů na provedení kouřové klapky v prostoru 

schodiště byla projekčním podnikem opomenuta. 

7.3 Stávající stav 

Vzhledem k tomu, že se z doby výstavby nedochovala žádná dokumentace 

ani technická zpráva týkající se požárního zabezpečení, mohu současný stav zhodnotit pouze 

na základě prohlídky objektu a informací získaných od správce objektu a zaměstnanců 

investiční výstavby a údržby města.  

Požární výška objektu je okolo 34 m, postaven je z nehořlavých konstrukcí 

a má 13 nadzemních podlažní, z toho je 9 určeno pro ubytování. V 1.PP je kuchyň 

a technologické zázemí objektu. Ve 1.NP je situován hlavní vstup pro hosty po širokém 

betonovém schodišti a terase, na který navazuje recepce a restaurační zařízení. Ve 2.NP 

je umístěna společenská místnost a telefonní ústředna. Ve 4.NP je vedení hotelu a pokoje. 

Ve 3., 5. – 11.NP jsou pouze pokoje pro hosty a úklidová místnost. Poslední 12.NP 

je od začátku provozu prázdné, je zde pouze napájení radiotelekomuničních vysílačů 

umístěných na střeše budovy. Původní záměr byl umístit zde kavárnu s výhledem na město. 

Vzhledem k tomu, že v blízkosti objektu byla vojenská posádka k uskutečnění návrhu 

nedošlo. Dispozice 2.NP až 12.NP je v podstatě stejná, liší se pouze uspořádáním místností 

v prostoru chodeb ve 2. a 4.NP.  

Kapacita hotelu je 39 pokojů se 137 lůžky a restaurace pro 140 osob. Požárně 

odděleno je pouze schodiště v každém patře od chodby vedoucí k pokojům nebo společenské 

místnosti, či kancelářím. Vstupní hala s recepcí, restaurace a salónek nejsou požárně odděleny 

ani od 1.PP, v němž kuchyň. V době výstavby nebylo známo dělení do požárních úseků. 

Únik osob v každém patře vede z pokojů na chodbu. Z této chodby vede 

na dvouramenné schodiště, kde šířka ramene je 1,5 m. Nášlapná vrstva stupňů a podest 

je tvořena linoleem. Dveře z chodby na schodiště mají šířku 0,85 m, požární odolnost 

30 minut a mají nainstalovaný samozavírač. V chodbě u pokojů jsou dva výtahy, z nichž 

je nyní v provozu pouze jeden. Výtahy jsou osobní a neslouží jako požární ani evakuační. 

Ve třetím a čtvrtém podlaží vedou na schodiště dveře bez požární odolnosti, které měli být 
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původně zazděny. Na podestě schodiště mezi druhým a třetím podlažím je plechový výlez 

na střechu sportovní haly. Dveře telefonní ústředny ve druhém podlaží byly pravděpodobně 

oplechovány. V prostoru schodiště jsou na více místech krabičky starého elektrického 

osvětlení s odkrytými živými částmi kabelů. Na schodišti v každém patře jsou balkónové 

dveře 0,85 x 2,30 m a dvě okna 0,85 x 0,55 m jedno u podlahy mezi podesty a druhé u stropu. 

Celková plocha otvorů je 2,89 m2. To je jediné možné odvětrání únikové cesty. Pouze mezi 

prvním a druhým podlaží tyto otvory nejsou. 

Na každém patře schodiště je nezavodněné požární potrubí C 52 a hydrantový 

systém C 52, na němž je napojena hadice s proudnicí. Na chodbách u pokojů je osazen vždy 

jeden požární hasicí přístroj. V objektu je elektrická požární signalizace s tlačítkovými hlásiči 

na každém patře, umístěnými na chodbě u dveří do schodiště. Dva hlásiče jsou ve společenské 

místnosti a jeden v pokoji ve třetím podlaží. V každém patře je na chodbě a na schodišti 

nouzové osvětlení. Při udržovacích pracích v devadesátých letech byla nainstalována požární 

siréna v desátém, sedmém a čtvrtém podlaží. Objekt je vytápěn dálkově z městské plynové 

kotelny. Elektrická instalace objektu je původní bez žádných úprav. Na chodbě u pokojů jsou 

dva elektrorozvaděče.  

 
 

Obrázek 13: Pohled na stávající schodiště 
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Obrázek 14: Východ z objektu na vnější terasu 
 
 

 
 

Obrázek 15: Jediné schodiště pro únik osob na volné prostranství 
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7.4 Návrh opatření požárně bezpečnostního řešení únikové cesty a prvků 

pro bezpečnou evakuaci 

Cílem návrhu je zabezpečit únikové cesty hostům a personálu ubytovacího zařízení 

a současně zamezit šíření požáru po objektu. Únikové cesty z ostatních neubytovacích prostor 

budou řešeny pouze okrajově i z důvodů nedostatečných podkladů. Navrhované opatření 

se hodnotí především dle ČSN 73 0834 [15], ČSN 73 0802 [11] a ČSN 73 0833 [14]. 

Vzhledem k předpokladu, že se užívání objektu ani provoz nemění a nedochází k navýšení 

osob na pokojích, mohly by se úpravy hodnotit jako změna stavby skupiny I. Na základě 

dohledaných zápisů z dob kolaudace objektu, kde je uvedeno, že schodiště již v té době 

neodpovídalo platným předpisům a požadavkům krajské a okresní inspekce požární ochrany, 

bude objekt posuzován s nároky na změny stavby skupiny II. Vyšší nároky na zabezpečení 

hotelu by měly být požadovány i na základě vysokého projektovaného počtu osob. 

Dle ČSN 73 0833 [14] patří objekt do kategorie OB 4. 

Rozdělení do požárních úseků 

Hlavní vstup do objektu s recepcí a stávající schodiště bude tvořit Chráněnou 

únikovou cestu typu A. Požární úsek je zařazen do IV. stupně požární bezpečnosti (dále SPB). 

Pokoje s chodbou na každém podlaží budou tvořit jeden požární úsek. Posuzovaný 

jako skupina samostatných pokojů se společnou chodbou pro ubytování do 20 osob. Lůžková 

kapacita pokojů na jednom podlaží je 18 osob. Součástí toho to úseku může být i kancelář 

vedení podniku ve 4.NP pokud nepřesáhne plochu 50 m2. Požární úsek by patřil do IV. SPB, 

ale norma ČSN 73 0834 [15] připouští snížení požadavku na III. SPB. Povrchové úpravy 

obytných buněk budou mít index šíření plamene pro stěny is ≤ 75 mm/min a pro podhledy 

is ≤ 50 mm/min. 

Na každém patře v chodbě u pokojů je místnost, která slouží pro úklid a musí být 

požárně oddělena. Výpočtové požární zatížení se předpokládá 60 kg/m2 a V. SPB, který také 

lze snížit na konečný III.SPB. Podobně budou požárně odděleny všechny prostory, které 

navazují přímo na stávající schodiště a vstupní halu, v 1.NP se jedná o klubovnu, jídelnu 

a WC. V ostatních podlaží to je telefonní ústředna v 2.NP, pokoj ve 3.NP, vedení podniku 

ve 4.NP a dveře prostor ve 12.NP. Samostatné úseky budou tvořit i jednotlivé výtahové 

šachty, protože požární výška je vetší než 22,5 m a jsou ve III. SPB. 
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Řešení a požadavky na únikové cesty  

Chráněnou únikovou cestu typu B lze nahradit chráněnou únikovou cestou A 

(dále CHÚC A) pokud počet osob nepřesáhne 250 a doba evakuace nepřesáhne 6 minut. 

Posledním patrem pro ubytování je jedenácté podlaží, délka cesty k východovým dveřím  

v hale je 90 m. Počet osob uvedený v projektu je 137, když se navýší o 30 % výsledný počet 

178 osob. A dle uvedeného výpočtu vychází doba evakuace na 5,08 minut je tedy vyhovující. 
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Rovnice 1: Výpočet doby evakuace 

 
Únik osob povede z pokojů do chodby, která bude posuzována jako nechráněná 

úniková cesta. Z chodby vede únik do schodiště s východem ve vstupní hale s recepcí, tyto 

prostory budou řešeny jako chráněná úniková cesta. Tam půjdou hosté ke stávajícímu zádveří, 

kde se musí dveře otvírat ve směru úniku. V současné době tomu tak není. Dále budou 

pokračovat na terasu. Po terase vede cesta ke stávajícímu schodišti na volné prostranství. 

Cesta vede kolem oken klubovny (obrázek č. 14), což bude jiný požární úsek, od kterého bude 

vznikat požárně nebezpečný prostor ohrožující osoby. Z tohoto důvodu musí dojít k výměně 

oken, za okna s požární odolností. Jako druhou variantu lze navrhnout zhotovení nového 

venkovního přístupového schodiště naproti stávajícímu vchodu do objektu. Šířka tohoto 

schodiště by měla být minimálně stejná jako šířka hlavního vchodu. Schodiště zkrátí délku 

únikové cesty a v klubovně nebudou muset být okna s požární odolností. Součastně dojde 

k oddělení provozu hotelu a tělocvičen, pro které stávající schodiště také slouží. 

Pro odvětrání CHÚC A v jednotlivých podlažích je postačující plocha 1,5 m2. 

Plocha balkónových dveří je 1,95 m2 a jsou zde i dvě výklopná okna, na základě uvedených 

rozměrů je odvětrání vyhovující. Odvětrání cesty v prostoru vstupní haly s recepcí se navrhne 

z její půdorysné plochy, která je okolo 90 m2. Plocha odvětrání musí být minimálně 7,5 % 

z celkové plochy haly, to odpovídá 6,75 m2. To znamená, že v prostoru recepce musí být 

vytvořeny nové otvory pro odvětrání. Stávající hlavní východ o ploše 2,56 m2 bude ponechán 

a doplněn dalšími dvěmi takovými východy stejných rozměrů, osazenými ve stěně, 

kde je umístěna vlastní část recepce. Požární dveře do CHÚC A budou s požární odolností 

EI 30 DP3+CS. Dveře do úklidové místnosti budou typu EW 30 DP3. Stávající dveře mezi 

chodbou a schodištěm mají odolnost DPO 30TS PB, kde PB odpovídá EI, z toho vyplývá, 
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že jsou vyhovující. Dveře osobních výtahů musí mít požární odolnost EW 30 DP1. Vzhledem 

k tomu, že stávající dveře výtahů jsou ocelové, je možné tyto uzávěry ponechat až 

do požadovaného typu EW-30DP1. V chráněných únikových cestách nesmí být žádné požární 

zatížení kromě hořlavých hmot v konstrukcích oken, dveří a madel. Povoluje se pouze požární 

zatížení recepce, která je součástí CHÚC A. Pokud bude ve vstupní hale umístěn nábytek, 

bude v nehořlavém provedení například v kombinaci kovu se sklem. Povrchové úpravy 

konstrukcí a podlahové krytiny mohou mít index šíření plamene is ≤ 100 mm/min, 

proto by bylo vhodnější na podlahy umístit keramickou dlažbu. Dřevěný obklad v hale bude 

odstraněn a provede se buď omítnutí stěn v odpovídající tloušťce nebo obložení 

sádrokartonem, případně obkladem na bázi kamene. Únik osob z jídelny a kuchyně je možný 

dveřmi z restaurace přímo na terasu. Z klubovny je možný vchod do vstupní haly a pak přímo 

na volné prostranství. Z prostor v 1.PP vedou dvě nechráněné únikové cesty. Jedna chodbou 

s východem za objektem u sportovního stadionu a druhá schodištěm do 1.NP s východem 

ve vstupní hale.  

Směr úniku bude zřetelně označen podle ČSN 01 8013 [9] tak, aby unikající osoby 

byly v každém místě jednoznačně informovány o směru úniku. Označeny budou východy, 

které k úniku lze použít i ty, které nelze použít. Na únikové cestě z ubytovací části nesmí být 

umístěny žádné reflexní plochy nebo zrcadla. Bezpečnostní značky a tabulky budou 

odpovídat ČSN ISO 3864 [18]. Ve všech obytných buňkách musí být zřetelně vyvěšeny 

evakuační plány. V chodbě i ve schodišti bude i nadále označeno číslo podlaží a to uvedením 

čísla podlaží doplněného písmeny „NP“. 

Elektrická instalace 

Elektrická instalace bude navržena a provedena dle platných ČSN. Hlavní vypínač 

bude umístěn v hlavním vstupu do CHÚC A. Objekt musí být chráněn hromosvodem a ostatní 

ocelové konstrukce, technologická zařízení, rozvody VZT a další kovové části, nutno chránit 

vůči statické elektřině. Skříně elektrorozvaděčů v prostorách chráněných únikových cest 

i chodbách u pokojů musí být s požární odolností minimálně 30 minut – EI 30 DP1, 

a s požárními uzávěry EI 15 DP1. Ke kolaudaci budou doloženy platné revizní zprávy 

o provozuschopnosti elektrické instalace. V celém objektu bude nouzové osvětlení napojené 

na náhradní zdroj nebo bude mít zdroj vlastní. Původní dieselagregát, sloužící pro tyto účely, 

je nutné předložit k posouzení, zda vyhovuje novým požadavkům a kapacitě, přídně bude 

vyměněn. 
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Elektrická požární signalizace 

Na základě požadavků při výstavbě bude i nadále v objektu instalována elektrická 

požární signalizace. Dle nových požadavků bude vypracován nový projekt. V každém pokoji 

bude hlásič požáru a další budou umístěny ve všech prostorech, vyjma prostorů bez požárního 

rizika. To znamená do šachet výtahů, podstropních prostorů s rozvody inženýrských sítí, 

šachtových prostorů, úklidových místností atd. Tlačítkové hlásiče na každém patře na chodbě 

u dveří do schodiště zůstanou ponechány. Ústředna EPS a případně ústředna domácího 

rozhlasu budou umístěny v zázemí recepce. Zařízení budou mít samostatný náhradní zdroj 

nacházející se v prostoru s těmito ústřednami, který tvořit samostatný požární úsek. Před 

uvedením zařízení do provozu bude uživatelem zpracována technicko organizační směrnice 

o činnosti obsluhy a zásahové jednotky v případě poplachu. V souvislosti s uvedením zařízení 

EPS do trvalého provozu je uživatel povinen jmenovat osoby zodpovědné za provoz, údržbu 

a obsluhu zařízení a smluvně zajistit pravidelný servis. 

Domácí rozhlas 

V chodbách desátého, sedmého a čtvrtého podlaží je instalována požární siréna. 

Tento stav je nevyhovující a sirény budou umístěny ve všech patrech na chodbách u pokojů. 

Pro navýšení bezpečnosti a možnosti informovat ubytované hosty by bylo vhodné v pokojích, 

v chodbách a v chráněné únikové cestě umístit reproduktory domácího rozhlasu s nuceným 

odposlechem. 

Zařízení pro protipožární zásah 

Stávající nezavodněné požární potrubí v objektu zůstane ponecháno. Hydrantový 

systém C 52 se vymění za nový a provedou se nové rozvody potrubí. Nový hydrantový 

systém bude součástí ocelové skříně s bubnem, kde bude středem přivedena voda. Ovládání 

bude ruční nebo automatické přítokovým ventilem. Tvarově stálá hadice o průměru 25 mm 

bude doplněna uzavírací proudnicí o průměru výstřikové hubice nejméně 5 mm. Ke kolaudaci 

musí být předložen zápis o prohlídce a tlakové zkoušce potrubí a požárního vodovodu. 

Pro požární úseky obytných buněk se požaduje jeden přenosný hasicí přístroj (PHP) 

na 12 ubytovaných osob, z tohoto důvodu budou požadovány pro každé podlaží dva přenosné 

hasicí přístroje v jedné obytné buňce. Umístěny budou každý na jedné straně chodby. 

V prostoru recepce bude jeden přenosný hasicí přístroj. Nejvhodnější jsou práškové 6 kg PHP. 
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7.5 Finanční náročnost opatření  

Vyčíslení přesných nákladů na požadované opatření bez dokumentace a projektů 

bezpečnostních zařízení je obtížné. Ale lze poskytnout určité řádové ohodnocení podle 

požadovaných prvků v předchozí kapitole, v závislosti na jejich počtu a přibližné ceně 

na trhu. Náklady se mohou rozdělit do dvou skupin, na přímo související s požadavky danými 

požárními normami a na nepřímé náklady.  

Přímé náklady na požární zabezpečení 

Tabulka 6: Náklady na zajištění požární bezpečnosti v objektu 
 

Úprava Cena 
Požární dveře 130 000 
Nové dveře v hale 15 000 
Zhotovení venkovního schodiště 20 000 
Skříně pro elektrorozvaděce 13 000 
Elektrická požární signalizace 1 000 000 
Požární sirény 12 000 
Domácí rozhlas 130 000 
Hydrantový systém 90 000 
Tlakové zkoušky 6 000 
Bezpečnostní tabulky 4 000 
Zpracování PBŘ 50 000 
Celkem 1 470 000 

 

Nepřímé náklady na požární zabezpečení 

K těmto položkám se dají zařadit náklady na opatření vedoucí k zabránění šíření 

ohně po povrchu konstrukcí a použitém vybavení. Navržené úpravy lze začlenit i jako 

stavební úpravy v rámci rekonstrukce zvyšující kvalitu ubytování. Jedná se o výměnu linolea 

na schodišti, položení keramické dlažby, odstranění dřevěného obkladu ve vstupní hale 

a provedení nové povrchové úpravy. Výše nákladů je závislá na druhu použitých materiálů 

a způsobu provedení práce. Řádově by náklady neměly přesáhnout 1 500 000,-. 

Dále zde je možné zahrnout cenu na sezení ve vstupní hale, kde bude umístěn nábytek 

v nehořlavém provedení sklo-kov. Výdaje na dvě taková sezení činí okolo 30 000,-. 
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8 Návrh dodatečného řešení únikových cest 

Problematika požární bezpečnosti ubytovacích zařízení, která byla postavena 

bez požadavků nebo s minimálními požadavky na zabezpečení je bezesporu důležitá. 

Dokazují to statistiky zpracované v ČR, ale i ze zahraniční, kde právě při požárech v těchto 

objektech dochází ke ztrátám na životech, zraněním hostů i zachraňujících a v neposlední řadě 

i ztrátám na majetku. Především zajištění únikových cest, po kterých se hosté dostanou 

do bezpečí a možnosti informování o hrozícím nebezpečí, by měla být prioritním opatřením. 

Bohužel díky různorodosti a velikosti těchto zařízení se nedá určit jednotný postup, který 

by vedl ke zlepšení situace. Naskýtá se tedy myšlenka rozdělit požadavky do tří skupin 

opatření, a to na minimální, základní a optimální. Z nich by si majitel vybral anebo 

by mu bylo doporučeno na základě aktuálního stavu a rozsahu objektu s přihlédnutím k jeho 

finančním možnostem.  

8.1 Minimální požadavky 

Následující požadavky by měla splňovat všechna ubytovací zařízení, protože 

vyžadují minimální náročnost na zabezpečení, i dle zákona o požární ochraně [24]. 

K minimálnímu zajištění únikové cesty dnes již patří značení bezpečnostními tabulkami, které 

budou odpovídat ČSN ISO 3864 [18]. V tomto prostoru nesmí být žádné překážky omezující 

průchodnost, například skříně nebo komody. Použití materiálů s vysokým indexem šíření 

plamene, jako jsou koberce nebo plastové podhledy, by mělo být výrazně omezeno. 

Pro skladování lůžkovin by měla být vyčleněna samostatná místnost, a při jejich výměně 

nesmějí lůžkoviny zůstávat na únikových cestách, jak tomu v některých případech bývá.  

Objekt by měl odpovídat kolaudačnímu stavu nebo spíše nárokům kladeným 

při výstavbě, aby tomu nebylo tak, jako v případě popisovaného vybraného objektu v kapitole 

7.2 hotel byl zkolaudován, ale mnoho požárně bezpečnostních prvků v objektu nebylo. 

Důležité je dostatečné zabezpečení hasebními látkami a vhodnými přenosnými hasicími 

přístroji a požární vodou, vnitřní i vnější. Budou provedeny platné revize na přenosné hasicí 

přístroje a případně na další požárně bezpečnostní zařízení. Zaměstnanci budou pravidelně 

proškoleni, aby v případě požáru věděli, kde jsou prostředky pro prvotní zásah, 

a jak informovat hosty o požáru a kudy vede bezpečná cesta z objektu. V současné době 

je možné pro zaměstnance zajistit výukové CD, které je součástí projektu „SAFEHOTEL“ 
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Federace asociací hasičských důstojníků EU. Řádným členem asociace je i Česká republika. 

Podrobné informace jsou v Příloze č. 1. 

Výše zmíněné nároky by pro majitele neměly činit velké finanční zatížení. Jedná 

se spíše o jednorázové investice řádově v tisících maximálně desetitisících korun, doplněné 

o organizační úpravy v podobě přestěhování nábytku a odstranění koberců. 

8.2 Základní požadavky 

S předpokladem, že byly splněny minimální požadavky, lze zvýšit úroveň 

zabezpečení o další požárně bezpečnostní prvky. Zařízení bude rozděleno do požárních úseků 

a to alespoň tak, že vždy bude oddělena ubytovací část od ostatních provozů a místností 

s jiným účelem, např. sklad prádla nebo úklid. Samostatný požární úsek budou tvořit únikové 

cesty, které budou splňovat požadavky na odvětrání.  

Nároky kladené na provedení únikových cest v tomto stupni opatření vychází 

z vyhlášky č. 23/2008 Sb. [27] a její přílohy 6, kompletní znění těchto požadavků je uvedeno 

v Příloze č. 2. Dále musí být úniková cesta vybavena nouzovým osvětlením. Pokud 

je kapacita ubytovaných větší než 75 osob, bude zde instalován domácí rozhlas s nuceným 

odposlechem. V případě, že v objektu není elektrická požární signalizace, bude na každém 

pokoji, společných prostorech a chodbách vedoucích z objektu, umístěno zařízení autonomní 

detekce a signalizace, tím se rozumí autonomní hlásič kouře dle ČSN EN 14604 [17]. 

 

 

 

Obrázek 16: Správné umístění zařízení autonomní detekce v pokojích 
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Náklady spojené s rozčleněním objektu do požárních úseků a určitým zabezpečením 

požárně bezpečnostními zařízeními, budou vždy vycházet z míry bezpečnostního vybavení 

při jeho výstavbě. Obecně lze předpokládat, že cena se bude pohybovat ve statisících 

a miliónu korun, s ohledem na velikost zařízení.  

 

8.3 Optimální zabezpečení objektů 

Optimální požadavky by se daly označit i jako nadstandardní u objektů postavených 

a navržených bez požadavků požární ochrany. Na druhou stranu, by měly zajistit maximální 

bezpečnost a podmínky pro ubytované hosty a zaměstnance. Jejich využití se předpokládá 

nejvíce ve starší zástavbě domů, které mají složitou dispozici nebo vznikly spojením dvou 

sousedních objektů. Únikové cesty budou vyhovovat požadavkům ČSN 73 0802 [11] 

a ČSN 73 0833 [14], bez jakýchkoliv úlev z pohledu ČSN 73 0834 [15]. Pokud se jedná 

o zařízení kategorie OB 4, bude zde vybudován evakuační výtah, který bude ústit do chráněné 

únikové cesty. Domácí rozhlas s nuceným odposlechem bude vybaven nahrávkou s informací, 

o nastalé situaci a především, co mají hosté dělat, případně bude popsána úniková cesta. 

Nahrávka bude kvalitní, čistá, krátká a jednoznačná. Namluvené informace budou k dispozici 

i v jiných zahraničních jazycích z důvodu velmi častého výskytu zahraničních hostů 

v ubytovacích zařízeních. Na každém pokoji bude vyvěšen evakuační plán s označením 

pokoje, kde je plán umístěn, aby byla jednoznačně určena cesta úniku. Pokud zařízení nabízí 

ubytování pro osoby s omezenou schopností pohybu, bude odpovídat požadavkům vyhlášky 

č. 369/2001 Sb. [30]. 

Jednou ročně proběhne námětové cvičení s vyhlášením poplachu za provozu. 

Hostům bude z důvodu zabránění paniky cvičení oznámeno. Vždy bude zpracován 

a vyhodnocen záznam ze cvičení, dále pak vyhodnocena dostatečnost zabezpečení a v případě 

nedostatků budou navržena vhodná opatření.  

Nadstandardní opatření vyžadují tomu odpovídající náklady, které se budou 

s největší pravděpodobností pohybovat v miliónových položkách.  
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9 Závěr 

V práci je zhodnoceno současné řešení únikových cest a celkové požární 

zabezpečení objektů určených pro ubytování, uvedených do provozu v době, kdy neplatily 

normy požární bezpečnosti staveb. Cílem práce bylo navrhnout provozovatelům ubytovacích 

zařízení postupné řešení vedoucí ke zlepšení situace s ohledem na jejich finanční možnosti. 

Při hodnocení těchto objektů jsem vycházela z právních předpisů vydaných po 2. světové 

válce, z řady doporučujících směrnic, statistik a také prohlídek odpovídajících objektů. 

Při řešení bezpečnosti v ubytovacích zařízení by nemělo být opomenuto právo hostů 

a zaměstnanců na jejich ochranu proti požáru. Velkou pozornost je třeba věnovat 

připravenosti a informovanosti personálu, kde celková situace výcviku a odborné přípravě 

je nedostatečná. Stav se nezměnil ani po vydání Doporučení Rady ES č. 86/666/EHS, 

kde požadovaná opatření nebyla akceptována. V současné době, by se mohla situace zlepšit 

zapojením provozovatelů do projektu „SAFEHOTEL“, který se přímo zaměřil na řešení 

tohoto problému.  

Součástí práce je celkové vyhodnocení ubytovacího zařízení, které bylo postaveno 

před platností norem požární bezpečnosti staveb. Ze zápisů kolaudačního spisu jsou uvedeny 

požadavky před postavením zařízení a jeho stav při kolaudaci. Popis aktuálního stavu objektu, 

byl vypracován na základě jeho návštěvy a pořízené fotodokumentace. Nový návrh únikových 

cest a opatření, odpovídá nárokům kladeným na změny stavby skupiny II. a aktuálním 

legislativním ustanovením. Pro určitou představu jsou vyčísleny orientační výdeje 

uvažovaných opatření.  

V bakalářské práci je uveden koncept řešení, jak zabezpečit především únikové cesty 

spolu s celkovým stavem zařízení z dob, kdy nebyly platné požadavky požárních norem. 

Pro majitele a provozovatele daných objektu jsou k dispozici tři skupiny požadavků, 

kde je každá doplněna o řádový odhad cenové náročnosti opatření. 

Na základě uvedených možností, jak lze postupně zabezpečit únikové cesty 

a celkový stav starších ubytovacích zařízení, se domnívám, že minimální náprava je možná 

ve všech případech. Především sami majitelé a provozovatelé by si měli uvědomit nebezpečí 

bez zajištěné ochrany. 
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Příloha č. 1 Dodatečné řešení úniku osob v objektech pro ubytování Romana Steinerová 
 

Řešení požární bezpečnosti hotelů v evropských státech 

Stav v roce 1994 
V tom to roce byla vydána publikace Fire Satefy in Hotels, Requirements for Europe 

– Požární bezpečnost hotelů, doporučení pro Evropu. Zde je vyhodnocen stav po vydání 

Směrnice Rad 86/666/EEC, o požární bezpečnosti v existujících hotelech. Bohužel bylo 

zkonstatováno, že doporučení nebylo příliš efektivní a více méně k žádným závažným 

opatření ve stávajících hotelech nedošlo. Problém byl především v nesprávném přístupu 

ze strany hotelového managementu. Nedostatkem také bylo, že se doporučení netýkalo 

malých ubytovacích zařízení, kde bývá ubytováno většinou nejvíce hostů. 

 

Situace v současné době 
Požární bezpečnost hotelů řeší na mezinárodní úrovni Federace asociací hasičských 

důstojníků EU. Od roku 1996 je členem asociace i Česká asociace hasičských důstojníků. 

Nedostatky v zabezpečení hotelů a jiných ubytovacích zařízení, vedly k myšlence 

vypracování nového efektivního projektu. V roce 2006 se zrodil projekt „SAFEHOTEL“. 

Jde o interaktivní odbornou přípravu hotelových zaměstnanců, která je akceptována 

Evropskou komisí. Doba projektu je stanovena na 30 měsíců.  

Hlavními partnery projektu je Rakousko, Česká Republika, Německo, Řecko 

a Irsko. Celkem má projekt 15 partnerů. Skupinu poradců tvoří 5 členů, kteří jsou vybrání 

z 10 států Evropy (A, CZ, D, ESP, GR, IE, IT, N, SL, UK) z řad hasičských sborů, národních 

hasičských asociací, tour operátorů, univerzit a asociací hotelů. Výukové CD je cenově 

výhodnější než náklady na běžná školení zaměstnanců. V České Republice zajišťuje distribuci 

CD pražská společnost ECM Facility. 

Projekt vychází ze skutečnosti , že nejhorší situace je ve výcviku a odborné přípravě 

zaměstnanců. Výsledky specializovaných kurzů se jeví jako neefektivní a nedostatečné. 

Vzhledem k finanční náročnosti těchto kurzů, často není personál proškolen a zejména 

u sezónních zaměstnanců je to pravidlem. Zaměstnanci hotelů často neznají princip a funkci 

požárně bezpečnostních zařízení a v případě požáru je nevyužívají. Svým lhostejných 

chováním ohrožují, třeba i nevědomě, ubytované hosty zatasením únikových cest nebo 

uzamčením únikových východů 
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Cílem projektu je, aby hotelový personál po jeho absolvování znal koncepci požární 

bezpečnosti hotelu a organizační zabezpečení. Byl schopen poznat požárně bezpečnostní 

zařízení a popsat jeho funkci. Dále by personál vědět, jak se chovat požáru a umět správně 

vyhodnotit jednotlivé mimořádné situace a rozhodnout, co udělat, aby neohrozil svůj život, 

ale zároveň dokázal pomoci hostům.  

Kurz je poskytován v malých lekcích se základními informacemi o požární 

bezpečnosti. Za každou lekcí následuje prověřovací test, ten je možné absolvovat neomezeně. 

Kurz není časově omezen. Pokud bude mít uchazeč zájem, má možnost složit závěrečnou 

zkoušku, na jejímž základě mu bude vydám certifikát. Ovládání programu je velice 

jednoduché, doplněné ikonami a možností kdykoliv použít nápovědu.  

Výukové CD by mělo mít přínos především pro hotely samotné a turisty pohybující 

se v rámci EU, aby mohli důvěřovat hotelům s takovým to bezpečnostním standardem 

a proškoleným personálem. Mohou ho i využít úřady a cestovní kanceláře. Asociace 

předpokládá, že se tímto způsobem podaří zabezpečit dostatečnou odbornou přípravu 

zaměstnanců. Vedení hotelů, by mohl projekt SAFEHOTEL  a znalosti z jeho výukového CD 

motivovat k opatření daných doporučením Rady ES. Vhodným doplnění projektu by mohlo 

být vyhodnocení hotelů z hlediska požární bezpečnosti. Projekt bude ověřen v hotelech 

na Tenerife, na Kanárských ostrovech, kde dojde k prověření systému odborné přípravy 

a kvality zabezpečení požární ochrany. Hotely budou následně hodnoceny bude jim udělen 

certifikát SAFEHOTEL STAR. 

 

 

 

Obrázek 1: Logo projektu 
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Způsob hodnocení hotelů 

Hodnocení úrovně požární bezpečnosti ve stávajících hotelech je na základě systému 

kontrolních listů. Specielně proškolené osoby, které objekty kontrolují, vyplní jednotlivých 

opatření pole ano – ne. V případě, že daný požadavek, není požadován, napíše se do pole 

„NP“ (není požadováno).  

Kontrolní listy - úroveň 1 

Listy mají ověřit splnění požadavků doporučení Rady EC. Celkem je možno získat 100 bodů. 

Kontrolní list 1: Únikové cesty 

Kontrolní list 2: Stavební konstrukce  

Kontrolní list 3: Technická zařízení  

Kontrolní list 4: Prostředky a zařízení pro hašení požárů, jeho signalizace a ohlášení 

Kontrolní list 5: Školení personálu, bezpečnostní instrukce 

 

Kontrolní listy E 

Obsahují seznam bezpečnostních opatření. Pokud hotel splní „Základní požadavky“ a dosáhne 

minimálně 300 bodů, získá ohodnocení kvality požární bezpečnosti „Safehotel star“. Pokud 

v Kontrolních listech 1 – 5 byla použita kompenzace chybějících opatření, nelze v Kontrolním 

listu E v úrovni 2 – 5 za toto opatření získat body. Použití kompenzací musí být uvedeno 

v „Poznámkách“. 

 
 

Obrázek 2: Logo certifikátu 



Kontrolní list 1 
Únikové cesty

Hotel:_____________________________________________

Verze 04/07 

ExistujícíObecn
© Ano Ne NP 

1.01 Únikové cesty a východy musí ústit na otev ená prostranství nebo na bezpe ná místa ©    

1.02 Osv tlení únikových cest a východ  musí být zabezpe eno nouzovým osv tlením     
1.03 Únikové cesty dostate n  ozna eny standardními bezpe nostními symboly     

1.04 Zabezpe ení dve í, neužívaných ve ejností      

1.05 Dve e otevíratelné ve sm ru úniku     

1.06 Dve e na únikových cestách jednoduše a neprodlen  otevíratelné     

1.07 Další únikový východ p iléhající k turniketovým nebo posuvným dve ím ©    

1.08 Žádné p ekážky na únikových cestách  ©    

1.09 Žádná matoucí zrcadla na únikových cestách     

1.10 Dostate ný po et schodiš ©    

1.11 Slepé chodby nesmí p esahovat 10 metr ©    

1.12
Vzdálenost mezi únikovými cestami a schodišti (vertikální chrán nou únikovou cestou) nesmí 
p esáhnout 35 metr

©    

1.13 Dostate ná ší e schodiš     

Další poznámky: 

Datum: Jméno inspektora: Podpis: Stránka: z: 
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Únikové cesty

Hotel:_____________________________________________

Verze 04/07 

Další informace
CLP Informace
1.01 Únikové komunikace a únikové východy musí vést p ímo na ulici nebo na dostate n  velké volné prostranství a musí být dimenzovány tak, že 

umožní rychlé a bezpe né opušt ní hotelu. 
1.02 Únikové cesty a východy vyžadující osv tlení,  musí být v p ípad  výpadku elektrické energie vybaveny nouzovým osv tlením adekvátní 

intensity (adekvátní intenzita dle Evropských norem)  
1.03 Dve e na únikových cestách, úniková schodišt  a únikové komunikace musí být ozna eny dle požadavk  Direktivy 92/58/EEC. Toto ozna ení

musí být viditelné jak ve dne tak v noci. 
1.04 Únikové dve e, resp. únikové východy, které neslouží ve ejnosti pro p ípad evakuace a které neumož ují p ímý vstup do únikové komunikace, 

pokud nejsou za provozu uzam eny, musí být opat eny vhodným samouzavíracím za ízením a musí být vhodn  ozna eny (nap . Pouze pro 
personál).

1.05 Dve e, které jsou sou ástí únikových cest musí být otevíratelné ve sm ru úniku osob. 
1.06 Všechny dve e na únikových cestách v etn  dve í na konci únikové komunikace ústící na volné prostranství musí být unikajícími osobami 

snadno otevíratelné zevnit  objektu (bez použití klí e). 
1.07 Je nutno vždy nainstalovat dve e otvíravé ve sm ru úniku vedle dve í oto ných (turniketových) a vodorovn  posuvných (vždy musí být zajišt na 

stejná kapacita z hlediska po tu evakuovaných osob). 
1.08 R zné p ekážky, nábytek, za izovací p edm ty, apod., které mohou bránit volnému p esunu evakuovaných osob, a které mohou zvyšovat riziko 

ohrožení evakuovaných osob, nesmí být na únikových cestách umís ovány.
1.09 Zrcadla, která mohou svést evakuované osoby ze správného sm ru úniku sm rem k východu z objektu nebo sm rem do únikového schodišt ,

nesmí být v prostoru únikových komunikací umíst na. 
1.10 Hotely v budovách, které mají více t i nadzemní podlaží (v etn  p ízemí) a zárove  slouží pro ubytování  více než 50 osob, musí mít alespo

dv  úniková schodišt nebo mohou mít pouze jedno únikové schodišt , pokud délka „slepého“ ramene únikové cesty  nep ekro í 10 metr .

Hotely v budovách mající více než ty i nadzemní podlaží (v etn  p ízemí) musí být vybaveny minimáln  dv ma únikovými schodišti. Venkovní 
schodišt  m že vyhov t  jako druhé schodišt  za p edpokladu, že se splní dostate n  bezpe nostní podmínky.  Jestliže má hotel dv  a více 
únikových schodiš , nesmí p esáhnout vzdálenost z kteréhokoliv bodu na únikové komunikaci pro dosažení kteréhokoliv schodišt  35 metr .

1.11 Maximální délka únikové cesty jedním sm rem (slepé chodby) 10 metr  do kteréhokoliv schodišt  musí být dodržena ve všech p ípadech. 
1.12 Maximální vzdálenost k únikovému schodišti nesmí p esáhnout 35 m (nezapo ítává se délka úniku v prostoru konkrétního ubytovacího pokoje)..
1.13 Schodišt  ve stávajících hotelech musí být dostate n  široké, aby umožnily bezpe nou evakuaci osob za podmínky, že minimální ší ka

každého schodišt  je alespo  800 mm.  

©Možné kompenzace
CLP Kompenzace 
1.01 Sou ástí jedné únikové cesty m že být také hala (foyer) , a to v p ípad , že je tato hala vybavena sprinklery (SHZ)  a kou ovými detektory 

(EPS), a další úniková cesta vede p ímo na otev ené prostranství. 
1.07 Oto né (turniketové) a vodorovn  posuvné dve e na únikových cestách se automaticky zm ní na otevíravé ve sm ru úniku nebo automaticky 

z stanou otev ené v p ípad  poruchy (nap .výpadek  el.energie).  
1.08 Obecn  pohybu unikajících osob není brán no, pokud minimální ší ka únikové komunikace je 1100 mm a p ípadný nábytek vyskytující se na 

této únikové komunikaci bude zajišt n tak, aby nemohl být snadno p evržen. Jakákoliv p ekážka vyskytující se na únikové komunikaci musí mít 
certifikát o materiálovém složení se sníženou ho lavostí podle EN 1021- ásti 1&2. 

1.10 Pokud je to dle legislativy p ípustné, je možno použit automobilový (p enosný) žeb ík, p i emž z každého pokoje  musí být p ístupná úniková 
cesta alespo  jedním oknem; toto ešení musí být podpo eno instalací  EPS v každém pokoji. 

1.11 Maximální délka 20 metr  se p ipouští p i kombinaci následujících  p ípad :
- chodba je požárn  odv traná 
- samo inná (ne manuální) kou ová detekce (EPS) 
- dve e se samozavíra em do každé místnosti ústící do této únikové komunikace  
- evakua ní kukly pro všechny hosty ze všech pokoj  p ilehlých k této únikové komunikaci 
- akustická signalizaci požárního poplachu ve všech pokojích p ilehlých k této únikové komunikaci a rovn ž v této komunikaci  
- sprinklery (SHZ) ve všech pokojích p ilehlých k této únikové komunikaci 

1.12 Maximální délka 50 metr  p i kombinaci následujících  p ípad :
- chodba je požárn  odv traná 
- samo inná (ne manuální) kou ová detekce (EPS) 
- dve e se samozavíra em do každé místnosti ústící do této únikové komunikace  
- evakua ní kukly pro všechny hosty ze všech pokoj  p ilehlých k této únikové komunikaci 
- akustická signalizaci požárního poplachu ve všech pokojích p ilehlých k této únikové komunikaci a rovn ž v této komunikaci  
- sprinklery (SHZ) ve všech pokojích p ilehlých k této únikové komunikaci 
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Přesné znění vyhlášky MV č.23/2008 Sb. Příloha 6 oddílu A 

 

Požadavky požární ochrany pro používání staveb nebo jejich částí vztahující 

se k chráněné únikové cestě :  

 

A.1. Na chráněné únikové cestě lze umístit předmět z hořlavé látky (dále jen „hořlavý 

předmět“) za těchto podmínek 

a) vzdálenost hořlavého předmětu od části stavby z hořlavých hmot s výjimkou podlahy 

nebo jiného hořlavého předmětu musí bránit přenesení hoření, přičemž tato vzdálenost 

nesmí být menší než 2 m, 

b) hořlavý předmět nebo jeho část nesmí být z plastu, není-li dále uvedeno jinak, 

c) hořlavý předmět nesmí být umístěn na strop nebo podhled nebo do prostoru 

pod stropem nebo podhledem v části chráněné únikové cesty určené pro pohyb osob 

nebo činnost jednotek požární ochrany, 

d) hořlavý předmět musí být připevněn tak, aby nedošlo k jeho uvolnění při úniku osob 

nebo při činnosti jednotek požární ochrany, 

e)  prostoru chráněné únikové cesty lze na stěnu o ploše 60 m2 umístit pouze jeden 

hořlavý předmět. Na podlaží chráněné únikové cesty nesmí být umístěny více než 

tři hořlavé předměty, 

f) hořlavý předmět ve tvaru „nástěnky“ nesmí být v prostoru chráněné únikové cesty 

umístěn, je-li větší než 1,3 m2 při tl.4 mm; umístění jiných hořlavých předmětů, není-li 

uvedeno jinak v bodu A.2, je možné pouze tehdy, bude-li dosaženo nejméně stejné 

úrovně požární bezpečnosti, přičemž plocha 1,3 m2 nesmí být překročena. 

 

A.2. V prostoru chráněné únikové cesty lze dále umístit 

a) jeden malý závěsný automat na nápoje, jiné zboží nebo službu pro tři podlaží, 

b) květinovou výzdobu z plastů, pokud průmět plochy této výzdoby na stěnu není větší 

než 0,5 m2 a hloubka této výzdoby nepřesahuje 0,1 m. Při umístění této výzdoby 

nesmí být omezena minimální šířka únikové cesty stanovená výpočtem. 

Požadavky podle A.1. písm. a), c), d) a e) a A.4. nejsou dotčeny. 
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A.3. Hořlavý předmět neuvedený v A.1 a A.2 lze v prostoru chráněné únikové cesty 

umístit, jestliže 

a) jde o židli z nehořlavé konstrukce s čalouněnou úpravou. Při umístění více než dvou 

židlí, musí být tyto z nehořlavé konstrukce a zároveň musí být splněna podmínka 

podle §19 odst.3 (tzn. že čalounické materiály musí vyhovovat z hlediska zápalnosti) 

b) jde o jiný sedací nábytek, jehož čalouněná část musí splňovat podmínku podle 

§19 odst.3 a jeho konstrukce je vyrobena z materiálu, který splňuje tyto požadavky – 

třídu reakce na oheň nejméně D podle české technické normy uvedené v příloze č.1 

část 5 (ČSN EN 13 501-2) nebo stupeň hořlavosti nejméně C2 podle české technické 

normy uvedené v příloze č.1 část 1 bod 3 a zároveň velikost předmětu nesmí být 

o rozměrech větších, než jsou obvyklé u běžné židle 

Požadavky podle A.1. písm. a) a e) a A.4. nejsou dotčeny. 

A.4. Předměty uvedené v A.1 až A.3 nesmí svým umístěním, 

a) ovlivňovat pohyb osob v chráněné únikové cestě nebo při vstupu na ni nebo výstupu 

z ní, zejména při převržení, pádu nebo odvalení, 

b) zasahovat do minimální šíře chráněné únikové cesty, stanovené v projektové 

dokumentaci nebo výpočtem podle českých technických norem uvedených v příloze 

č.1 část 2 

c) bránit otevírání či zavírání dveří na této komunikaci nebo na vstupu na ni nebo 

výstupu z ní. 

 

A.5. Při umístění prvku bezpečnostního systému v chráněné únikové cestě musí být 

splněny podmínky podle A.1 písm. d) a A.4 písm. a) a c), přičemž vzdálenost hořlavého 

předmětu od části stavby z hořlavých hmot nebo jiného hořlavého předmětu musí bránit 

přenesení hoření. 

A.6. V chráněné únikové cestě lze umístit jeden hořlavý předmět umělecké či historické 

hodnoty nepřesahující rozměry 2 x 2 m za podmínky, že je stavba v části umístění tohoto 

předmětu zajištěna 

a) elektrickou požární signalizací a zároveň stabilním hasícím zařízením, nebo 

b) elektrickou požární signalizací a osobou schopnou provést prvotní zásah po dobu 

přítomnosti osob ve stavbě. 

Hořlavý předmět nesmí zasahovat do prostoru chráněné únikové cesty víc než 5 cm. Textilní 

hořlavé předměty nejsou přípustné. 

Podmínky podle A.1. písm. a), b) c), d) a e) a A.4. písm. a) a c) platí obdobně. 
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A.7. Hořlavé předměty a předměty podle A.6 lze umístit pouze v chráněné únikové cestě 

s nejvyšší kapacitou. 

A.8. Na umístění nehořlavých předmětů se uplatní podmínky podle A.1.písm. d) a A.4. 

A.9. V části únikové cesty mající funkci požární předsíně nesmí být umístěny hořlavé 

předměty. 

A.10. Podmínky podle této přílohy 6 se nevztahují na 

a) hořlavé předměty nebo hořlavé části stavebních konstrukcí, které jsou součástí stavby, 

pokud je jejich užití v souladu s požárně bezpečnostním řešením, jiným obdobným 

dokumentem nebo českými technickými normami uvedenými v příloze č.1 část2, 

b) povrchovou úpravou provedenou v souladu s požárně bezpečnostním řešením, jiným 

obdobným dokumentem nebo českými technickými normami uvedenými v příloze 

č.1 část 2. 
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Doplňující fotografie hotelu Start v Jičíně 

 

 

Obrázek 1: Čelní pohled 



Příloha č. 3 Dodatečné řešení úniku osob v objektech pro ubytování Romana Steinerová 

 

Obrázek 2: Prostor vlastní recepce 
 

 

Obrázek 3: Dřevěné obložení vstupní haly a vchod do restaurace 
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Obrázek 4: Vstupní zádveří s dveřmi, které se otevírají proti směru úniku 
 

      
 

Obrázek 5, 6: Závěs umístěný na schodišti u recepce 
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Obrázek 7: Stůl na pokoji v těsné blízkosti radiátoru 
 

 
 

Obrázek 8: Číslo podlaží - v současné době nevhodně značeno 
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Obrázek 9: Osvětlení na schodišti 
 
 

 
 

Obrázek 10: Elektrický rozvaděč na chodbě u pokojů 
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Obrázek 11: Požární hlásič ve společenské místnosti 
 
 

 
 

Obrázek 12: Východ z prostorů v 1.PP 



Příloha č. 4 Dodatečné řešení úniku osob v objektech pro ubytování Romana Steinerová 

Výběr statistických přehledů o ubytování v ČR 

 

Skladba ubytovacích zařízení 
Druhová skladba uvedených hromadných ubytovacích zařízení v roce 2006 byla 

taková, že na hotely a jim podobná zařízení připadalo 57%, z toho na hotely***** a **** jen 

7%. Ostatní hromadná ubytovací zařízení představovala zbylých 43% tvořených ze 16% 

kempy a z 29% chatovými osadami a turistickými ubytovnami. Zbylých 56% zahrnují ostatní 

nespecifikované hromadné zařízení. 

 
Tabulka 1: Počet ubytovacích zařízení v letech 2004 - 2006 

 

Kategorie 2004 2005 2006
Hotel **** 28 34 35

Hotel, motel, botel **** 241 252 274

Hotel, motel, botel *** 963 955 984

Hotel, motel, botel ** 348 331 331

Hotel, motel, botel * 196 177 186

Hotel garni ****, ***, **, * 94 133 130

Penzion 2441 2396 2374

Kemp 476 499 512

Chatová osada 324 330 325

Turistická ubytovna 660 638 621

Ostatní hromadná ubyt. Zařízení jinde neuvedená 1869 1860 1844

Hromadná ubytovací zařízení celkem 7640 7605 7616
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Lůžková kapacita 
 

Z pohledu rozložení nabídky cestovního ruchu náleželo v roce 2006 45% lůžkové 

kapacity na ubytovací zařízení ve střediscích městského a kulturně – poznávacího cestovního 

ruchu. Kolem 15% připadalo na ubytovací zařízení ve střediscích letní rekreace u vody, 19 - 

20 % na horská střediska, 8 - 9% na lázeňské ubytování a na ostatní střediska cestovního 

ruchu, většinou ve venkovském prostředí zbývalo 10% kapacity ubytovacích zařízení v ČR. 

Lázeňská ubytovací zařízení v 36 lázeňských místech disponovala na konci roku 2006 

asi 30 tisíci lůžky. 

Využití lůžkové kapacity v hotelech a penzionech, které byly sledovány v roce 2006 

dosáhlo v průměru 35,8%. Nadprůměrné využitá kapacita byla zejména v Praze (51,8%), 

v Karlovarském kraji 45,3% a Zlínském kraji 32,9%. Naopak nejméně na Vysočině (24,9%) 

a Ústeckém kraji 21,8%.  

 
Tabulka 2: Přehled počtu ubytovacích zařízení v jednotlivých krajích a jejich kapacit 
v roce 2006 

 

Kraj 
Počet 

zařízení Počet pokojů Počet lůžek 
Hlavní město Praha 619 32 122 69 650 
Středočeský kraj 548 10 779 29 179 
Jihočeský kraj 1 011 17 846 53 504 
Plzeňský kraj 417 7 566 21 313 
Karlovarský kraj 429 14 034 28 874 
Ústecký kraj 384 7 067 18 652 
Liberecký kraj 917 13 483 40 668 
Královehradecký kraj 985 16 259 47 919 
Pardubický kraj 277 5 513 15 970 
Vysočina 364 6 624 19 636 
Jihomoravský kraj 489 11 863 30 319 
Olomoucký kraj 343 7 005 19 122 
Zlínský kraj 368 8 015 21 758 
Moravskoslezský kraj 465 9 406 25 404 
Celkem v ČR 7 616 167 582 441 968 
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Zahraniční hosté 
 

Průmětná délka pobytu zahraničních hostů dlouhodobě překračuje 10 dnů. V roce 

2003, byl průměr dokonce 13,8 dne, v roce 2006 10,3 dne. V letech 2005 a 2006 se v českých 

ubytovacích zařízeních ubytovalo nejvíce zahraničních turistů v historii, jejich počet dosáhl 

6,3 miliónu. Průměrné výdaje zahraničních turistů v ČR v tomto roce činily 1 896 Kč 

na osobu a den. Nejčastější důvody návštěvy ČR zahraničními turisty tvoří 46 - 54% rekreace 

a zábava. Za účelem služební cesty přijíždí 14 - 19% a účastnit se kongresu 4%. Navštívit 

příbuzné a známé jezdí 16 – 21%.  

Největší podíl zahraničních turistů ubytovaných v hromadných ubytovacích 

zařízeních mají u nás tradičně Němci, Britové a následují Italové. Například hosté z Ruska 

mají nejdelší průměrnou dobou pobytu. Mezi měsíce s nejvyšší návštěvností jsou červen, 

červenec, srpen a září. Naopak mezi měsíce s nejnižším počtem návštěvníků patří leden, únor, 

listopad a také prosinec.  

Tabulka 3: Přehled návštěvníků jednotlivých zemí za rok 2007 - První část 

  Počet Počet Průměrný počet 
Země  hostů přenocování přenocování 

Hosté celkem 12 963 896 40 846 602 3,2 
nerezidenti 6 680 400 20 614 907 3,1 
Belgie 80 371 220 798 2,7 
Bulharsko 18 645 56 015 3,0 
Dánsko 109 695 354 505 3,2 
Estonsko 18 429 39 357 2,1 
Finsko 46 851 144 855 3,1 
Francie 236 380 608 829 2,6 
Chorvatsko 40 223 116 739 2,9 
Irsko 48 527 139 717 2,9 
Island 4 128 12 454 3,0 
Itálie 412 698 1 200 668 2,9 
Srbsko a Černá Hora 13 267 40 544 3,1 
Kypr 8 722 28 216 3,2 
Litva 61 383 96 283 1,6 
Lotyšsko 21 026 36 843 1,8 
Lucembursko 3 423 9 056 2,6 
Lichtenštejnsko 892 2 000 2,2 
Maďarsko 99 213 231 900 2,3 
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Tabulka 4: Přehled návštěvníků jednotlivých zemí za rok 2007 - Druhá část 

  Počet Počet Průměrný počet 
Země  hostů přenocování přenocování 

Malta 3 297 9 127 2,8 
Německo 1 552 095 5 642 921 3,6 
Nizozemsko 248 014 914 992 3,7 
Norsko 81 333 240 190 3,0 
Polsko 299 156 652 662 2,2 
Portugalsko 25 786 80 851 3,1 
Rakousko 177 242 359 038 2,0 
Rumunsko 35 081 89 684 2,6 
Rusko 320 930 1 705 567 5,3 
Řecko 61 795 191 656 3,1 
Slovensko 310 258 877 559 2,8 
Slovinsko 22 807 45 693 2,0 
Spojené království 564 040 1 515 397 2,7 
Španělsko 256 553 821 724 3,2 
Švédsko 75 864 205 682 2,7 
Švýcarsko 80 282 211 620 2,6 
Turecko 34 317 95 365 2,8 
Ukrajina 61 964 265 794 4,3 
Ostatní evropské země 226 729 655 711 2,9 
Kanada 49 871 141 673 2,8 
Spojené státy americké 322 100 937 972 2,9 
Brazílie 21 155 57 477 2,7 
Mexiko 16 603 43 636 2,6 
Ostatní americké země 31 494 86 071 2,7 
Čína 38 358 76 655 2,0 
Izrael 54 573 213 457 3,9 
Japonsko 136 476 294 271 2,2 
Jižní Korea 79 468 124 853 1,6 
Ostatní asijské země 188 828 490 667 2,6 
Jihoafrická republika 4 205 12 420 3,0 
Ostatní africké země 15 260 56 067 3,7 
Austrálie 49 687 129 574 2,6 
Nový Zéland 7 667 21 657 2,8 
Oceánie 3 239 8 445 2,6 
rezidenti 6 283 496 20 231 695 3,2 
Evropská unie 4 797 351 14 574 028 3,0 
 


