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Diplomová práce řeší problematiku požární bezpečnosti zdravotnických zařízení. Práce je 

zaměřena zejména na posouzení návrhu zdravotnických zařízení dle ČSN 73 0835.  

V úvodní části práce je zachycen historický vývoj zdravotnických staveb od dob před naším 

letopočtem až po současnost. Následuje rozbor statistických údajů požárů v těchto typech 

zařízení. Dále specifikace požadavků na novostavby a změny staveb zaměřená zejména na 

evakuaci.  

Cílem diplomové práce je posouzení požární bezpečnosti stávajících zdravotnických objektů a 

na základě skutečných staveb a řešených projektů návrh vhodných doporučení a opatření. 

    

Annotation: 
Kročová, M.: Assessment of Fire Safety in Sanitary Building. Diploma thesis. Ostrava: 

 VŠB - TU Ostrava, Faculty of safety engineering, 2010. 49 p. 

 

Key words: fire safety, medical facilities, fire, persons unable to separate movement,    

evacuation. 

 

Diploma thesis solves the issue of fire safety in sanitary buildings. Thesis is oriented to 

examination of a proposal medical establishment according to CSN 73 0835.   

In preamble of this thesis is described a historical evolution of sanitary building from ages 

before Christ to  present. After that follows an analysis of statistical data fires in these types of 

object. Further statement of requirements for new buildings and building conversion target the 

mainly for evacuation.   

The aim is assessment of fire safety in the current sanitary buildings. On the basis of really 

buildings and analysis projects are designed suitable recommendation and precaution.   
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1 ÚVOD 

 

Zdravotnické stavby jsou vzhledem ke své provozní a technologické náročnosti jednou 

z nejsložitějších odvětví jak z hlediska architektonického, tak i z hlediska jednotlivých 

specializací [4]. Požární bezpečnost staveb ve zdravotnických objektech je velmi důležitá 

zejména z důvodu obtížné evakuace. Nové právní předpisy a ČSN, upravující stavby 

zdravotnických zařízení, jsou zpřísňovány právě kvůli fatálním následkům, jaký požár 

v těchto zařízeních má. Evakuace je specifická velkým množstvím osob neschopných 

samostatného pohybu či osob s omezenou schopností pohybu a orientace. U stávajících 

zdravotnických objektů, které byly řešeny před účinností kodexu norem  

ČSN 73 08xx, je požární bezpečnost řešena velmi sporadicky. Objekty nejsou členěny  

do požárních úseků, není zde vhodně řešená vzduchotechnika, naprostá absence chráněných 

únikových cest a evakuačních výtahů, atd. 

 

Diplomová práce se zabývá úrovní zajištění požární bezpečnosti ve zdravotnických 

objektech stávajících i novostavbách. Práce se zaměřuje zejména na specifika návrhu těchto 

staveb. Jedná se především o definování charakteristických parametrů návrhu podle typu 

zdravotnického zařízení. Úroveň požárního zabezpečení je rozdílná u ambulantních 

zdravotnických zařízení, lůžkových zdravotnických zařízení, zařízeních sociální péče 

a zdravotnických zařízení pro děti. Zaměřuje se na evakuaci, provedení únikových cest 

a evakuačních výtahů. Dále na vzduchotechnická zařízení, prostupy požárně dělícími 

konstrukcemi a zabezpečení těchto rozvodů požárními klapkami.  

 

Cílem práce je zhodnotit úroveň požárního zabezpečení ve zdravotnických objektech 

na základě skutečné stavby. Zachytit požární zabezpečení ve stávajících objektech, poukázat 

na kritická místa při vzniku požáru či mimořádné události. Dále z hlediska návrhu požárně 

bezpečnostního řešení nového zdravotnického objektu či změny stavby upozornit  

na problematická místa návrhu podle ČSN 73 0835: 2006. Navrhnout doplňky, které by dle 

mého názoru bylo vhodné v normě upravit či doplnit.   
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2 REŠERŠE 

 

Požární bezpečnost staveb v České republice upravuje řada právních předpisů. Jedná 

se o zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [13] a jeho 

prováděcí vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci [14]. Dále se jedná o technické 

požadavky zakotvené v českých technických normách řady ČSN 73 08xx, které jsou obecně 

známé pod pojmem „Kodex norem požární bezpečnosti staveb“. Všechny normy zahrnuté  

do tohoto kodexu stanoví konkrétní technické požadavky požární bezpečnosti pro jednotlivé 

druhy staveb. Požární bezpečnost staveb zdravotnických zařízení a sociální péče řeší 

projektová norma:  

 

ČSN 73 0835. Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče. 

Praha: Český normalizační institut, 2006. 28 stran. 

 Norma platí pro projektování požární bezpečnosti zdravotnických objektů. Platí pro 

projektování nových budov i změn staveb. Jsou zde stanoveny specifické požadavky pro tyto 

objekty. 

 

Požární bezpečnost staveb 

Hošek, Zdeněk 

Praha, ABF- nakladatelství ARCH, 1. vydání, 2006, 128 s. 

ISBN: 80-86905-22-5 

 Publikace se zabývá požární bezpečností staveb. Zachycuje vývoj požární bezpečnosti 

a postupy při navrhování požární bezpečnosti obecně a také pro některé vybrané druhy staveb. 

 

Občanské stavby. Zdravotnické stavby. 

Strnadel, Zdeněk 

Vysoké učení technické v Brně, 2. vydání,  1988, 314 s. 

Tento učební text popisuje historický vývoj zdravotnických staveb, návrh těchto 

staveb z hlediska architektonického.   
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3 HISTORICKÝ VÝVOJ ZDRAVOTNICKÝCH STAVEB 

 

S historickým vývojem lékařství souvisí i vývoj zdravotnických staveb. Starost  

o zdraví člověka se stala odedávna nedílnou součástí vývoje lidské společnosti. I když  

se prostředky, podmínky i léčebné metody v průběhu historického vývoje neustále měnily  

a nadále budou měnit, základní kodex této profese zůstává nezměněn [3].  

 

3.1 Starověk 

Z období starověku jsou známy stavby vázané především k tradičním zdrojům 

termálních a minerálních vod. Jednou z nejstarších je bazén v Mohenjo-Daro v Indii, která 

pochází z období zhruba 2800 př. n. l. Další podobné stavby z období 3000 př. n. l. byly 

nalezeny ve starém Egyptě. V povodí Eufratu byly nalezeny zbytky sumerských lázní z roku 

2500 př. n. l. Také ve staročínských písemných pramenech byly objeveny zmínky o léčebných 

lázních  z období 2300 př. n. l. [4]. 

Velký vývoj zdravotnictví zaznamenal antický starověk, kdy se poprvé setkáváme 

s náznakem preventivní péče. Stavěla se antická gymnázia, která pečovala o duševní i tělesný 

rozvoj mládeže. Součástí tohoto komplexu byly také termální lázně [4]. Nejproslulejší 

z léčeben v helénsko-latinské éře byly léčebny v blízkosti minerálních a termálních pramenů 

v Athénách a Pergamonu [3]. 

 V antickém Řecku ve 3. stol. př. n. l. vznikaly „soukromé kliniky“, které se nazývaly 

Iatreien. Jednalo se o lékařské kliniky, kde lékaři léčili své soukromé pacienty [3]. Vedle 

těchto soukromých klinik se stavěly veřejné léčebny zvané asklépia. Zvláště proslulé bylo 

Asklepion v Malé Asii [4].  

Římané převzali lázeňskou tradici od Řeků. Celkem je známo asi 80 římských 

lázeňských míst. Velký rozmach zaznamenaly v antickém Římě veřejné lázně zvané thermae 

[4]. Už v této době byly známy stavby nazývané Valetudianaria s nadsázkou srovnatelné 

s dnešními hospici. 

3.2 Středověk 

Pád západořímské říše zaznamenal i konec antické kultury a s ní i medicínské  

a lázeňské tradice.  
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Základ péče o nemocné v Evropě vytvořilo až křesťanství [3]. Budovaly se stavby 

zvané Xenodochium určené pro nemocné, poutníky a cestující. 

 
 

Obr. č. 1 – Xenodochium [3]

 
Obr. č. 2 – Xenodochium, Turmanin [3] 

 

Příkladem pozdější realizace je nemocnice v Turmaninu v Sýrii ze 6. století, která byla 

původně určená pro poutníky, později v křižáckých válkách pro raněné křižáky. Jednalo se  

o stavby s velkou halou pro nemocné olemované chodbou, ve středu byl situován objekt 

služeb, dispozičně oddělený byl objekt pro zemřelé a objekty stájí. Princip tohoto řešení byl 
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překonán až v minulém století. Jedna z nejzajímavějších  středověkých nemocnic se nacházela 

v panství St. Gallen v dnešním Švýcarsku, postavena byla kolem roku 820.  

 
Obr. č. 3 –  klášterní hospitál – St. Gallen [3] 

 

Těmto stavbám se říkalo klášterní hospitál a bylo zde již patrné členění nemocnice 

podle funkčního využití. V centrální části se nacházela kaple, po stranách ubytovací zařízení, 

kolem dvora pak pokoje pacientů, ambulance, umývárny, kuchyně. Odděleny byly také dva 

pavilony, první pro chirurgii a léčebné místnosti, druhý  pro nejtěžší pacienty (dnešní 

jednotka intenzívní péče). V blízkosti se nacházela také zahrada pro pěstování léčivých bylin. 

Typické bylo oddělení ambulantního a lůžkového provozu, členění pacientů do menších 

skupin, také kvalitní odvětrání a odkanalizování objektu [3]. Klášterní hospitál se stal až  

do 12. stol. jediným typem nemocnice. Ve 12. století začínají vznikat městské nemocnice, 

které měly současně funkci starobinců, chudobinců a ústavů pro choromyslné [4]. Tyto 

nemocnice však postrádaly funkční řešení předešlých římských a raně křesťanských staveb, 

také úroveň léčení postrádala základy antického lékařství [3].   

Renesance sebou přinesla opětovný zájem o antické metody léčení a lázeňství. 

V průběhu 15. a 16. století se od nemocnice oddělily sociální ústavy, jako např. starobince, 

chudobince. Nemocnice se v tomto období začínají členit podle jednotlivých funkcí [4].  
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3.3 Novověk 

 V 15. století jsou nemocnice koncipovány v křížové osnově s velkými nemocničními 

špatně větranými sály. Příkladem byla nemocnice je L`Hotel Dieu v Paříži, která byla 

postavena již v r. 829 vedle chrámu Notre Dame a postupně rozšířila se až na 5000 pacientů.  

 

               

              Obr. č. 4,5 - Nemocnice L´Hotel Dieu [3] 
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Na nesnesitelné podmínky upozornil až požár v r. 1737, který nemocnici téměř zničil. 

Na základě spousty studií a odborných diskuzí na téma obnovy této nemocnice, architekt 

Poyet navrhl novou koncepci nemocnice s uspořádáním služebních pokojů, pokojů  

pro nemocné, izolací pro nakažlivé. Základem bylo kromě dispozičního členění také dobré 

větrání, proslunění, zavedení vodovodu a prvně také požárních pump [3]. Nemocnice Hotel 

Dieu je v provozu dodnes. 

Obr. č. 6 - Nemocnice L´Hotel Dieu [12] 

 

Podle nové koncepce dostatečného větrání, proslunění, hygieny spojené s menší 

koncentrací pacientů byla v druhé polovině 19. století podle vídeňského architekta Theofila 

Hansena postavena nemocnice v Brně. V Praze pak, podle návrhu architekta Josefa Hlávky, 

porodnice [3]. Hlávkova koncepce důsledně odděluje porodnický a operační trakt od lůžkové 

části. 

Koncepty nemocnic postavených koncem 18. století a ve století 19. kladou důraz  

na přirozené osvětlení, důkladné větrání všech prostor nemocnice a oddělení infekčních  

a neinfekčních částí [4]. Rozvíjí se také lázeňství. Příkladem jsou lázně v Karlových Varech, 

Teplicích a Mariánských lázních.   
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K dynamickému vývoji lékařství dochází na základě vědeckých pokroků, v návaznosti 

na rozvoj přírodních věd, fyziky, atd. v  19. století a na začátku 20. století. Ve vývoji 

nemocnic tomuto nejvíce odpovídal pavilonový systém, který převládal v Evropě až  

do 2. světové války. Pavilonový systém je založen na skladbě pavilonů podle jednotlivých 

oborů medicíny. V některých případech mohou být propojeny chodbami. V tomto systému  

je postavena většina nemocnic u nás, které vznikly od začátku 20. století do druhé světové 

války [4]. Jedná se o nemocnici Bulovka v Praze, nemocnici na Vinohradech v Praze, 

nemocnici v Hradci Králové, Plzni a Českých Budějovicích. Výhodou pavilonového systému 

je možnost postupné výstavby a modernizace. Nevýhodu je náročnější doprava uvnitř 

nemocnice, větší délka inženýrských sítí [4].   

 

 

 

 

Obr. č. 7 -  pavilonový 

systém nemocnice [3] 

 

L- lůžková část 

P- poliklinika 

K- vyšetřovací část 

Následoval přechod od nízkých horizontálních pavilonů k vyšším budovám s tzv. 

vertikální koncepcí. Tento typ se nazýval „americkou nemocnicí“. V suterénu bylo oddělení 

RTG a ambulance, v přízemí klinika, ve 2.NP administrativa a laboratoře, v dalších 

poschodích lůžková oddělení. V nejvyšších podlažích chirurgie a v podkroví byl ubytovaný 

personál [3].  

Ve 30. letech 20. století se přechází ke kombinaci pavilonového a monoblokového 

systému. Vyloženě monoblokový systém „amerického typu“ přinášel problematické prolínání 

návštěvníků s pacienty a zvýšené riziko přenosu infekcí. 

Po 2. světové válce začíná výrazně převládat výstavba formou monobloků. 

Nedostatkem u této formy byla velká hloubka traktů a s tím spojená nutnost klimatizace, 

vzduchotechniky, umělého osvětlení. Velkým problémem bylo udržení antiseptického 

prostředí [4].  Pokročilejší formou je systém skupinový, který spočíval ve vybudování 
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funkčních skupin, např. infekční, hospodářská, apod. U nás se nejvíce prosazuje  

tzv. centralizace, která spočívá ve vytváření centrálních vyšetřovacích a léčebných prostor. 

Vznikají velké monoblokové centralizované nemocnice. V tomto stylu je postavena i fakultní 

nemocnice v Olomouci, Ostravě, Brně, Plzni, Praze. Až provoz samotný ukazuje stinné 

stránky, kterými je závislost celého provozu na jednom komunikačním jádru, energetická 

náročnost a rovněž psychika prostředí těchto nemocnic. Ukazuje se, že částečná 

decentralizace může být výhodou [3]. 

Na výše uvedené nedostatky reagoval multiblokový systém výstavby, který spojuje 

výhody pavilonového a monoblokového systému a odstraňuje jejich nevýhody. Důraz je 

kladen na přirozené osvětlení a větrání. Výška těchto nemocnic nepřekračuje 4-5 podlaží.   

V České republice je základní síť zdravotnických komplexů již vybudovaná. Velkou 

oblast projekční činnosti zdravotnických staveb proto tvoří revitalizace těchto velkých 

nemocničních komplexů.  
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4 STATISTIKY POŽÁRŮ VE ZDRAVOTNICKÝCH 

OBJEKTECH 

V následující části práce se budu zabývat statistikami požárů za posledních devět let. 

Podkladem pro vypracování byly statistické ročenky zpracované v přílohách časopisu 112  

a časopisu 150- HOŘÍ. Požární bezpečnost je velmi důležitou součástí každé stavby. 

Vhodným preventivním opatřením lze eliminovat rozsah ztát na zdraví osob a na majetku.  

Z následujícího grafu je patrný určitý pokles počtu požárů  

ve zdravotnických objektech.  

 

Počty požárů ve zdravotnických objektech v letech 
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Graf 1: Počty požárů v letech 2001-2009 

Klesající tendence však není pravidelná a v dalších letech dochází opět k nárůstu počtu 

požárů. Největší pokles požárů v porovnání s předchozím rokem byl zaznamenán v roce 

2005, kdy se stalo o 34 % požárů méně než v roce 2004. Naopak největší nárůst oproti roku 

předchozímu nastal vloni, kdy se oproti roku 2008 stalo o 29 % požárů více. Nejméně požáru 

vypuklo v roce 2008, kdy se stalo o 48 % požárů méně oproti roku 2004, kdy bylo požárů  

za posledních devět let nejvíce. 
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Požáry podle jednotlivých odvětví v roce 2009
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Graf 2: Grafické znázornění počtu požárů dle jednotlivých odvětví 

 

V grafu č. 2 je znázorněno množství požárů podle jednotlivých odvětví v roce 2009.  

Je zde zastoupeno 17 odvětví + nezatříděné požáry. V loňském roce došlo ke 20 177 

požárům, z toho ve zdravotnických objektech ke 48 požárům, což tvoří 0,3% z celkového 

počtu požárů v loňském roce. Největší položku po nezatříděných požárech tvoří požáry 

v domácnostech – 2471 a v dopravě – 2310. V porovnání s ostatními odvětvími se jedná 

„pouze“ o desítky požárů, jsou však specifické množstvím osob neschopných samostatného 

pohybu či osob s omezenou schopností pohybu. Proto bývají požáry v těchto objektech často 

pro tyto osoby tragické.  

Příkladem toho je i pacientka, která uhořela na pokoji interního oddělení krajské 

nemocnice v Českých Budějovicích v únoru letošního roku. Pacientkou byla osmdesátiletá 

žena, nepohyblivá, upoutaná na lůžko, bez možnosti komunikace [8]. Požár s největší 

pravděpodobností způsobila vadná zářivka. Kvůli poruše kondenzátoru, tlumivky či jiné 

závadě vznikla v tělese zářivky elektrický oblouk, představující silný zdroj tepla a plastové 

části svítidla se pak mohou teoreticky roztavit a ve formě kapajícího plastu zapálit třeba 
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lůžkoviny. Zářivka přitom i při takové poruše dále svítí [8]. Podle vyjádření expertů 

elektronického zkušebního ústavu by však zářivka v takovém případě požár způsobit neměla. 

I v situaci, kdy se zářivka začne tavit a roztavený plast odkapává, by neměla způsobit požár. 

A to za předpokladu, že svítidlo splnilo všechny technické normy. Pokud roztavený plast 

přece jen odkapává ze zářivky dolů, neměly by se od něj vznítit ani mnohem hořlavější 

materiály, než jsou lůžkoviny [8]. Tato nešťastná událost ale poukázala na nedostatečné 

zabezpečení a vyburcovala některé zřizovatele nemocnic, kteří reagovali na tragédii 

vybavením některých nemocnic autonomními hlásiči požáru. 
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Graf 3: Počet zraněných a usmrcených osob při požárech ve zdravotnických objektech 
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Grafy 4,5: Grafické znázornění zraněných a usmrcených osob 

 

Je nutné poukázat na to, že druhou nejpočetnější skupinou usmrcených osob při 

požárech jsou právě osoby starší 60ti let. Dle norem se jedná o osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Zvláště pak v ústavech sociální péče, domovech důchodců, domech 

s pečovatelskou službou je nutné počítat s dezorientací, špatnou pohyblivostí, neschopností  

se rozhodnout při krizové situaci. 
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V porovnání s požáry ve světě nedošlo v ČR, s výjimkou tragédie z roku 1984, kdy 

v Měděnci uhořelo v Ústavu sociální péče 26 chovanek, k žádnému většímu požáru, který by 

měl za následek větší počet obětí na životech. Např. v roce 2008 v domově důchodců v městě 

Egg ve spolkové zemi Vorarlbersko z celkového počtu 25 osob zemřelo 11 na otravu 

zplodinami hoření [9].  Jednalo se většinou o nemohoucí seniory, kteří byli odkázáni na stálou 

péči personálu, šest osob z řad pacientů bylo zraněno. Ohnisko požáru bylo v prvním patře 

budovy zřejmě ve skladových prostorách u pokojů obyvatel. Požár domova důchodců 

v městečku Egg způsobil zřejmě nedopalek cigarety odhozený do nádoby na odpadky  

na chodbě domova. Objekt domova důchodců byl čtyřpodlažní, 140 let starý [10].   

 
Obr. č. 8- Požár v domově důchodců ve městě Egg- Vorarlbersko 

 

Nejen z této tragické události vyplývá, že zpřísňování technických předpisů na stavby 

zdravotnických objektů, je namístě. I tento požár by nemusel mít tak tragické následky, kdyby 

byl objekt vybaven elektrickou požární signalizací, členěn do požárních úseků, dále byla 

zajištěna evakuace po rovině a řádné odvětrání únikových cest. 
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5 SPECIFIKA NÁVRHU BUDOV ZDRAVOTNICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 

 

České technické normy upravují požadavky na novostavby, ale také na změny staveb 

dle ČSN 73 0834 [5]. Např. požadavky na novostavby zdravotnických zařízení LZ 2 jsou 

specifické svými nároky na dělení objektu do PÚ, stavební konstrukce a jejich třídu reakce  

na oheň, konstrukční systém, vnější zateplovaní systémy objektu, povrchové úpravy 

stavebních konstrukcí, provedení únikových cest, zabezpečení evakuace po rovině, řádné 

odvětrání těchto únikových cest, provedení chráněných únikových cest, evakuačních výtahů, 

vybavení objektu požárně bezpečnostním zařízením, zajištění prostupů požárně dělící 

konstrukcí, provedení VZT, řešení vnitřních a vnějších zásahových cest, apod.  

V následujícím textu jsou uvedeny technické požadavky na novostavby zdravotnických 

objektů, ale i změny staveb. Při popisu těchto specifických technických požadavků vycházím 

zejména z norem ČSN 73 0835 [1], ČSN 73 0802 [2] a ČSN 73 0810 [16].   

 

5.1 Stanovení základní koncepce, konstrukční systém, výška objektu 

z hlediska PO 

 

Při návrhu jakékoliv budovy je nutné stanovit základní koncepci. Stanovit, zda-li  

se jedná o novostavbu, či změnu staveb. Podle účelu a využití objektu pak určit specifika 

návrhu dané stavby. Obecně se snažíme navrhnout a zabezpečit stavbu tak, abychom omezili 

riziko vzniku požáru a pokud vznikne, tak zabránili jeho šíření [7]. Hlavním úkolem je 

zabránit ohrožení osob tak, aby nedošlo ke ztrátám na životech a také majetku. Toho se docílí 

vhodným návrhem konstrukcí, materiálů, dispozice a kombinací pasivního a aktivního 

zajištění. Pasivní zajištění spočívá zejména v členění stavby do požárních úseků a návrhu 

chráněných únikových cest. Aktivní zajištění pak spočívá v zabezpečení objektu požárně 

bezpečnostním zařízením [6]. 

V dalším popisu se budu zabývat pouze zdravotnickými objekty a budovami sociální 

péče. 
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5.1.1 Konstrukční systémy  

Konstrukční systémy mohou být podle druhu konstrukcí použitých v požárně dělících 

a nosných konstrukcích: 

- nehořlavé (Konstrukce jsou pouze druhu DP 1.) 

- smíšené (Svislé konstrukce, které jsou požárně dělící a nosné musí být z druhu  

DP 1, ostatní pak z druhu DP 2. Pouze u jednopodlažních objektů mohou být 

střešní nosné konstrukce u druhu DP 3.) 

- hořlavé (mají konstrukce druhu DP 2, popř. DP 3) 

 

Ambulantní zdravotnické zařízení skupiny AZ 1 – nejsou zde kladeny podmínky druhu 

nosných a požárně dělících konstrukcí s výjimkou podzemního podlaží, které musí být druhu 

DP 1. V obvodových stěnách se nemusí vytvářet požární pásy. 

Ambulantní zdravotnické zařízení skupiny AZ 2 – může být umístěno v objektu 

s nehořlavým konstrukčním systémem nebo v jednopodlažním objektu se smíšeným 

konstrukčním systémem s výjimkou změn staveb, kde je změna navrhována u stávajících 

jednopodlažních zdravotnických zařízení skupiny AZ 2, tam je akceptován konstrukční 

systém hořlavý. 

Lůžkové zdravotnické zařízení skupiny LZ 1 – může být obdobně jako objekty AZ 2 

umístěno v objektu s nehořlavým konstrukčním systémem nebo v jednopodlažním objektu  

se smíšeným konstrukčním systémem. U změn staveb stávajících zdravotnických zařízení  

LZ 1 s výškou hp do 22,5 m může mít objekt konstrukční systém smíšený. 

Lůžkové zdravotnické zařízení skupiny LZ 2 – musí být umístěno v objektu 

s konstrukčním systémem nehořlavým. V tomto případě nejsou povoleny konstrukce druhu 

DP 3 v posledním užitném nadzemním podlaží tak, jak to uvádí ČSN 73 0802 čl. 7.2.12. 

Výjimka je možná pouze u změn staveb stávajících zařízení LZ 2 s nejvýše sedmi 

nadzemními podlažími a u nově budovaných jednopodlažních objektů, kde jsou povoleny 

konstrukční systémy smíšené.  

Zařízení sociální péče – domy s pečovatelskou službou – nesmí být umístěno v objektu 

s konstrukčním systémem hořlavým. U objektů s konstrukčním systémem smíšeným nesmí 

být byty, ve kterých je poskytována pečovatelská služba, umístěny výše než hp = 12 m.   

Zařízení sociální péče – ústavy sociální péče – musí být umístěno v objektu 

s konstrukčním systémem nehořlavým, stejně jako objekty LZ 2. Výjimku tvoří pouze změny 

staveb u stávajících ústavů sociální péče s nejvýše sedmi nadzemními podlažími, kde  
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je přípustný konstrukční systém smíšený. Dále je také přípustný u nově budovaných 

jednopodlažních objektů, kde je navržena lůžková část s projektovanou kapacitou nejvýše  

20 lůžek tvořící samostatný požární úsek a u nově budovaných objektů s nejvýše dvěmi 

nadzemními podlažími, pokud zde tvoří samostatný požární úsek každá samostatná jednotka 

pro ubytování. U změn staveb může být stropní konstrukce požárních úseků bez požárního 

rizika provedena také z konstrukce DP 2. 

Zvláštní zdravotnická zařízení pro děti – kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti 

do 3 let – se navrhují podle zařízení LZ 1, pokud počet lůžek nepřekročí 10. Jinak podle 

zařízení LZ 2. 

Zvláštní zařízení pro děti – jesle – mohou být umístěny v objektech s nehořlavým 

konstrukčním systémem, u změn staveb jsou povoleny také smíšené konstrukční systémy.  

 

5.1.2 Výška objektu z hlediska PO  

Výšková poloha požárního úseku hp se měří od podlahy prvního nadzemního podlaží 

k podlaze posledního užitného nadzemního podlaží, popř. podzemního podlaží. Objekt  

o jednom nadzemním podlaží má výškovou úroveň h=hp=0. Za nadzemní podlaží se považuje 

každé podlaží, které nemá povrch podlahy níže než 1,5 m pod nejvyšší úrovní přilehlého 

terénu (uvažuje se terén do vzdálenosti 3,0 m od objektu). Nelze–li toto jednoznačně stanovit, 

může se poloha prvního nadzemního podlaží určit podle vstupu do budovy, ke kterému 

směřuje příjezdová komunikace pro požární vozidla nebo se může stanovit několik úrovní 

prvního nadzemního podlaží. Poslední užitné nadzemní podlaží je nejvýše umístěné užitné 

podlaží v nadzemní části objektu h, popř. v požárním úseku hp. Poslední užitné podzemní 

podlaží je nejníže umístěné užitné podlaží v podzemní části objektu. V objektu může být 

několik úrovní posledního podlaží a může mít také několik výšek [2]. 

 

5.2 Zatřídění podle typu zdravotnického zařízení 

5.2.1 Zdravotnická zařízení ambulantní péče AZ  

Jsou zdravotnická zařízení poskytující zdravotnickou péči osobám, docházejícím  

do zdravotnického zařízení. Dále je třídíme na skupiny : 

AZ 1 - Jedná se o ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém jsou jednotlivé ordinace 

nebo nejvýše tři lékařská pracoviště, tvořící jeden pracovní celek. Patří sem lékárny 
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základního typu (tj. zařízení poskytující lékárenskou péči obyvatelům, ambulantním 

zdravotnickým zařízením, apod.) a hygienické stanice. 

AZ 2 - Ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém jsou více než tři lékárenská 

pracoviště tvořící jeden provozní celek. Patří sem polikliniky, lékárenská zařízení, vyšetřovací 

a léčebné prostory pro více než 30 pacientů v lázeňských léčbách. 

 

5.2.2 Zdravotnická zařízení ústavní péče LZ  

Jsou lůžková zdravotnická zařízení, která poskytují zdravotnickou péči 

hospitalizovaným osobám. 

Dále je třídíme na skupiny : 

 LZ 1 -  Lůžkové zdravotnické zařízení  s maximálním počtem 15 lůžek pro dospělé 

nebo 10 lůžek pro děti. Popř. 10 lůžek při současném pobytu dětí i dospělých. 

 LZ 2 - Lůžkové zdravotnické zařízení s jednou nebo více lůžkovými jednotkami. 

Lůžková jednotka obsahuje lůžkové pokoje a doplňující místnosti, kterými jsou vyšetřovny, 

pracovny sester, jídelna, sklady, umývárna. Jedna lůžková jednotka má max. 50 lůžek  

pro dospělé nebo 30 lůžek pro děti. Popř. 30 lůžek při současném pobytu dětí i dospělých. 

 

5.2.3 Zařízení sociální péče   

Je účelové zařízení, které slouží výhradně k poskytování sociální péče a k činnostem 

s ní souvisejícím. Zpravidla se zde vyskytují osoby s omezenou schopností pohybu  

a orientace nebo osoby neschopné samostatného pohybu.  

Třídí se na dvě skupiny : 

 Dům s pečovatelskou službou – jedná se o objekt nebo jeho část, kde se osobám 

starším 60ti let nebo osobám s tělesným, smyslovým postižením, popř. s lehčím mentálním 

postižením, poskytuje sociální péče formou pečovatelské služby v jejich domácnostech. 

Pokud není projektovaná kapacita větší než 12 osob, navrhují se podle ČSN 73 0833 [15]. 

 Ústav sociální péče – je objekt nebo jeho část, kde se osobám starším 60ti let nebo 

osobám s tělesným, smyslovým, mentálním postižením, popř. s určitým chronickým stavem, 

poskytuje sociální péče ústavní formou. Jedná se o domovy důchodců a penziony  

pro důchodce. 
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5.2.4 Zvláštní zdravotnická zařízení pro děti  

 Třídí se do dvou skupin : 

 Kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do tří let 

Jesle  

 

5.3 Vytvoření požárních úseků, výpočet požárního rizika, stanovení stupně 

požární bezpečnosti 

 

Z hlediska požární bezpečnosti staveb se objekty dělí na menší celky (požární úseky), 

které jsou ohraničeny požárně dělícími konstrukcemi. Jejich cílem je zamezit šíření požáru  

do dalších prostorů objektu [7]. Projektová norma ČSN 73 0835 [1] stanovuje prostory, které 

musí tvořit samostatný požární úsek v objektech zdravotnických zařízení.  

Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku charakterizuje klasifikační zatřídění 

vyjadřující schopnost požárního úseku čelit po stanovenou dobu účinkům požáru z hlediska 

možnosti rozšíření požáru a zachování stability konstrukcí objektu. Požární úseky se podle 

toho zatříďují do I. Až VII. stupně požární bezpečnosti. 

 

5.3.1 Ambulantní zdravotnické zařízení skupiny AZ 1   

AZ 1 musí tvořit samostatný PÚ, kromě případu, kdy je toto zařízení možné 

klasifikovat jako obytnou buňku. Další PÚ pak musí tvořit lékárenské zařízení. Kromě 

případu, kdy je zařízení AZ 1 umístěno v samostatném objektu, který má max. 3 nadzemní 

podlaží, pak může celý objekt tvořit jeden PÚ zatříděný do II. stupně požární bezpečnosti. 

Samostatný PÚ tvoří jen prostory, ve kterých se neposkytují zdravotnické služby a které mají 

charakter pomocných provozů (prádelny, dílny, garáže) nebo doplňujících služeb 

(občerstvení, obchody). 

Pro AZ 1 lze bez dalšího výpočtu stanovit při součiniteli c = 1,0; pv = 35 kg.m-2,  

a = 0,9. 

Pro lékárenská zařízení  pv = 60 kg.m-2, a = 1,1. 
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5.3.2 Ambulantní zdravotnické zařízení skupiny AZ 2   

Zdravotnické zařízení AZ 2, umístěné ve stavbě jiného účelu, musí být požárně 

odděleno o ploše max. 1000 m2. Samostatné požární úseky dále musí tvořit lékárenské 

zařízení, sklady lůžkovin a zdravotnického materiálu, archivy a jiné skladovací prostory 

hořlavých látek o ploše > 25 m2, operační oddělení, pomocné a hospodářské prostory o ploše 

> 25 m2, sklady hořlavých plynů a kyslíku. Dále prostory, které podle věcně příslušných 

projektových norem musí tvořit samostatný PÚ.  

Pro výpočet stupně požární bezpečnosti u zařízení skupiny AZ 2 lze bez dalšího 

průkazu použít hodnoty: 

- pv = 35 kg.m-2, a = 0,9 pro lékařská pracoviště 

- pv = 28 kg.m-2, a = 0,9 pro vyšetřovací a léčebné složky 

- pv = 60 kg.m-2, a = 1,1 pro lékárenské zařízení 

 

5.3.3 Lůžkové zdravotnické zařízení skupiny LZ 1  

Zdravotnické zařízení LZ 1 umístěné ve stavbě jiného účelu, musí tvořit samostatný 

PÚ, který nesmí zaujímat více než jedno podlaží. Výjimku tvoří strojovna vzduchotechniky, 

která může být v jiném podlaží i když je součástí PÚ zdravotnického zařízení. Pokud  

je zařízení skupiny LZ 1 umístěno v samostatném objektu, může kromě vyčleněných prostor 

(prádelny, dílny, garáže, občerstvení, obchody), nebo prostor, které dle věcně příslušných 

norem musí tvořit samostatný PÚ, tvořit jeden PÚ. Požární úsek zařízení skupiny LZ 1 

umístěný v samostatném objektu s nejvýše třemi nadzemními podlažími, lze bez dalšího 

průkazu zatřídit do II. stupně požární bezpečnosti. 

Pro výpočet stupně požární bezpečnosti u zařízení skupiny LZ 1 lze bez dalšího 

průkazu použít hodnoty: pv = 35 kg.m-2, a = 0,9  

 

5.3.4 Lůžkové zdravotnické zařízení skupiny LZ 2  

Zdravotnické zařízení skupiny LZ 2 umístěné ve stavbě jiného účelu, musí tvořit 

samostatný PÚ. Samostatné PÚ musí dále tvořit každá lůžková jednotka, anesteziologicko-

resuscitační oddělení a jednotka intenzívní péče, operační oddělení, oddělení klinické 

biochemie, centrální laboratoře, lékárenské zařízení, sklady hořlavých plynů a kyslíku. Dále 

prostory nesouvisející se zdravotnickou péčí a pomocné a doplňující provozy (prádelny, 
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dílny, garáže, občerstvení, obchody), nebo prostory, které dle věcně příslušných norem musí 

tvořit samostatný PÚ. 

Požární úseky lůžkových jednotek, ARO, JIP a operačního oddělení nesmí zaujímat 

více než jedno podlaží. Výjimku tvoří strojovna vzduchotechniky, která může být v jiném 

podlaží i když je součástí uvedených PÚ.  

U vícepodlažních objektů LZ 2 musí být každé podlaží, ve kterém jsou umístěny 

lůžkové jednotky, děleno nejméně do dvou požárních úseků a to pro zajištění bezprostřední 

evakuace po rovině do požárem nezasaženého požárního úseku.  

Požární úseky ARO, JIP a operačního oddělení musí být od ostatních požárních úseků 

odděleny prostorem umožňujícím samostatné větrání, které při požáru zajistí přetlak. Tento 

prostor však může být součástí zmiňovaných PÚ a nemusí být od těchto PÚ oddělen 

kouřotěsnými dveřmi.  

Pro výpočet stupně požární bezpečnosti u zařízení skupiny LZ 2 lze bez dalšího 

průkazu použít hodnoty: 

- pv = 30 kg.m-2, a = 0,9 pro lůžkové, vyšetřovací a léčebné složky 

- pv = 20 kg.m-2, a = 0,9 pro JIP, ARO, operační oddělení 

- pv = 60 kg.m-2, a = 1,1 pro lékárenské zařízení 

- pv = 30kg.m-2, a = 1,1 pro oddělení klinické biochemie 

Požární úseky lůžkových jednotek ve vícepodlažních objektech však musí být 

provedeny nejméně ve IV. stupni požární bezpečnosti. 

 

5.3.5 Zařízení sociální péče – domy s pečovatelskou službou  

Prostory s pečovatelskou službou umístěné ve stavbě jiného účelu, musí být  

od ostatních částí objektu požárně odděleny. Výjimku tvoří pouze společné únikové 

komunikace. V těchto objektech musí samostatný požární úsek tvořit každý byt, ve kterém je 

poskytována pečovatelská služba, dále prostory podle ČSN 73 0833 [15] a prostory, které 

nesouvisí s poskytováním pečovatelské služby. 

Pro výpočet stupně požární bezpečnosti lze bez dalšího průkazu použít hodnoty:  

pv = 40 kg.m-2, a = 1,0. 
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5.3.6 Zařízení sociální péče  –  ústavy sociální péče  

Ústav sociální péče, ve kterém počet lůžek nepřesahuje 15 lůžek pro dospělé nebo  

10 lůžek pro děti, popř. 10 lůžek při současném výskytu dětí i dospělých se navrhují podle 

zdravotnického zařízení skupiny LZ 2. Pokud počet lůžek přesahuje předepsané kapacity, 

navrhuje se v zásadě podle zdravotnického zařízení skupiny LZ 2 s následujícími dodatky.  

Ústavy sociální péče, které jsou umístěné v objektu jiného účelu, musí být od ostatních 

prostorů objektu požárně odděleny. Samostatné požární úseky dále musí tvořit každé 

ošetřovatelské oddělení, lůžková část s projektovanou kapacitou nejvýše 20 lůžek, každá 

samostatná jednotka pro ubytování, sklady lůžkovin, zdravotnického nebo provozního 

materiálu, archivy a jiné skladovací prostory s plochou přesahující 25 m2. Dále prostory, které 

přímo nesouvisí s poskytováním ústavní sociální péče, včetně prostorů pomocných  

a doplňujících (prádelny, dílny, garáže, občerstvení, obchody), nebo prostory, které dle věcně 

příslušných norem musí tvořit samostatný PÚ. Požární úseky lůžkových částí nesmí zaujímat 

více než jedno podlaží. 

Pro výpočet stupně požární bezpečnosti u ústavů sociální péče lze bez dalšího průkazu 

použít hodnoty: 

- pv = 23 kg.m-2, a = 0,9 pro ošetřovatelská oddělení 

- pv = 35 kg.m-2, a = 1,0 pro lůžkové části ústavů sociální péče 

- pv = 40 kg.m-2, a = 1,0 pro ubytovací jednotku 

 

5.3.7 Zvláštní zdravotnická zařízení pro děti – kojenecké ústavy a dětské domovy  

Kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do tří let, ve kterých počet lůžek 

nepřesahuje 10, se navrhují podle zdravotnických zařízení skupiny LZ 1. Pokud počet lůžek 

přesahuje tento počet, pak se navrhují podle zařízení skupiny LZ 2. 

 

5.3.8 Zvláštní zařízení pro děti – jesle  

Každé oddělení jeslí musí tvořit samostatný požární úsek, který může být umístěn 

nejvýše ve 2. nadzemním podlaží. 

Pro výpočet stupně požární bezpečnosti jeslí lze bez dalšího průkazu použít hodnoty  

pv = 35 kg.m-2, a = 1,0. 
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5.4 Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

 

Požární odolnost stavebních konstrukcí, vyjádřená dobou v minutách a požadovaný 

druh konstrukčních částí se stanoví podle stupně požární bezpečnosti požárního úseku. 

Požárně dělící konstrukce ohraničují požární úseky a jejich úkolem je bránit šíření požáru 

mimo napadený požární úsek ve všech směrech [6]. 

Jedná se o požární stěny, požární stropy, obvodové stěny. 

Požární odolnost stavebních konstrukcí se určuje podle ČSN EN 1363-1  

a souvisejících ČSN. Stavební konstrukce se podle požární odolnosti zařazují do požární 

odolnosti 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360 minut. Pro klasifikaci požární 

odolnosti konstrukcí se užívá písmenných značek charakterizujících dosažené mezní stavy 

požární odolnosti [6]: 

R-  únosnost a stabilita 

E-  celistvost (schopnost prvku s požárně dělící funkcí odolávat působení požáru    

pouze z jedné strany, bez přenosu požáru na stranu odvrácenou požáru) 

I-  teploty na neohřívané straně (schopnost prvku odolávat působení požáru z jedné 

strany a omezit vzrůst teploty na neohřívaném povrchu na 140°C) 

W- hustota tepelného toku (schopnost prvku odolávat působení požáru z jedné strany 

tak, aby radiace na neohřívané straně nepřekročila 15 kW.m-2) 

S-  prostup zplodin hoření (schopnost prvku snížit nebo vyloučit pronikání plynů nebo 

kouře z jedné strany prvku na druhou) 

M- mechanická odolnost (schopnost prvku odolat rázu pro případ, kdy konstrukční 

porušení jiného dílu při porušení jiného dílu při požáru způsobí náraz  

na posuzovaný prvek) 

C-  samozavírání (schopnost automatického uzavírání otvoru) 

G-  odolnost proti požáru sazí (schopnost prvku odolávat hoření sazí) 

K-  účinnost požárních ochran (schopnost stěnových nebo stropních obkladů chránit 

po stanovenou dobu obložené materiály proti vznícení, uhelnatění) 

Požární odolnost stavebních konstrukcí se stanoví dle ČSN 73 0802 tab. 12 [2]  

na základě stupně požární bezpečnosti požárního úseku. V následujícím textu jsou uvedeny 

další specifika týkající se zdravotnických zařízení. Jedná se zejména o povrchové úpravy 

staveních konstrukcí, kde je omezena maximální hodnota indexu šíření plamene a také použití 

plastických hmot. 
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5.4.1 Ambulantní zdravotnické zařízení skupiny AZ 1   

Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí nesmí být použity stavební hmoty 

s indexem šíření plamene is větším než 100 mm.minuta-1 u stěn a 75 mm.minuta-1 u podhledů. 

Pro podlahové krytiny lze použít materiály klasifikované podle ČSN EN 13501-1 do třídy 

A1fl až Cfl. 

 

5.4.2 Ambulantní zdravotnické zařízení skupiny AZ 2 

  Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí nesmí být použity stavební hmoty 

s indexem šíření plamene is větším než 100 mm.minuta-1 u stěn a 75 mm.minuta-1 u podhledů. 

Nezávisle na indexu šíření plamene nesmí být na povrchové úpravy stěn a podhledů použity 

plastické hmoty. Pro podlahové krytiny lze použít materiály klasifikované podle  

ČSN EN 13501-1 do třídy A1fl až Cfl. V konstrukcích střech nesmí být použito průsvitných 

střešních plášťů a světlíků z materiálů třídy reakce na oheň F až B. Omezení platí také na 

vnější tepelnou izolaci obvodových stěn, která nesmí být provedena z materiálů třídy reakce 

na oheň F až B, omezení platí také do dodatečné vnější tepelné izolace. 

 

5.4.3 Lůžkové zdravotnické zařízení skupiny LZ 1  

  Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí nesmí být použity stavební hmoty 

s indexem šíření plamene is větším než 75 mm.minuta-1 u stěn a 50 mm.minuta-1 u podhledů. 

Nezávisle na indexu šíření plamene nesmí být na povrchové úpravy stěn a podhledů použity 

plastické hmoty. Pro podlahové krytiny lze použít materiály klasifikované podle  

ČSN EN 13501-1 do třídy A1fl až Cfl. V konstrukcích střech nesmí být použito průsvitných 

střešních plášťů a světlíků z materiálů třídy reakce na oheň F až B.  

 

5.4.4 Lůžkové zdravotnické zařízení skupiny LZ 2  

U lůžkových zdravotnických zařízení jsou stanoveny klasifikační požadavky  

na stavební konstrukce a prvky u požárních úseků lůžkových jednotek, ARO, JIP a 

operačních oddělení. Jedná se o třídu reakce na oheň  

-  stěn a podhledů, nosných konstrukcí uvnitř PÚ, volně vedených potrubních  

   rozvodů včetně izolace - B-s1 (C-s1 u objektů s max. 2 nadzemními  

  podlažími) 
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- transparentních výplní okenních a dveřních otvorů, průsvitných střešních  

   plášťů a světlíků - A1 

-  okenních a předokenních žaluzií – C-s1 

U všech těchto prvků, kde je stanovena klasifikace s1 nesmí být použito plastických 

hmot.  

Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí nesmí být použity stavební hmoty 

s indexem šíření plamene is větším než 75 mm.minuta-1 u stěn a 50 mm.minuta-1 u podhledů. 

Nezávisle na indexu šíření plamene nesmí být použito plastických hmot s výjimkou 

nášlapných vrstev podlah nebo lemovacích lišt keramických obkladů či podlahových krytin. 

Pro podlahové krytiny lze použít materiály klasifikované podle ČSN EN 13501-1 do třídy 

A1fl až Cfl. 

Přímé komunikační propojení mezi požárními úseky lůžkových jednotek musí být 

uzavřeno požárními  a současně kouřotěsnými dveřmi s klasifikací EI-Sm-C. 

    

5.4.5 Zařízení sociální péče – domy s pečovatelskou službou  

U těchto objektů nesmí být vnější tepelná izolace obvodových stěn provedená 

z materiálů třídy reakce na oheň F až B. Omezení se týká i dodatečné tepelné izolace 

obvodových stěn. Vstupní dveře do požárních úseků, kde je vykonávána pečovatelská služba, 

musí být požární a současně kouřotěsné.  

Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí nesmí být použity stavební hmoty 

s indexem šíření plamene is větším než 75 mm.minuta-1 u stěn a 50 mm.minuta-1 u podhledů. 

Nezávisle na indexu šíření plamene nesmí být použito plastických hmot s výjimkou 

nášlapných vrstev podlah nebo lemovacích lišt keramických obkladů či podlahových krytin. 

Pro podlahové krytiny lze použít materiály klasifikované podle ČSN EN 13501-1 do třídy 

A1fl až Cfl. 

5.4.6 Zařízení sociální péče – ústavy sociální péče  

Pro stavební konstrukce platí stejná kritéria jako pro zdravotnická zařízení skupiny  

LZ 2. Vstupní dveře do požárních úseků lůžkové části a ubytovacích jednotek, musí být 

provedeny jako požární a kouřotěsné. Není zde uveden požadavek na samouzavírací zařízení. 

Uzavření dveří v případě požáru provede službu konající personál.  

Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí nesmí být použity stavební hmoty 

s indexem šíření plamene is větším než 75 mm.minuta-1 u stěn a 50 mm.minuta-1 u podhledů. 
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Nezávisle na indexu šíření plamene nesmí být použito plastických hmot s výjimkou 

nášlapných vrstev podlah nebo lemovacích lišt keramických obkladů či podlahových krytin. 

Pro podlahové krytiny lze použít materiály klasifikované podle ČSN EN 13501-1 do třídy 

A1fl až Cfl. 

 

5.4.7 Zvláštní zdravotnická zařízení pro děti – kojenecké ústavy a dětské domovy  

Stavební konstrukce zdravotnických zařízení pro děti, ve kterých počet lůžek 

nepřesahuje 10 se navrhují podle zdravotnických zařízení skupiny LZ 1. Pokud počet lůžek 

přesahuje tento počet, pak se navrhují podle zařízení skupiny LZ 2. 

 

5.4.8 Zvláštní zařízení pro děti – jesle  

Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí nesmí být použity stavební hmoty 

s indexem šíření plamene is větším než 75 mm.minuta-1 u stěn  

a 50 mm.minuta-1 u podhledů. Nezávisle na indexu šíření plamene nesmí být použito 

plastických hmot s výjimkou nášlapných vrstev podlah nebo lemovacích lišt keramických 

obkladů či podlahových krytin. Pro podlahové krytiny lze použít materiály klasifikované 

podle ČSN EN 13501-1 do třídy A1fl až Cfl. V konstrukcích střech nesmí být použito  

průsvitných střešních plášťů a světlíků z materiálů třídy reakce na oheň F až B. 

 

5.5 Stanovení únikových cest, evakuace 

 

Únikové cesty musí umožnit bezpečnou evakuaci všech osob z ohroženého objektu 

nebo jeho části na volné prostranství a umožnit přístup zásahovým jednotkám do prostorů 

napadených požárem [6]. Podle stupně ochrany, kterou únikové cesty poskytují unikajícím 

osobám, se dělí na nechráněné a chráněné. 

Nechráněná úniková cesta je trvale volný komunikační prostor směřující k východu 

ven na volné prostranství.  

Chráněná úniková cesta je trvale volný komunikační prostor vedoucí k východu  

na volné prostranství a tvořící samostatný požární úsek, chráněný proti požáru, zplodinám 

hoření, vysokým teplotám a kouři [6]. Je ohraničen požárně dělícími konstrukcemi a řádně 
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odvětrán. Chráněné únikové cesty se rozlišují podle doby, při které se po ní mohou osoby 

bezpečně pohybovat.  

Rozlišujeme : 

- chráněnou únikovou cestu typu A – doba, po kterou se mohou osoby při  požáru 

na únikové cestě bezpečně zdržovat je nejvýše 4 minuty. 

- chráněnou únikovou cestu typu B - doba, po kterou se mohou osoby při požáru  

na únikové cestě bezpečně zdržovat je nejvýše 15 minut. 

- chráněnou únikovou cestu typu C - doba, po kterou se mohou osoby při požáru 

na únikové cestě bezpečně zdržovat je nejvýše 30 minut. 

 

5.5.1 Ambulantní zdravotnické zařízení skupiny AZ 1   

U objektů zdravotnických zařízení skupiny AZ 1, umístěných v samostatném objektu 

s nejvýše třemi nadzemními podlažími, postačuje nechráněná úniková cesta šířky 1,1 m 

s šířkou dveří 0,9 m. Délky únikových cest se posuzují jen u objektů s výškou h > 9,0 m. 

V ostatních případech se řeší dle ČSN 73 0802 [2] při zachování světlosti dveří 0,9 m. 

 

5.5.2 Ambulantní zdravotnické zařízení skupiny AZ 2 

Ve zdravotnických zařízeních skupiny AZ 2 je stanovena délka jedné nechráněné 

únikové cesty nejvýše 20 m, délky dvou a více nechráněných únikových cest nejvýše 40 m. 

Tyto délky již nelze prodlužovat. 

Jedné únikové cesty lze využít v souladu s ČSN 73 0802 [2], délka chráněné únikové 

cesty typu A je max. 90 m. U změn staveb je dovoleno užití částečně chráněné únikové cesty. 

Šířka únikových cest nesmí být menší než 1,1 m s šířkou dveří 0,9 m. 

V objektech, kde je zdravotnické zařízení umístěno výše než ve 4. nadzemním 

podlaží, musí být zřízen evakuační výtah, který bude součástí chráněné únikové cesty. 

Výjimku tvoří pouze situace, kdy dveře výtahu ústí do požárního úseku bez požárního rizika, 

avšak všechny dveře ohraničující tento požární úsek musí být požární a kouřotěsné klasifikace 

EI-Sm-C. 

Únikové cesty sloužící pro evakuaci pacientů, musí být vybaveny nouzovým 

osvětlením a musí být označen směr úniku. 
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5.5.3 Lůžkové zdravotnické zařízení skupiny LZ 1  

Šířka únikových cest nesmí být menší než 1,1 m s šířkou dveří 0,9 m (tam, kde není 

předpoklad přemísťování lůžek). Šířka schodišťového ramene a podesty musí umožňovat 

manipulaci s nosítky tj. min. 1,5 m. 

Ve zdravotnických zařízeních skupiny LZ 1 je stanovena délka jedné nechráněné 

únikové cesty nejvýše 15 m, délky dvou a více nechráněných únikových cest nejvýše 30 m. 

Tyto délky již nelze prodlužovat. 

Tam, kde je lůžkové zdravotnické zařízení skupiny LZ 1 umístěno výše než  

ve 3. nadzemním podlaží, musí být zřízen evakuační výtah. U novostaveb musí být součástí 

chráněné únikové cesty, u změn staveb lze umístit do samostatného požárního úseku bez 

požárního rizika. Tento požární úsek bez požárního rizika musí komunikačně propojovat 

evakuační výtah s chráněnou únikovou cestou. Dveře ústící do tohoto požárního úseku musí 

být požární a současně kouřotěsné klasifikace EI-Sm-C. Propojení mezi evakuačním výtahem 

a chráněnou únikovou cestou musí umožnit manipulaci s lůžkem.   

 

5.5.4 Lůžkové zdravotnické zařízení skupiny LZ 2  

Z každého požárního úseku musí být zajištěna bezprostřední evakuace pacientů po 

rovině do sousedního požárního úseku nebo ven na volné prostranství. Požární úsek,  

do kterého směřuje evakuace musí splňovat požadavky na souč. a ≤ 1,1, musí navazovat  

na chráněnou únikovou cestu, nebo na volné prostranství, musí mít zajištěno přirozené nebo 

umělé větrání odpovídající požadavkům na větrání chráněné únikové cesty typu A a musí být 

plošně dimenzován tak, aby umožnil pobyt pacientům z daného požárního úseku i pacientům 

evakuovaným. 

Nechráněná úniková cesta, po které probíhá evakuace, musí být oddělena 

konstrukcemi DP 1 s výjimkou dveří a nesmí mít větší zatížení než 10 kg.m-2 kromě případů, 

kdy je ze všech požárních úseků přímý východ na volné prostranství.   

Jedné únikové cesty z požárních úseků ARO, JIP a operačních oddělení může být 

použito pokud není delší než 10 m a není po ní evakuováno více než 6 osob neschopných 

samostatného pohybu. Pokud by tvořila samostatný požární úsek se zatížením nejvýše  

2,5 kg.m-2, lze po ní evakuovat nejvýše 12 osob, maximální délka je 15 m. 

Jedné únikové cesty z požárního úseku lůžkové jednotky může být použito, pokud je 

délka nejvýše 10,0 m a cestou se evakuuje maximálně 12 osob. Pokud by tvořila samostatný 
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požární úsek se zatížením nejvýše 2,5 kg.m-2, lze po ní evakuovat nejvýše 12 osob, maximální 

délka je 15 m. 

V lůžkovém  zdravotnickém zařízení LZ 2 se navrhují chráněné únikové cesty typu B 

(u dvou až osmi podlažních objektů) a chráněné únikové cesty typu C (u objektů s více než 

osmi podlažími). 

V rekonstruovaných objektech nelze chráněnou únikovou cestu typu B nahradit 

chráněnou únikovou cestou typu A. Také není možné u změn staveb použít částečně 

chráněnou únikovou cestu. 

Šířka únikových cest určená pro evakuaci pacientů po rovině musí být nejméně 1,1 m 

a to včetně dveří. 

Z každého podlaží s výskytem osob neschopných samostatného pohybu, musí vést 

alespoň jedno schodiště umožňující manipulaci s nosítky, tj. šířka ramene min. 1,5 m.  

Ve všech objektech, kde jsou požární úseky ARO, JIP a operačního oddělení, 

umístěny výše než ve třetím nadzemním podlaží, musí být zřízeny evakuační výtahy. 

Evakuační výtah musí být součástí chráněné únikové cesty s výjimkou změn staveb, kde 

může ústit do požárního úseku bez požárního rizika.  

 

5.5.5 Zařízení sociální péče – domy s pečovatelskou službou  

V zařízeních sociální péče tvoří nechráněná úniková cesta požární úsek bez požárního 

rizika. Jediné nechráněné únikové cesty může být použito jen tedy, pokud její délka není větší 

než 20 m a není po ní evakuováno více než 12 osob. Délka dvou a více únikových cest pak 

nesmí být delší než 35 m. Tyto délky již nelze prodlužovat.  

Šířka únikových cest nesmí být menší než 1,1 m s výjimkou dveří, které mohou mít 

šířku 0,9 m. Šířka schodišťového ramene by měla být alespoň 1,5 m, aby umožňovala 

manipulaci s nosítky. 

Evakuační výtahy musí být zřízeny v objektech, které mají požární úseky bytů 

umístěny výše než ve 3.NP, nebo pokud je svislá vzdálenost podlaží a nejbližšího východu  

na volné prostranství větší než 9,0 m. Evakuační výtahy musí ústit do prostoru chráněné 

únikové cesty s výjimkou změn staveb, kdy může evakuační výtah ústit do požárního úseku 

bez požárního rizika. 
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5.5.6 Zařízení sociální péče – ústavy sociální péče  

Nechráněná úniková cesta, které spojuje požární úseky s východem na volné 

prostranství nebo chráněnou únikovou cestou musí tvořit požární úsek bez požárního rizika. 

Pokud tato úniková cesta ústí do chráněné únikové cesty, musí být v místě zaústění opatřena 

požárním uzávěrem klasifikace alespoň EW-30-Sm-C s transparentní plochou nejméně  

0,06 m2. 

Jediné nechráněné únikové cesty může být použito, pokud její délka není větší než 

15,0 m a není po ní evakuováno více než 12 osob. Délka dvou a více nechráněných únikových 

cest nesmí být delší než 30 m. Tyto délky již nelze prodlužovat. 

Z požárních úseků lůžkových částí a ubytovacích jednotek může být navržena jedna 

chráněná úniková cesta (u změn staveb případně částečně chráněná úniková cesta), pokud 

z každého podlaží nebude evakuováno více než 12 osob a budou umístěny nejvýše  

ve 3. nadzemním podlaží.  

Šířka únikových cest z posuzovaných požárních úseků nesmí být menší než 1,1 m.  

U dveří, kde není předpoklad přemísťování lůžek stačí 0,9 m. 

Pokud se v lůžkových částech objektu vyskytují osoby neschopné samostatného 

pohybu, musí být šířka schodišťového ramene a podesty taková, aby umožňovala manipulaci 

s nosítky, tj. šířka schodišťového ramene min. 1,5 m. 

Ve vícepodlažních objektech, kde jsou požární úseky umístěny výše než ve 3. NP, 

nebo je úroveň podlahy výše než 9,0 m od úrovně vstupu do objektu, musí být zřízeny 

evakuační výtahy. Evakuační výtahy musí tvořit součást chráněné únikové cesty. U změn 

staveb může evakuační výtah tvořit samostatný požární úsek s výstupem do požárního úseku 

bez požárního rizika, který komunikačně spojuje evakuační výtah s chráněnou únikovou 

cestou. Všechny dveře ohraničující tento požární úsek bez požárního rizika musí být požární  

a také kouřotěsné EI-Sm-C s výjimkou dveří do CHÚC a evakuačního výtahu, které mohou 

být klasifikace EW-C. 

U změn staveb stávajících ústavů sociální péče je dovoleno zmenšit klec evakuačního 

výtahu až 1,1 x 1,4 m (pro přepravu osob na vozíku). 

Únikové cesty musí být vybaveny nouzovým osvětlením a směr úniku značkami. 
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5.5.7 Zvláštní zdravotnická zařízení pro děti – kojenecké ústavy a dětské domovy  

Únikové cesty zdravotnických zařízení pro děti, ve kterých počet lůžek nepřesahuje 10 

se navrhují podle zdravotnických zařízení skupiny LZ 1. Pokud počet lůžek přesahuje tento 

počet, pak se navrhují podle zařízení skupiny LZ 2. 

 

5.5.8 Zvláštní zařízení pro děti – jesle  

Z požárního úseku jeslí může vést jedna nechráněná úniková cesta, pokud není delší 

než 15,0 m, nemá větší požární zatížení než 10 kg.m-2 a její šířka je alespoň 1,1 m s šířkou 

dveří nejméně 0,9 m. 

U změn staveb je dovoleno užití jedné částečně chráněné únikové cesty 

 

5.6 Vybavení stavby požárně bezpečnostním zařízením 

Požárně bezpečnostní zařízení jsou zařízení sloužící ke snížení intenzity případného 

požáru v posuzovaném stavebním objektu nebo jeho části. 

Rozlišujeme následující druhy požárně bezpečnostního zařízení [14]: 

-    zařízení pro požární signalizaci (např. EPS, zařízení dálkového přenosu, zařízení 

pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně 

poplachové zařízení), 

-    zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí 

zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy), 

-    zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod tepla 

a kouře, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího 

mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře), 

-    zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové 

osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní  

a výstražné zařízení), 

-    zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně 

nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových 

stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových  

a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí), 

-    zařízení pro omezení šíření požáru  (např. požární klapka, požární dveře a požární 

uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující 
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zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti 

stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky), 

-    náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně 

bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení  

pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, 

zdroje vody určené k hašení požárů).  

 

V objektech zdravotnických zařízení uvažujeme požárně bezpečnostní zařízení 

vyplývající z dělení stavby do požárních úseku. Jedná se o požární dveře, utěsnění prostupů 

kabelů a potrubí při průchodu požárně dělící konstrukcí, případně osazení požárních klapek 

ve VZT potrubí. Dále zařízení zásobování požární vodou - vnější požární vodovod včetně 

hydrantů a vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů. Definice dalších nutných 

požárně bezpečnostních zařízení vyplývá z ČSN 73 0835 [1] a je uveden v následujících 

článcích. 

 

5.6.1 Ambulantní zdravotnické zařízení skupiny AZ 1   

Kromě výše uvedených požárně bezpečnostních zařízení vyplývajících z dělení stavby 

do požárních úseků, nejsou na zdravotnická zařízení skupiny AZ 1 kladeny další požadavky. 

 

5.6.2 Ambulantní zdravotnické zařízení skupiny AZ 2 

Ve zdravotnických objektech AZ 2 musí být v určitých případech specifikovaných 

v bodě 5.2.2 zřízen evakuační výtah. 

Únikové cesty musí být vybaveny nouzovým osvětlením.  

Pro včasné zjištění požáru musí být tato zařízení vybavena EPS, pokud celkový počet 

evakuovaných přesahuje 100 osob. Toto zařízení musí být v provozu alespoň v době, kdy  

je zdravotnické zařízení navštěvováno. 

Také se doporučuje instalace samočinných hlásičů požáru do prostorů s požárním 

rizikem, pokud toto místo není pod trvalou kontrolou zaměstnanců. Tlačítkové hlásiče požáru 

mají být umístěny na únikových cestách a u vstupů do prostor, které musí tvořit samostatné 

požární úseky.  
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5.6.3 Lůžkové zdravotnické zařízení skupiny LZ 1  

Ve zdravotnických objektech LZ 1 musí být v určitých případech specifikovaných 

v bodě 5.2.3 zřízen evakuační výtah. 

 

5.6.4 Lůžkové zdravotnické zařízení skupiny LZ 2  

Únikové cesty ve zdravotnických zařízení LZ 2 musí být provedeny jako chráněná 

úniková cesta typu B nebo C. Pokud je CHÚC typu B dispozičně shodná s CHÚC typu A, pak 

musí být vybavena přetlakovým větráním. Přetlakovým větráním musí být vybavena také 

CHÚC typu C. 

Ve zdravotnických objektech LZ 2 musí být v určitých případech specifikovaných 

v bodě 5.2.4 zřízen evakuační výtah. 

Únikové cesty musí mít nouzové osvětlení. Pro zajištění plynulé evakuace musí být 

objekty zdravotnických zařízení skupiny LZ 2, kromě prostorů s jedinou lůžkovou jednotkou, 

vybaveny domácím rozhlasem. 

Pokud požárně dělícími konstrukcemi požárních úseků lůžkových jednotek, ARO, JIP, 

operačních oddělení a PÚ, kam směřuje evakuace, prostupují nechráněná vzduchotechnická 

potrubí, musí být zabezpečena požárními klapkami, ovládanými zařízením EPS. Jedná  

se o VZT potrubí všech průřezů. 

Pokud je v těchto objektech více než 50 lůžek pro dospělé pacienty nebo 30 lůžek  

pro děti, musí být instalována EPS. Samočinnými hlásiči požáru se doporučuje vybavit 

všechny požární úseky v objektu, kromě požárních úseků bez požárního rizika. Tlačítkové 

hlásiče požáru mají být umístěny zejména na únikových cestách a v pracovnách sester. 

   

5.6.5 Zařízení sociální péče – domy s pečovatelskou službou  

V domech s pečovatelskou službou musí být v určitých případech specifikovaných 

v bodě 5.2.5 zřízen evakuační výtah. 

Nechráněná vzduchotechnická potrubí všech průřezů, která prochází požárně dělícími 

konstrukcemi požárních úseků bytů, ve kterých je poskytována pečovatelská služba, musí být 

v místě prostupu opatřena požárními klapkami. 

V domech s pečovatelskou službou, ve kterých je poskytována pečovatelská služba 

více než padesáti osobám, se požaduje instalace EPS. Samočinnými hlásiči požáru mají být 

vybaveny alespoň požární úseky bytů. 
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5.6.6 Zařízení sociální péče – ústavy sociální péče  

Ústavy sociální péče musí být v určitých případech specifikovaných v bodě 5.2.6 

vybaveny evakuačním výtahem. 

Únikové cesty musí mít nouzové osvětlení. 

Pokud požárně dělícími konstrukcemi požárních úseků lůžkové části a ubytovacích 

jednotek, prostupují nechráněná vzduchotechnická potrubí, musí být zabezpečena požárními 

klapkami, ovládanými zařízením EPS. Jedná se o VZT potrubí všech průřezů. 

V ústavech sociální péče, kde počet lůžek přesahuje 50, se požaduje instalace EPS. 

Samočinnými hlásiči požáru se doporučuje vybavit všechny požární úseky v objektu, kromě 

požárních úseků bez požárního rizika. Tlačítkové hlásiče požáru mají být umístěny zejména 

na únikových cestách a v pracovnách službu konajícího personálu. 

 

5.6.7 Zvláštní zdravotnická zařízení pro děti – kojenecké ústavy a dětské domovy  

Vybavení stavby zdravotnických zařízení pro děti požárně bezpečnostním zařízením 

se určuje podle zdravotnických zařízení skupiny LZ 1, pokud počet lůžek nepřesahuje 10. 

Pokud počet lůžek přesahuje tento počet, pak se navrhují podle zařízení skupiny LZ 2. 

 

5.6.8 Zvláštní zařízení pro děti – jesle  

V objektech jeslí uvažujeme požárně bezpečnostní zařízení vyplývající z dělení stavby 

do požárních úseku. Jedná se o požární dveře, utěsnění prostupů kabelů a potrubí při 

průchodu požárně dělící konstrukcí, případně osazení požárních klapek ve VZT potrubí. Dále 

zařízení zásobování požární vodou - vnější požární vodovod včetně hydrantů a vnitřní požární 

vodovod včetně nástěnných hydrantů. 
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6 POSOUZENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STÁVAJÍCÍCH 

ZDRAVOTNICKÝCH OBJEKTŮ 

 

Jak již bylo v předcházejících částech řečeno zajištění požární bezpečnosti je velmi 

důležité vzhledem k fatálním následkům jaký požár v těchto objektech má. Bohužel  

ve stávajících zdravotnických objektech se dá spíše hovořit o „nezajištění“  požární 

bezpečnosti.  

Při požáru či vzniku mimořádné události je nejproblematičtější bezpochyby zajištění 

evakuace pacientů. 

Evakuace ve stávajících objektech nemocnic je problematická zejména kvůli absenci 

požárně bezpečnostního zařízení, evakuačních výtahů. Ve starších zdravotnických objektech 

nejsou navrženy chráněné únikové cesty, apod. Nedílnou součástí provozu každé takové 

nemocnice jsou požární a evakuační plány a také provádění cvičných požárních poplachů.   
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Obr. č. 9- Ukázka schodišťového prostoru,    

který tvoří únikovou cestu 

 

V evakuačních plánech musí být stanoveno např. vyhlášení evakuace, kterou může 

vyhlašovat a řídit ředitel nemocnice, jeho zástupce nebo pohotovostní lékař oddělení, kde  

k mimořádné události došlo a to v součinnosti s velitelem zásahu. Evakuace může být řízena 

např. z ředitelny, z kanceláře zástupce ředitele či z prostoru centrálního příjmu. Zajišťují ji 

všichni službu konající zaměstnanci nemocnice. Evakuace probíhá po vyznačených 

únikových cestách z jednotlivých oddělení. V objektech, které jsou vybaveny evakuačními 
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výtahy, probíhá evakuace z vyšších podlaží přednostně těmito výtahy. Ohrožené osoby 

(pacienti) jsou evakuovány do objektů nebo prostor oddělení, která nejsou ohrožena požárem. 

Kontrolu a evidenci počtu evakuovaných osob provádí většinou vedoucí jednotlivých 

pracovišť (vedoucí sestra směny) každého oddělení.  

 
Obr. č. 10- Schéma požárně evakuačního plánu 

 

Osoby jsou vyváděny na určené shromaždiště, kde je osobám poskytnuta první pomoc 

a další nezbytná péče. Shromaždiště je většinou před hlavním vchodem do ohrožené budovy, 

případně na volné prostranství před budovou, ne však v místech po směru větru, nebo na 

nástupních plochách nebo cestách pro protipožární zásah. Shromaždiště musí být označeno 

příslušnou informativní značkou.  

  
Obr. č. 11- Vstup do jednoho z objektů nemocnice 

 
Obr. č. 12- Informativní značka -   

                  shromaždiště 

 

 

 

 



 37 

V každé nemocnici jsou určení členové preventivní požární hlídky, kteří obejdou 

všechny místnosti v jednotlivých podlažích ohroženého objektu (dle svého určení) a vyzvou 

osoby, které se zde nachází i zaměstnance k odchodu na shromaždiště. Při evakuaci se 

místnosti, kanceláře ani další prostory nezamykají z důvodu snadné kontroly evakuace všech 

osob z objektu. Dveře a okna místností je však při odchodu nutno uzavřít, aby nevznikal 

průvan nebo komínový efekt, který by mohl podporovat hoření. Ze všech určených 

evakuovaných míst je nutné vynést tlakové láhve s hořlavými plyny, výbušnými plyny 

(acetylen) nebo plyny podporující hoření (kyslík). Nebezpečné látky, hořlavé kapaliny, 

kyseliny a louhy se umisťují do speciálních nehořlavých skříní. V případě ohrožení oddělení 

požárem je také nutné uzavřít hlavní uzávěr rozvodu O2, plynu, vypnout elektrický proud. Z 

míst ohrožených požárem mají být odstraněny hořlavé kapaliny – roztoky a směsi na bázi 

alkoholu (líh, benzín). Po dobu požární evakuace není možno provádět vertikální přesun 

pacientů na odděleních ohrožených požárem pomocí výtahu, s výjimkou výtahů evakuačních. 
 

Obr. č. 13- Ukázka nevyhovujícího výtahu v nemocnici      Obr. č. 14- Značení evakuačního výtahu
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
       Obr. č. 15- Značení výtahu, který nelze     

                        použít pro evakuaci
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Evakuace se v zásadě provádí hlavním východem z ohrožené budovy, pouze v případě 

jeho zasažení požárem nebo jiného akutního nebezpečí v tomto prostoru, je možno k evakuaci 

použít bočních únikových východů nebo přízemních oken.  

Po vyvedení všech osob z ohrožené budovy následuje evakuace zařízení a vybavení 

místností, důležité dokumentace a ostatního materiálu. Evakuace materiálu se provádí zásadně 

až po vyvedení všech osob z ohrožené budovy, pokud je to možné. Evakuovaný materiál bývá 

soustředěn dle vzniklé situace na určených shromaždištích. 

Jelikož mnoho stávajících objektů zdravotnických zařízení není vybaveno 

evakuačními výtahy, je nutné hledat náhradní způsoby evakuace. Evakuace pacientů 

neschopných samostatného pohybu za pomocí dvou zdravotníků, kteří pacienta podpírají je 

velmi náročná jak pro vykonávající personál, tak i pro pacienty samotné. Většina nemocnic 

není vybavena ani přenosnými nosítky. Takovým náhradním způsobem evakuace pacientů 

neschopných samostatného pohybu může být sesouvání těchto pacientů po silných matracích. 

Ačkoliv se tento způsob evakuace může zdát dosti drastický, opak je pravdou. Při cvičném 

požárním poplachu v jedné nemocnici v ČR byl tento způsob evakuace vyzkoušen. Ukázalo 

se, že oproti evakuaci pacientů za pomocí personálu, kteří pacienty podpírají, se jedná  

o způsob k pacientům a zdravotníkům, mnohem šetrnější. 

  

Při prohlídce jedné starší nemocnice pavilónového typu v ČR a diskuzi s personálem 

jsem zjistila, že požadavek na osazení samozavíračů na požární dveře je při provozu velmi 

nešťastné. V nemocnici je velký pohyb sester, zdravotnického personálu při převozu pacientů 

i pacientů samotných. Nejednou došlo k přiskřípnutí končetiny tímto samouzavíracím 

zařízením. Starší pacienti nebo pacienti pohybující se o berlích měli problém tyto dveře vůbec 

otevřít. U novostaveb je řešení jednoduché, a sice instalací uzavíracího zařízení ovládaného 

elektrickou požární signalizací. U starších nemocnic, kde je takové řešení téměř nereálné je 

zřejmě nejrozumnějším řešením kompromis, kdy uzavření dveří provede službu konající 

personál. Obdobně jako v ústavech sociální péče. 

 

Co se týká evakuace z těchto nemocnic jediným řešením je mít opravdu precizně 

zpracované evakuační plány a perfektně vyškolený personál, který bude v danou chvíli přesně 

vědět co a jak dělat. Stávající objekty jsou zabezpečeny do takové míry, že mají značeny 

únikové cesty, bývají vybaveny tlačítkovými hlásiči požáru, přenosnými hasicími přístroji, 

mají v pořádku zařízení pro první zásah, dále mají zpracované příslušné směrnice a provádějí 

cvičné požární poplachy. Je jasné, že nelze přestavět staré nemocnice, tak aby splňovaly 



 39 

nejnovější předpisy a normy, ale minimálně vybavit pokoje a další prostory autonomními 

hlásiči požáru, není tak finančně náročné. Přitom včasné varování může zachránit mnoho 

lidských životů a uchránit majetek. 

 

        

 
Obr. č. 16- Tlačítkový hlásič požáru 
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7 NÁVRH POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

ZDRAVOTNICKÝCH OBJEKTŮ  

 

Z hlediska návrhu požárně bezpečnostního řešení je vhodné poukázat na několik 

problematických částí jak u novostaveb, tak i u změn staveb. U novostaveb se jedná zejména 

o řešení vzduchotechniky. U změn staveb o provedení únikových cest a evakuačních výtahů. 

Základní koncepce návrhu zdravotnického zařízení oproti ostatním budovám  

je v základních bodech shodná. Obdobně jako u ostatních objektů je nutné  

- stanovit základní koncepci, konstrukční systém, výšky objektu z hlediska 

požární ochrany 

- zatřídit objekt podle typu zdravotnického zařízení 

- rozdělit objekt do požárních úseků, vypočítat požární riziko a stanovit stupeň 

požární bezpečnosti daného požárního úseku 

- stanovit požární odolnosti stavebních konstrukcí 

- stanovit únikové cesty, zajištění evakuace osob 

- určit vybavení stavby požárně bezpečnostním zařízením a zabezpečení stavby 

požární vodou a dalšími hasebními látkami a přenosnými hasicími přístroji 

- určit nástupní plochy, zásahové cesty 

- definovat utěsnění prostupů požárně dělícími konstrukcemi, provedení 

vzduchotechniky 

- určit odstupové vzdálenosti od stavebního objektu 

Již při prvotním návrhu objektu ve fázi studie, dokumentace pro územní řízení  

je nutné stanovit únikové cesty. Zvláště u zdravotnických objektů jsou délky nechráněných 

únikových cest zkráceny (oproti délkám stanoveným ČSN 73 0802), což může mít zásadní 

vliv na dispozici objektu.  

Specifické technické požadavky dle ČSN 73 0835 [1] a dalších norem jsou stanoveny 

v části 6 této práce. Dále se budu zabývat jen částmi, které dle mého názoru mohou být 

problematické.  

7.1 Požární úseky 

Členění objektu do požárních úseků je popsáno v části 6. Dále bude řešeno členění  

do požárních úseků Ústavu sociální péče dle ČSN 73 0835 [1]. Pokud máme takové zařízení  
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a počet lůžek překročí 15 pro dospělé nebo 10 pro děti, pak objekt posuzujeme jako 

zdravotnické zařízení LZ 2 s některými doplňky stanovenými právě pro ústavy sociální péče. 

V ústavu sociální péče platí, že každá samostatná ubytovací jednotka musí tvořit samostatný 

požární úsek. Ale jelikož musíme objekt posuzovat i podle zdravotnických zařízení LZ 2 

dozvídáme se, že všechny požární úseky lůžkových jednotek (lůžková jednotka analogicky 

odpovídá ubytovací jednotce) musí být děleny nejméně do dvou požárních úseků pro zajištění 

bezprostřední evakuace pacientů po rovině. Požární úsek, do kterého směřuje evakuace, musí 

být plošně dimenzován tak, aby umožnil pobyt pacientům z daného požárního úseku  

i pacientům ze sousedního evakuovaného požárního úseku. Musí navazovat na chráněnou 

únikovou cestu nebo na východ na volné prostranství a musí mít zajištěno větrání 

odpovídající alespoň větrání v chráněné únikové cestě typu A. Tady nastává otázka: „Lze za 

takový požární úsek v ústavech sociální péče považovat vedlejší ubytovací jednotku?“ 

Obecně vzato vytvoření takového požárního úseku není příliš náročné, náhradní zdroj musí 

v objektu již být hlavně z důvodu odvětrání chráněné únikové cesty, příp. pro požární 

odvětrání šachty evakuačního výtah. V některých případech činí největší problém domluva 

s architektem.  

 

7.2 Vzduchotechnika 
Provedení vzduchotechnických rozvodů v objektech zdravotnických zařízení LZ 2  

je problematické hlavně ve splnění požadavku uvedeného v ČSN 73 0835 čl. 8.5 [1]. Pokud 

se dostaneme do situace nastíněné v předchozím odstavci tzn., že řešíme ústav sociální péče  

a musíme splňovat i požadavky na zdravotnická zařízení skupiny LZ 2, pak musí být 

nechráněná vzduchotechnická potrubí všech průřezů, která prostupují stavebními 

konstrukcemi, jež vymezují požární úseky ubytovacích jednotek, ARO, JIP, operační oddělení 

a požární úseky, do kterých směřuje evakuace (prostory zajišťující evakuaci po rovině), 

v místě prostupu zabezpečeny požárními klapkami, ovládanými zařízením elektrické požární 

signalizace.  

V praxi to znamená, že každá ubytovací jednotka tvoří samostatný požární úsek a VZT 

potrubí vstupuje minimálně 1x do sociálního zařízení ubytovací jednotky, ale setkáváme se  

i s případy, kdy se jedná o tři prostupy. Pokud máme v objektu např. 100 ubytovacích 

jednotek, pak řešíme 100-300 požárních klapek jen při prostupu VZT potrubím do požárního 

úseku ubytovací jednotky, což jsou obrovské finanční náklady. Další komplikace nastává  

u provedení samotných klapek, které se vyrábí až od jmenovité světlosti DN 160 a řešené 
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potrubí bývá max. DN 100, což znamená osadit na všechna potrubí redukce. To je v malých 

rozměrech instalačních šachet téměř nemožné.  

Snad jediným řešením je ochránit VZT potrubí tak, aby nebylo neposuzováno jako 

nechráněné. To je možné dvěmi způsoby, buď provedeme instalační šachtu tak, aby tvořila 

samostatný požární úsek a potrubí mimo instalační šachtu ochráníme minerální izolací, nebo 

ochráníme potrubí minerální izolací s potřebnou požární odolností v celé délce. Tento způsob 

je však lehce poškoditelný, nikdo nezaručí, že při opravách a dalších zásazích nebude izolace 

poškozena a potrubí zůstane nechráněno. 

Pohled odborníků je takový, že při zkouškách požární odolnosti vzduchotechnických 

zařízení i z poznatků při skutečných požárech bylo zjištěno, že pokud je požární klapka 

v otevřené poloze jištěna mechanickou tepelnou pojistkou (nikoliv ovládána EPS), potřebuje 

tato pojistka ke své aktivaci určitý čas. V tomto čase však může potrubím postupovat tzv. 

studený kouř i další zplodiny hoření.  

Dle názorů autora normy a dalších odborníků jsou však výjimky v normách, kde  

se instaluje požární klapka až od určitého průřezu, přežitek z doby, kdy tyto klapky nebyly 

v ČR na trhu.  

Dle mého názoru by pro objekty ústavů sociální péče, měla být udělena z výše 

uvedených důvodů výjimka. Autor normy v tomto případě zřejmě nedomyslel množství 

požárních úseků, které v ústavech sociální péče vznikají. Instalace požárních klapek 

ovládaných elektrickou požární signalizací může zvýšit náklady stavby o miliony korun.  

S ohledem na tato stanoviska a bezpečnost stavby při užívání by měla být zpracována 

studie šíření požáru ve VZT potrubích, na jejímž základě by mělo být rozhodnuto, zda jsou 

tyto klapky tak důležité, či nikoliv. Pokud by se ukázalo, že je jejich instalace přínosná, měly 

by na tento vývoj reagovat výrobci požárních klapek a přinést na trh požární klapku  

od jmenovité světlosti např. DN 100.  

 Obr. č. 17- Požární klapka čtvercová 
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7.3 Změny staveb 

Norma je v některých případech velmi přísná na změny staveb, kdy vestavujeme  

do nevýrobního objektu zdravotnické zařízení skupiny LZ 1 či LZ 2. Prakticky dává úlevy jen 

u konstrukčního systému, jinak velmi málo. Jsou zde velmi přísné požadavky na provedení 

chráněných únikových cest typu B (u LZ 2) a také provedení evakuačních výtahů v případech, 

kdy zdravotnické zařízení skupiny LZ 1 nebo LZ 2 vzniká výše než ve 3.NP. Provedení 

chráněné únikové cesty typu B se samostatně větranou požární předsíní, příp. s přetlakovou 

ventilací je velmi nákladné, také rozměry schodišťových ramen bývají často nevyhovující. 

Možná, že autor normy nepočítal s tím, že by takové prostory vůbec vznikly.  

V praxi jsou známy případy, kdy měly být do 3.NP administrativní budovy přemístěny 

prostory rehabilitace s 25 lůžky. I přes závazek zdravotnické organizace, že tam budou pouze 

osoby s plnou schopností pohybu, bylo dle ČSN nutno třídit chráněnou únikovou cestu typu B 

a splnění těchto požadavků na únikové cesty nebylo možné ve stávajícím objektu dodržet. 

  Na rozdíl od přílišné přísnosti u objektů změn staveb je neadekvátně benevolentní 

vybavení objektů novostaveb elektrickou požární signalizací až od 50ti lůžek. Když 

autonomními hlásiči požáru ve stavbách ubytovacích zařízení musí být vybavena každá 

ubytovací buňka. 
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8  ZÁVĚR 

 

Diplomová práce se zabývá požární bezpečností v objektech zdravotnických zařízení. 

Řešení požární bezpečnosti v těchto typech objektů je specifické zejména zvýšenými nároky 

na evakuaci a to z důvodu velkého množství osob neschopných samostatného pohybu nebo 

osob s omezenou schopností pohybu či orientace. Požární bezpečnost staveb je  velmi 

důležitou součástí návrhu a provozu těchto objektů právě kvůli tragickým důsledkům, který 

požár v takových zařízeních má. 

 

V úvodní části diplomové práce je zachycen historický vývoj zdravotnických staveb 

od dob starověku, přes středověk až po současnost. Jsou zde popsány principy dispozičního 

řešení vždy charakteristické pro určité období.  

 

Obsahem následující části je statistické zhodnocení požárů ve zdravotnických 

objektech. Jsou zde porovnány mimo jiné statistiky požárů podle jednotlivých odvětví, ze 

kterých vyplývá, že požáry ve zdravotnických objektech tvoří 0,3 % z celkového počtu požárů 

v loňském roce. V porovnání s ostatními odvětvími se jedná „pouze“ o desítky požárů, jsou 

však specifické množstvím osob neschopných samostatného pohybu či osob s omezenou 

schopností pohybu. Proto bývají požáry v těchto objektech často pro tyto osoby tragické.  

 

V diplomové práci jsou dále uvedeny specifikace technických požadavků  

na zdravotnické objekty. Jedná se o požadavky na novostavby, ale i změny staveb podle  

ČSN 73 0835[1] a ČSN 73 0802 [2]. Požadavky na konstrukční systém objektu, vytváření 

požárních úseků, výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, požární 

odolnosti stavebních konstrukcí, únikových cest a evakuace. 

 

Cílem práce bylo posoudit úroveň požárního zabezpečení ve stávajících 

zdravotnických objektech a z hlediska návrhu požárně bezpečnostního řešení nového 

zdravotnického objektu či změny stavby upozornit na problematická místa návrhu podle  

ČSN 73 0835: 2006 se zaměřením zejména na evakuaci. 

Ve stávajících zdravotnických objektech, které byly postaveny před účinností  kodexu 

norem ČSN 73 08xx, je požární bezpečnost řešena velmi sporadicky. Evakuace ve stávajících 

objektech nemocnic je problematická zejména kvůli absenci požárně bezpečnostního zařízení, 
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chráněných únikových cest a evakuačních výtahů, není zde vhodně řešená vzduchotechnika, 

atd. V objektech stávajících zdravotnických zařízení je patrná snaha vybavit objekt 

bezpečnostními značkami, jsou zde nainstalovány přenosné hasicí přístroje s řádnými 

revizemi, tlačítkové hlásiče požáru i zařízení pro první zásah. Nemocnice mají zpracované 

příslušné směrnice a provádějí cvičné požární poplachy. Požadovat po zdravotnických 

zařízeních, aby splňovaly nejnovější předpisy a normy platné pro novostavby, je nereálné. 

Vybavit však pokoje a další prostory autonomními hlásiči požáru, není tak finančně náročné. 

Přitom včasné varování může zachránit mnoho lidských životů a uchránit majetek.  
 

Z hlediska návrhu požárně bezpečnostního řešení nového zdravotnického objektu je 

nejvíce problematické provedení vzduchotechniky a požárních klapek ovládaných elektrickou 

požární signalizací. Jedná se zejména o požární klapky na VZT potrubí v ústavech sociální 

péče, které se musí posuzovat jako zdravotnická zařízení skupiny LZ 2. Vzniká zde velké 

množství požárních úseků a s tím spojené velké množství požárních klapek, které je nutné 

instalovat na potrubí malých světlostí. Provedení samotných klapek, které se vyrábí až od 

jmenovité světlosti DN 160 na potrubí mnohem menší světlosti, např. DN 100 je v malých 

rozměrech instalačních šachet téměř nemožné. Nelze jednoznačně říci, zda je umístění těchto 

klapek nezbytné. S ohledem na bezpečnost stavby při užívání by bylo vhodné zpracovat 

studie šíření požáru ve VZT potrubích, na jejímž základě by mělo být rozhodnuto, zda jsou 

tyto klapky tak důležité, či nikoliv. Pokud by se ukázalo, že jsou požární klapky na VZT 

potrubí natolik přínosné, že vyváží ekonomickou zátěž způsobenou jejich instalací, měly by 

na tento vývoj reagovat výrobci požárních klapek a přinést na trh klapku od jmenovité 

světlosti např. DN 100. Pokud by se prokázal opak, měla by se u těchto objektů stanovit 

výjimka. 

Také u návrhu požárně bezpečnostního řešení změn staveb je dle mého názoru norma 

příliš přísná. Prakticky dává úlevy jen u konstrukčního systému, jinak velmi málo. Jsou zde 

velmi přísné požadavky na provedení chráněných únikových cest typu B a evakuačních 

výtahů. Provedení chráněné únikové cesty typu B se samostatně větranou požární předsíní, 

příp. s přetlakovou ventilací je velmi nákladné, také rozměry schodišťových ramen bývají 

často nevyhovující. Je vhodné do normy zapracovat jisté úlevy týkající právě chráněných 

únikových cest u objektů změn staveb, kdy bude doloženo využívání pouze osobami 

schopnými samostatného pohybu.   
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  Na rozdíl od přílišné přísnosti u objektů změn staveb je neadekvátně benevolentní 

vybavení objektů novostaveb elektrickou požární signalizací, kdy u zdravotnických zařízení 

skupiny LZ 2 je požadována až od 50ti lůžek. Je vhodné při menším počtu lůžek instalovat 

alespoň autonomní hlásiče požáru. 
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10 SEZNAMY 

 

10.1 Seznam použitých zkratek a značek 

AZ 1, AZ 2 – ambulantní zdravotnická zařízení 

LZ 1, LZ 2 – lůžková zdravotnická zařízení 

ARO – anesteziologicko resuscitační oddělení 

JIP – jednotka intenzívní péče 

VZT – vzduchotechnika 

PÚ – požární úsek 

EPS – elektrická požární signalizace 

A, B, C, popř. CHÚC A, CHÚC B, CHÚC C – typy chráněných únikových cest 

DP 1, DP 2, DP 3 – třídění konstrukčních částí 

A 1, A 2, B až F – třídy reakce na oheň stavebních výrobků 

s1, s2, s3 – doplňková klasifikace vývinu kouře 

is – index šíření kouře po povrchu stavebních hmot v mm.m-1 

hp – výšková poloha požárního úseku v m 

pv- výpočtové požární zatížení v kg.m-2 

a – součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek 

c – součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních zařízení či opatření 

EW, EI-Sm-C – typ požárních uzávěrů podle požárně technických vlastností 
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