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ANOTACE 
 
ŠIMEČEK, L. Pasportizace hasičských zbrojnic SH ČMS: diplomová práce, Ostrava: VŠB-TU, FBI, 

2011. 68 s. 

 
Diplomová práce popisuje a charakterizuje současný stav hasičských zbrojnic SH ČMS. U 

vybraných objektŧ jsou v návaznosti na získané údaje stanoveny poţadavky na jejich případné úpravy. 

V pořadí první kapitola následující po nezbytném úvodu a rešerši je věnována obecné charakteristice 

Sboru dobrovolných hasičŧ a Jednotce sboru dobrovolných hasičŧ obce, za kterou následuje 

vyhodnocení potřeby stavebních úprav v hasičských zbrojnicích. Ve třetí části zpracované práce jsou 

formulovány poţadavky na hasičskou zbrojnici z hlediska platné legislativy a technických předpisŧ, 

další kapitola potom srovnává předchozí poţadavky se situací v zahraničí. Na tuto následně navazuje 

samostatná část věnovaná obecné pasportizaci na kterou navazuje část diplomové práce stanovující 

konkrétní postup při pasportizaci hasičských zbrojnic. V závěru práce jsou vybrány konkrétní hasičské 

zbrojnice, u kterých je vyhodnocen jejich současný stav z hlediska stávající legislativy, a navrhnuty 

nezbytné úpravy.  
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ANNOTATION 
 

SIMECEK, L. Preparation of Passports for Firehouses of the Association of Voluntary Firefighters of 

Bohemia, Moravia and Silesia : thesis, Ostrava: VSB-TU, FBI, 2011. 68 p. 

 

My thesis describes and deals with nowadays situation of fire houses of the Association of 

Voluntary Firefighters of Bohemia, Moravia and Silesia in a way that at chosen objects are stipulated 

conditions for their possible improvements via obtained information. The first chapter which follows 

after necessary introduction and literature search deals with general description of the Association of 

Voluntary Firefighters and the Group of the Association of Voluntary Firefighters of municipalities, 

following by evaluation of necessity of building improvements in fire houses. In the third part there 

are defined requirements for fire house regarding to valid legislative power and technical regulations, 

next chapter compares previous requirements with the situation abroad. Another part take heed of 

general passportization, which outlines the particular process for passportization at fire houses. At the 

final chapter there are chosen the actual fire houses, at which are analysed their current situation from 

the existing legislative power and are suggested the necessary improvements.   

 

Key words 

association, fire houses, object, passportization, unit 



POZNÁMKA AUTORA 

 

V textu diplomové práce je výraz zbrojnice pouţíván jak s přívlastkem „hasičská“, tak 

také „poţární“, přičemţ oba uváděné termíny představují tentýţ typ objektu. Ve více 

případech je pak pouţito výrazu „hasičská“, neboť je vycházeno z častějšího uţívání tohoto 

obecného označení. Poţadavky na hasičské zbrojnice jsou právně závazné v kapitole 5.1, 

ostatní jsou doporučené, pokud není uvedeno jinak. Obdobně všechny údaje uvedené v této 

diplomové práci jsou platné k 31. 12. 2010, pokud není uvedeno jinak. 
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1 ÚVOD 
 

Mezi základní úkoly Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen HZS ČR) patří 

záchrana ţivotŧ a majetku. HZS ČR, jako jedna z hlavních sloţek Integrovaného záchranného 

systému (dále jen IZS), pomáhá občanŧm České republiky (dále jen ČR) při mimořádných 

událostech, jako jsou poţáry, dopravní nehody, technické havárie či ţivelné pohromy. Není to 

však pouze HZS ČR, který takto činí, ale spolu s ním se na těchto zásazích podílí i jednotky 

sboru dobrovolných hasičŧ (dále jen JSDH).  

Vzájemná spolupráce obou uvedených sloţek se kaţdým rokem, co do úrovně a 

kvality, zvyšuje, přičemţ v praxi se uvedené projevuje nejen při zásazích typu poţár či 

dopravní nehoda, ale také při odstraňování následkŧ zpŧsobených ţivelnými pohromami, jako 

jsou větrné smrště, tornáda či povodně. Právě „velká voda“ opakovaně udeřila v loňském roce 

na území ČR a zanechala za sebou obrovské materiální, ale i lidské ztráty. Byly to právě 

JSDH, které se významnou měrou podílely jak na záchranných, tak i likvidačních pracích. 

Mnohé z těchto sborŧ zaznamenaly ztráty na technických prostředcích zpŧsobených při 

zásazích, nastaly rovněţ případy, kdy povodeň zasáhla také hlavní zázemí jejich sboru, tedy 

hasičskou zbrojnici, coţ mělo pro uvedená zařízení málem likvidační následky. Ocitly se tak 

před otázkou, kde nejdříve začít, co přednostně uklidit, zda stávající objekty opravit či 

zrekonstruovat nebo nově postavit.  

Případy oprav, rekonstrukcí či nové výstavby hasičských zbrojnic nemusí nutně 

souviset s následky po ţivelných pohromách, ale týkají se i běţného ţivota. Mnoho těchto 

objektŧ totiţ neodpovídá poţadavkŧm 21. století, a to zejména co se týče jejich technického 

stavu a materiálního vybavení. Je však nezbytné podotknout, ţe se situace rok od roku 

zlepšuje, přičemţ je známo nemálo případŧ, kdy byla upřednostněna výstavba zcela nových 

zbrojnic oproti rekonstrukcím těch stávajících.  

Jednu z největších členských základen Sboru dobrovolných hasičŧ (dále jen SDH) 

v rámci ČR zaujímá Sdruţení hasičŧ Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS). To de facto 

ţádné zbrojnice nevlastní z dŧvodu, ţe tyto jsou povětšinou v majetku obcí. Neexistuje proto 

ţádná evidence jejich technického stavu či vybavení. Počátkem roku 2010 proto vyvstal 

poţadavek ze strany SH ČMS zmapovat stávající technický stav a vybavení hasičských 

zbrojnic JSDH.  

Hlavní smyslem této práce je tak popsat a charakterizovat současný stav hasičských 

zbrojnic JSDH obcí a u vybraných objektŧ ze získaných údajŧ stanovit poţadavky  

na jejich případné úpravy. Nedílnou součástí diplomové práce bude formulace poţadavkŧ na 
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hasičskou zbrojnici z hlediska platné legislativy a technických předpisŧ (zákony, vyhlášky, 

ČSN), včetně srovnání těchto poţadavkŧ se situací v zahraničí. S potřebou získání informací o 

hasičských zbrojnicích a jejich následného uloţení jde ruku v ruce navrţení systému, jak toho 

dosáhnout. U vybraných hasičských zbrojnic pak bude vyhodnocen jejich současný stav 

z hlediska stávající legislativy a navrhnuty případné úpravy.  

Projekt pasportizace hasičských zbrojnic taktéţ navazuje na budoucí záměr spolupráce 

s Fakultou stavební VŠB-TU Ostrava v rámci navrhování objektŧ hasičských zbrojnic. 

Dalším cílem zpracované práce je usnadnit JSDH obcí rozhodování při zjišťování poţadavkŧ 

na případné vybudování hasičské zbrojnice. 
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2 REŠERŠE 

 

Hlavní zdroj informací při psaní mé diplomové práce tvořily legislativní předpisy, 

ČSN normy, data získaná z elektronického dotazníku, konzultace se členy SH ČMS včetně 

příslušníkŧ HZS ČR a praktické poznatky a zkušenosti při návštěvách hasičských zbrojnic. 

Dále jsem pak vyuţil několik kniţních publikací, statistických ročenek a internetových 

stránek. Mezi základní prameny patřily: 

 

[17] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisŧ 

 

Právní předpis, jehoţ účelem je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu ţivota a 

zdraví občanŧ a majetku před poţáry a pro poskytování pomoci při ţivelních 

pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a 

jiných správních úřadŧ, právnických a fyzických osob, postavení a pŧsobnosti orgánŧ 

státní správy a samosprávy na úseku poţární ochrany, jakoţ i postavení a povinností 

jednotek poţární ochrany. 

 

[19] Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění 

pozdějších předpisŧ 

 

Vyhláška upravuje zpŧsoby zřizování, vnitřní organizaci a vybavení jednotek PO, 

organizaci řízení v jednotkách, zásady velení a činnosti hasičŧ, odbornou zpŧsobilost a 

v přílohách stanovuje minimální počty členŧ jednotek SDH obcí včetně minimálního 

vybavení poţární technikou a věcnými prostředky poţární ochrany. Dále upravuje 

minimální vybavení stanic HZS kraje poţární technikou a věcnými prostředky poţární 

ochrany. 

 

[12] Norma ČSN 73 5710 - Požární stanice a požární zbrojnice 

 

Tato norma stanovuje zásady pro navrhování objektŧ a prostorŧ určených pro výkon 

sluţby jednotek poţární ochrany. Netýká se však dalších provozŧ (např. kancelář 

HZS). Norma platí pro navrhování nových objektŧ a prostorŧ a při rekonstrukcích 

stávajících staveb se uplatňuje přiměřeně. 
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[8] Kolektiv autorŧ. Metodika pro zřizování JSDHO. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2009. 28s. 

 

Metodická pomŧcka vydaná MV-GŘ HZS ČR v souladu s § 24 odst. 1 písm. i) zákona 

č. 133/1985, o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisŧ, která stanovuje 

doporučený postup při zřizování jednotek poţární ochrany. 

 

 Papírová databáze hasičských zbrojnic v Moravskoslezském kraji – HZS MSK  

 

Tato databáze byla budována okolo roku 1996 panem Bjalkem a zahrnuje cca 300 

záznamŧ o hasičských zbrojnicích SDH na území Moravskoslezského kraje. Údaje 

jsou na kancelářském papíře formátu 2xA4 a obsahují základní informace o jednotce, 

stavu a vybavení zbrojnice včetně přehledné fotografie. 
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3 CHARAKTERISTIKA SDH A JSDH 

 

Poţární ochrana je jiţ od minulosti neodmyslitelně spjata s obcemi, které v rámci 

svého zabezpečení zřizovaly rŧzné hlásné sluţby, vydávaly předpisy nařizující kaţdému 

občanovi pomáhat při hašení poţárŧ a poskytovat k tomu své věcné prostředky. Během 19. 

století začaly obce za účelem ochrany před poţáry zřizovat první české hasičské sbory jak 

dobrovolných hasičŧ, tak i jejich profesionálních kolegŧ. Tyto sbory však neplnily jen úlohu v 

oblasti hašení poţárŧ, ale taktéţ se i věnovaly samaritánství a společenským akcím.  

V současné době tvoří základní páteř systému plošného pokrytí území krajŧ 

jednotkami poţární ochrany (dále jen JPO) jednotky HZS krajŧ, které jsou významnou měrou 

doplňovány a podporovány JSDH obcí (graf 1). 
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Graf 1 Počet JSDH obcí podle kategorie JPO v roce 2009 [2] 

 

I kdyţ fungují SDH od nepaměti, často dochází k záměně dvou pojmŧ - Jednotka 

sboru dobrovolných hasičŧ obce (JSDH) a Sbor dobrovolných hasičŧ (SDH). Je proto vhodné 

si vysvětlit, co který pojem znamená: 

 

„JSDH obce je organizace zřizovaná obcí a je obcí plně zabezpečována po finanční i 

materiální stránce. Výkon sluţby zde vykonávají dobrovolně členové jednotky SDH obce, 

kteří mají s obcí uzavřen pracovně právní vztah nebo jinou smlouvu o členství v jednotce
1
.“ 

 

                                                 
1
 Metodika pro zřizování JSDHO. s. 5. [8]  
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„SDH je zpravidla název základní organizace občanského sdruţení pŧsobícího na úseku PO, 

např. Sdruţení hasičŧ Čech, Moravy a Slezska, České hasičské jednotky nebo Moravské 

hasičské jednoty. Těmto organizacím obec mŧţe poskytovat dotaci na činnost a spolupracovat 

s nimi v oblasti poţární ochrany i v oblasti ochrany obyvatelstva. Tyto organizace se však řídí 

zejména zákonem o sdruţování občanŧ a svými stanovami, např. nemohou ukládat úkoly 

obcím a naopak, členství v nich nemŧţe být občanu na újmu
2
.“ 

 

Dále je vhodné si připomenout základní pojmy z oblasti poţární ochrany (dále jen PO): 

 

Jednotkou se v organizačním řízení rozumí organizovaný útvar zřízený ve smyslu 

zákona o PO s vnitřní hierarchií a dělbou práce tvořený hasiči, poţární technikou 

(automobily) a věcnými prostředky (výbava hasičŧ, nástroje, agregáty, apod.) pod 

vedením velitele jednotky
3
.  

 

Druh jednotky – se odvozuje od zřizovatele jednotky a od pracovně právních vztahŧ 

hasičŧ při výkonu sluţby v jednotce ke zřizovateli v souladu se zákonem o PO
4
. 

  

Společná jednotka – jednotka zřízená za podmínek uvedených v zákoně o PO, jejíţ 

druh vyplyne z druhŧ jednotek, které jsou povinny organizační sloţky Hasičského 

záchranného sboru ČR (dále jen HZS ČR), obce, právnické osoby nebo podnikající 

fyzické osoby zřídit
5
. 

 

Místo, kde je jednotka trvale dislokována se nazývá: 

 

stanice - objekt a související prostory určené pro nepřetrţitý výkon sluţby hasičŧ 

zařazených v jednotce HZS kraje nebo jednotce HZS podniku a určené pro poţární 

techniku a věcné prostředky poţární ochrany
6
, 

 

                                                 
2
 Metodika pro zřizování JSDHO. s. 5. [8] 

3
 Metodika pro zřizování JSDHO. s. 3. [8] 

4
 Metodika pro zřizování JSDHO. s. 3. [8] 

5
 Metodika pro zřizování JSDHO. s. 3. [8] 

6
 Metodika pro zřizování JSDHO. s. 4. [8] 
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zbrojnice - objekt a související prostory určené pro výkon sluţby hasičŧ zařazených v 

jednotce SDH obce nebo jednotce SDH podniku a určené pro poţární techniku a věcné 

prostředky poţární ochrany
7
. 

 

Vnitřní organizace a vybavení JPO včetně dislokace musí být volena tak, aby bylo 

území obce podle stupně nebezpečí zabezpečeno poţadovaným mnoţstvím sil a prostředkŧ 

(tab. 1, strana 7 a 8 ). Jedná se tak o základní princip plošného pokrytí území kraje, potaţmo 

celé České republiky. Platí přitom, ţe má být splněna poţadovaná doba dojezdu JPO na místo 

zásahu podle základní tabulky plošného pokrytí (tab. 2): 

 

Tabulka 1 

Vnitřní organizace jednotky 

Kategorie jednotky 

JPO 

II/1 

JPO 

II/2 

JPO 

III/1 

JPO 

III/2 

JPO 

V 

Celkem základní početní stav členŧ
8)

 12 24 12 24 9 

Počet členŧ v pohotovosti pro výjezd v dané 

kategorii jednotky 
4 8 4 8 4 

Funkce 

Velitel 1 1 1 1 1 

Velitel druţstva 2 5 2 5 2 

Strojník 3 6 4 6 2 

Hasič, starší hasič 6 12 5 12 4 

Poţární technika a věcné prostředky poţární ochrany
9)

 

Cisternová automobilová stříkačka 

v základním provedení (dále jen CAS) 
1 1 1 1 1

11)
 

Dopravní automobil 1 1 1 1 1
11)

 

Automobilový ţebřík do 30 m 1
10)

 1
10)

 1
10)

 1
10)

 - 

Automobilová plošina do 30 m 1
10)

 1
10)

 - - - 

Odsávač kouře nebo přetlakový ventilátor 1
11)

 1
11)

 1
11)

 1
11)

 1
11)

 

Motorová stříkačka 1
11)

 1
11)

 1
11)

 1
11)

 1 

                                                 
7
 Metodika pro zřizování JSDHO. s. 4. [8] 

8
 Základní početní stav členŧ jednotky sboru dobrovolných hasičŧ obce se zvyšuje o potřebný počet členŧ 

stanovený právním předpisem, je-li tato jednotka současně zařízením civilní ochrany. 
9
 Kromě minimálního vybavení poţární technikou a věcnými prostředky poţární ochrany je jednotka sboru 

dobrovolných hasičŧ obce vybavována další poţární technikou a věcnými prostředky poţární ochrany nebo 

jinými prostředky, pokud je předurčena pro systém záchranných prací při dopravních nehodách, při haváriích, při 

ţivelních pohromách a pro ochranu obyvatelstva. To platí i v případech, kdy je nadstandardní vybavení poţární 

technikou a věcnými prostředky poţární ochrany a jinými prostředky odŧvodněno havarijním plánem kraje nebo 

dokumentací zdolávání poţáru objektŧ, jejichţ ochranu před poţáry a jinými mimořádnými událostmi jednotka 

zabezpečuje. Vybavení poţární technikou a prostředky poţární ochrany mŧţe být zvýšeno aţ na 

jedenapŧlnásobek limitŧ uvedených v tabulce (zaokrouhluje se nahoru). 
10

 Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičŧ obce výškovou technikou se provádí podle obdobné zásady, na 

které je vybavena stanice typu P2 hasičského záchranného sboru kraje (příloha č. 3 a č. 6 vyhlášky č. 247/2001 

Sb., o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany, ve znění pozdějších předpisŧ). 
11

 Jednotka sboru dobrovolných hasičŧ obce je vybavena uvedenou poţární technikou, věcnými prostředky 

poţární ochrany, jen pokud je to odŧvodněno plošným pokrytím, dokumentací zdolávání poţáru objektŧ, jejichţ 
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Izolační dýchací přístroj
12)

 4 8
11)

 4 8
11)

 4
11)

 

Vozidlová radiostanice poţární ochrany 2 2 2 2 - 

Přenosná radiostanice poţární ochrany 2 4 2 4 1
11)

 

Mobilní telefon 1
11)

 1
11)

 1
11)

 1
11)

 1
11)

 

Tabulka 1 (pokračování) Vnitřní organizace jednotky [19] 

 

Základní tabulka plošného pokrytí 

Stupeň nebezpečí obce 

Počet jednotek PO a doba 

jejich dojezdu na místo 

zásahu 

I 

A 
2 JPO do 7 min a další do 1 

JPO do 10 min 

B 
1 JPO do 7 min a další do 2 

JPO do 10 min 

II 

A 
2 JPO do 10 min a další do 1 

JPO do 15 min 

B 
1 JPO do 10 min a další do 2 

JPO do 15 min 

III 

A 
2 JPO do 15 min a další do 1 

JPO do 20 min 

B 
1 JPO do 15 min a další do 2 

JPO do 20 min 

IV A 
1 JPO do 20 min a další do 1 

JPO do 25 min 

Tabulka 2 Základní tabulka plošného pokrytí [17] 

 

Jednotka je sama o sobě charakterizována několika kritérii: velikostí (počet hasičŧ), 

kategorií (operační pŧsobnost) a taktickou hodnotou (schopnost provádět určitý rozsah 

činností odpovídající velikosti). Jednotky se rozdělují do následujících kategorií: 

 

a) s územní pŧsobností zasahující i mimo území svého
 
zřizovatele se označuje jako: 

 

JPO I - jednotka HZS kraje, s územní pŧsobností zpravidla do 20 minut jízdy z místa 

dislokace a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 2 minut
13

, 

 

 

 

JPO II - jednotka SDH obce, s územní pŧsobností zpravidla do 10 minut jízdy z místa 

                                                                                                                                                         
ochranu před poţáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje. Do počtu izolačních dýchacích přístrojŧ, 

přetlakových ventilátorŧ a motorových stříkaček se započítávají také tyto prostředky umístěné v CAS nebo v 

jiné poţární technice ve vybavení jednotky. 
12

 Autonomní dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem, typ s plicní automatikou pro pouţití v 

plynném prostředí. 
13

 Metodika pro zřizování JSDHO. s. 4. [8] 
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dislokace, která zabezpečuje jeden (JPOII/1) nebo dva (JPOII/2) výjezdy druţstva minimálně 

o zmenšeném početním stavu a zřizuje se ve vybrané obci s počtem obyvatel zpravidla nad 

1000 a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 5 minut
14

, 

 

JPO III - jednotka SDH obce s územní pŧsobností zpravidla do 10 minut jízdy z místa 

dislokace, která zabezpečuje jeden (JPOIII/1) nebo dva (JPOIII/2) výjezdy druţstva 

minimálně o zmenšeném početním stavu a zřizuje se ve vybrané obci s počtem obyvatel 

zpravidla nad 1000 a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 10 minut
15

, 

 

b) s místní pŧsobností zasahující zejména na území zejména svého zřizovatele, pokud není 

v případě rozsáhlých mimořádných událostí poţadován výjezd jednotky jinam v souladu 

s právním předpisem (zákon č. 133/1985 Sb., dále jen zákon o PO): 

 

JPO IV - jednotka HZS podniku
16

, 

JPO V - jednotka SDH obce s pŧsobností na zpravidla na pro území obce, která ji zřizuje
17

, 

JPO VI - jednotka SDH podniku
18

, 

JPO N - jednotka SDH obce nebo podniku, která není zařazena do plošného pokrytí území 

kraje jednotkami. Poţadavky na tuto jednotku jsou stejné jako u jednotky kategorie JPO V. 

Nezařazenou do plošného pokrytí je také poţární hlídka
19

. 

 

Jednotka SDH vybrané obce – je jednotka SDH obce kategorie JPO II a JPO III. Mŧţe to 

být ve zvláštním případě také jiná jednotka SDH obce (popř. poţární hlídka), která na výzvu 

operačního a informačního střediska zasáhla mimo územní obvod obce, která ji zřídila nebo 

obcí, které ji zřídily na základě smlouvy o sdruţení
20

. 

 

Zřízení JSDH obce a zabezpečení její připravenosti k zásahu z organizačního, 

materiálního i finančního hlediska náleţí do pŧsobnosti obcí, které zmíněné jednotky 

vyuţívají za účelem hašení poţárŧ, provádění záchranných nebo likvidačních prací při 

                                                 
14

 Metodika pro zřizování JSDHO. s. 4. [8] 
15

 Metodika pro zřizování JSDHO. s. 4. [8] 
16

 Metodika pro zřizování JSDHO. s. 4. [8] 
17

 Metodika pro zřizování JSDHO. s. 4. [8] 
18

 Metodika pro zřizování JSDHO. s. 4. [8] 
19

 Metodika pro zřizování JSDHO. s. 4. [8] 
20

 Metodika pro zřizování JSDHO. s. 4. [8] 
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ţivelních pohromách či jiných mimořádných událostech, resp. k plnění dalších úkolŧ v oblasti 

ochrany obyvatelstva. 

Potřeba vytváření JSDH obcí se významnou měrou ukazuje zejména v posledních 

letech (graf 2 a 3) při řešení mimořádných událostí, jakými jsou povodně, větrné smrště apod., 

kdy patří zpravidla mezi jediné subjekty v obci, které poskytují pomoc při těchto událostech 

včetně základní pomoci obyvatelstvu. 

 

Počet zásahů JSDH obcí v letech 2005 - 2009 (celá ČR)
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Graf 2 Počet zásahŧ JSDH obcí v letech 2005 – 2009 (celá ČR) [2] 
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Graf 3 Počet zásahŧ JSDH obcí v letech 2005 – 2009 (jednotlivé kraje) [2] 
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3.1 SDRUŢENÍ HASIČŦ ČECH, MORAVY A SLEZSKA 

 

Sdruţení hasičŧ Čech, Moravy a Slezska je občanským sdruţením podle zákona č. 

83/1990 Sb., o sdruţování občanŧ, ve znění pozdějších předpisŧ, které pŧsobí na úseku 

poţární ochrany a krizového řízení ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně,  

ve znění pozdějších předpisŧ a zákona č. 239/2000 sb., o integrovaném záchranném systému, 

ve znění pozdějších předpisŧ, resp. zákona č. 240/2000 sb., o krizovém řízení ve znění 

pozdějších předpisŧ. SH ČMS pokračuje v tradici organizací hasičstva, které dříve pŧsobily 

na území Čech, Moravy a Slezska a je taktéţ právním nástupcem Svazu poţární ochrany 

ČSFR na území České republiky
21

.  

Jako sdruţení vzniklo dne 9. 4. 1991, přičemţ mezi hlavní činnost SH ČMS patří 

vytváření podmínek k účinné ochraně ţivota a zdraví občanŧ, majetku před poţáry či při 

poskytování pomoci při ţivelných pohromách a jiných mimořádných událostech, při nichţ je 

v nebezpečí ţivot, zdraví nebo majetek
22

. 

SH ČMS sdruţuje necelých 8000 SDH v ČR včetně Okresních (OSH) a Krajských 

sdruţení hasičŧ (KSH) a Ústřední hasičské školy Jánské Koupele, Bílé Poličany a Centra 

hasičského hnutí Přibyslav). V jeho čele (SH ČMS) stojí starosta a pět náměstkŧ. V OSH 

potom starostové a jejich náměstci, resp. starostové jako vrcholní představitelé KSH a SDH.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Výroční zpráva SH ČMS 2009. s. 5. [9] 
22

 Výroční zpráva SH ČMS 2009. s. 5. [9] 
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4 VYHODNOCENÍ POTŘEBY STAVEBNÍCH ÚPRAV V HASIČSKÝCH 

ZBROJNICÍCH 

 

Jak jiţ bylo řečeno, zabezpečování poţární ochrany spadá od nepaměti do kompetence 

příslušných obcí. Pro tyto účely tak byly na našem území zřizovány hasičské sbory 

dobrovolných hasičŧ (později i profesionální sbory), přičemţ za první, který byl zaloţen na 

území Rakouska – Uherska (a tedy vlastně i Česka), bývá označován Spolek dobrovolných 

hasičŧ Zákupy, který byl zřízen roku 1850. Oficiálně nejstarší dobrovolný hasičský sbor, 

který byl zaloţen roku 1864, je ve Velvarech. Při zřizování těchto sborŧ bylo nutné zřídit 

nebo vyčlenit nějaký určitý prostor či objekt, který by slouţil k potřebám uschování hasičské 

výstroje nebo výzbroje či pořádání schŧzí. Z historických pramenŧ lze vyčíst, ţe např. za 

vlády Marie Terezie byl v roce 1751 vydán „Poţárový řád“, který přikazoval dobudovat 

zvonice ve všech vesnících nebo jejich osadách. Ty totiţ neslouţili jen k církevním účelŧm, 

ale jejich zvony se rozezněly i v případech nepřátelského vpádu či šíření ohně. Mnohé obecní 

zvonice nebo jejich části se pak staly poţárními zbrojnicemi. Později se k účelŧm poţární 

ochrany zřizovaly nové, samostatné objekty. Jednalo se většinou o jednoduché jednopodlaţní 

nebo dvoupodlaţní stavby se schŧzovní místností, skladem technický prostředkŧ nebo jiného 

materiálu a věţí pro sušení hadic (obr. 1).  

 

 

Obrázek 1 Pohled na pŧvodní hasičskou zbrojnici v Oldřišově (okres Opava) [3] 
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Některé sbory vlastnily jen sklady s výzbrojí, jiné zase měly vlastní leziště nebo 

cvičiště. Současně s tímto byly v obcích hojně budovány poţární nádrţe. Tvrdou ránu pro 

objekty zbrojnic znamenalo období II. světové války, v jejímţ prŧběhu bylo velké mnoţství 

staveb poškozeno nebo zcela zničeno. Během let doznaly změn i názvy na budovách zbrojnic. 

Přestaly být pouţívány nadpisy „Hasičské sklady“ a místo nich se začalo pouţívat označení 

„Hasičská zbrojnice“. Budovy, jejichţ součástí byly rovněţ jiné místnosti (např. byty), 

pouţívaly nadpis „Hasičský dŧm. Počátkem 60. let 20. století (a často i dříve), započaly práce 

na opravách a výstavbách nových hasičských zbrojnic (obr. 2). Hlavním dŧvodem byl 

povětšinou špatný technický stav budov. I kdyţ byly některé záměry výstavby nových 

zbrojnic dobré, ne vţdy se setkaly s kladným ohodnocením (obr. 3). Na samotných činnostech 

oprav a výstavby se pak největší měrou podílely dobrovolné sbory hasičŧ včetně obcí 

samotných.  

 

 

Obrázek 2 Plány pro výstavbu hasičské zbrojnice v obci Víceměřice [29] 

 

Při hodnocení současného stavu a nutnosti úprav hasičských zbrojnic lze vycházet 

například z koncepcí PO jednotlivých krajŧ, kde se shodně píše: „Současné hasičské zbrojnice 

JSDH obcí jsou majetkem obcí, a těmito současně i spravovány.  
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Obrázek 3 Úryvek z vyjádření SDH Víceměřice k plánované výstavbě hasičské zbrojnice [29] 

 

V převáţné míře se jedná o staré objekty, které slouţí fakticky pouze ke garáţování a uloţení 

techniky a technických prostředkŧ, a ne vţdy jsou uzpŧsobeny i k provádění odborné přípravy 

a údrţbě techniky. Nezanedbatelné je i vyuţití těchto prostor pro spolkovou činnost 

občanského sdruţení, pŧsobícího na úseku PO
23

“.   

Další skutečnost, na kterou je vhodné upozornit, je i fakt, ţe se nepředpokládá (a nebyl 

by ani reálný) systematický podíl státu ani kraje na zlepšování technického stavu objektŧ 

všech hasičských zbrojnic JSDH obcí. Pokud však bude kvalitně nastavena systematická 

pomoc státu a krajŧ při zabezpečování techniky, technických prostředkŧ, odborné přípravy a 

pohotovostí /zejména u vybraných jednotek s územní pŧsobností JPO II a JPO III/, budou 

moci obce více investovat do rekonstrukcí stávajících  a staveb nových objektŧ zbrojnic. K 

těmto účelŧm mohou obce rovněţ vyuţit příslušných fondŧ EU. 

Při uzavírání smluv mezi krajem a obcí, za účelem poskytnutí státní dotace a dotace 

kraje na činnost JSDH, by závazek obce na opravách objektu hasičské zbrojnice mohl být 

součástí jejich ustanovení.  

Nutnost stavebních úprav se odvíjí od individuálních poţadavkŧ konkrétních JSDH 

obcí (obr. 4). Nelze proto generalizovat, ţe pro konkrétní kategorii JPO jsou nutné jednodušší 

                                                 
23

 Koncepce poţární ochrany hl. města Prahy, Moravskoslezského a Pardubického kraje [5,6,7]  
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úpravy a pro jinou zase sloţitější. Potřebné informace lze stanovit aţ na základě prohlídky 

jednotlivých objektŧ či podrobnějšího prŧzkumu formou elektronického dotazníku, který je 

součástí této diplomové práce. 

 

  
 

Obrázek 4 Pŧvodní (nevyhovující) hasičská zbrojnice a výstavba nové (obec Chlumín, okres 

Mělník) [25] 
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5 POŢADAVKY NA HASIČSKOU ZBROJNICI 

 

V kapitole čtyři bylo řečeno, ţe v případě hasičských zbrojnic se v převáţné míře 

jedná o staré objekty, jejichţ vyuţití není, vzhledem ke zmiňovaným současným zpŧsobŧm 

pouţívání (ke garáţování a uloţení techniky a technických prostředkŧ) zcela vhodné, navíc 

tyto nejsou, jak bylo uvedeno, vţdy vhodně uzpŧsobeny k provádění nezbytné odborné 

přípravy či údrţbě techniky. Výjimku tvoří pouze objekty nově vystavené, resp. ty, do kterých 

byly v rámci rekonstrukcí nebo oprav investovány nemalé finanční prostředky. 

Formulovat jednotné poţadavky na objekty stávajících hasičských zbrojnic lze jen 

velmi sloţitě, neboť se jedná o specifické objekty, které většinou nebyly stavěny 

unifikovaným zpŧsobem. Mnoho objektŧ navíc pochází z dob dávno minulých a předpisy 

platné v těchto letech uţ dávno neplatí nebo byly upraveny. Často se lze setkat i s případy, 

kdy hasičské zbrojnice plnily svŧj účel v objektech, které nesplňovaly ani základní poţadavky 

na akceschopnost jednotky. Další část této práce se tak zaměřuje na formulaci poţadavkŧ při 

výstavbě nových nebo rekonstrukci či úpravě objektŧ stávajících hasičských zbrojnic. 

Pokud se tedy uvaţuje o výstavbě nové zbrojnice, je doporučeno postupovat podle 

příslušné normy. V našem případě se jedná o ČSN 73 5710 – Poţární stanice a zbrojnice 

z roku 2006. Tato norma nahrazuje ČSN 73 5710 z roku 1980 a oproti té předchozí dochází 

ke změně názvosloví objektŧ, a rozměrŧ místností. Dále jsou, z dŧvodu změny poţadavkŧ pro 

výkon sluţby v JPO, vypuštěny přílohy, uvedená norma byla navíc doplněna o bezbariérové 

řešení výjezdu přes veřejnou komunikaci pro chodce. 

Problémem zmíněné normy, v jejímţ předmětu jsou zásady stanovené pouze pro 

navrhování objektŧ a prostorŧ určených pro výkon sluţby JPO, je skutečnost, ţe se netýká 

dalších provozŧ (např. kanceláří). 

Norma platí pro navrhování nových objektŧ a prostorŧ, pro rekonstrukce stávajících 

staveb se uplatňuje přiměřeně. Taktéţ ustanovení platná pro poţární stanice se při návrhu 

poţárních zbrojnic pouţijí v přiměřeném rozsahu. V našem případě tak vyvstává otázka, co je 

povaţováno za „přiměřený“ poţadavek a co by se pak mělo v takové poţární zbrojnici 

nacházet. Z uvedeného dŧvodu bude vhodné v následujících odstavcích této práce podstatné 

věci zmiňované problematiky uvedené normy podrobněji přiblíţit a více rozvést.  

Pokud tedy chceme stanovit dŧleţité poţadavky na hasičskou zbrojnici, mŧţeme tuto 

normu pouţít jako jakési vodítko k vytvoření jejich uceleného přehledu, za pouţití dalších 

právních předpisŧ a norem. Při stanovení základních poţadavkŧ na hasičskou zbrojnici se 
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vycházelo z praktických zkušeností a legislativních předpisŧ či norem uvedených v příloze č. 

2. Poţadavky na hasičské zbrojnice lze rozdělit do tří skupin: 

 

a) obecné 

b) na pracoviště 

b) specifické 

 

5.1 OBECNÉ POŢADAVKY 

 

Stavba musí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 

jen stavební zákon), respektovat záměry územního plánování a obecné poţadavky na 

výstavbu stanovené prováděcími právními předpisy. Zmiňované skutečnosti je nezbytné 

dodrţet zejména ve fázi činnosti územně plánovací a projektové, dále při povolování, 

provádění, uţívání nebo při odstraňování staveb
24

. Stavba musí být navrţena a provedena tak, 

aby splňovala základní poţadavky, kterými jsou: 

 

    a) mechanická odolnost a stabilita, 

    b) poţární bezpečnost, 

    c) ochrana  zdraví  osob, zvířat a ţivotního prostředí, 

    d) ochrana proti hluku a vibracím, 

    e) bezpečnost při uţívání, 

   f) efektivní úspora energie a tepelná ochrana. 

 

Tyto poţadavky musí být splněny při běţné údrţbě a pŧsobení  běţně  předvídatelných  

vlivŧ, a to po dobu plánované ţivotnosti stavby. Obdobně výrobky, materiály a konstrukce 

musí být pro konkrétní stavbu navrţeny a následně pouţity v souladu s výše uvedeným. Při 

umisťování stavby je vhodné se vyvarovat záplavovým oblastem, územím s dŧlní a 

seizmickou činností. U stavby musí být taktéţ zaručena odolnost proti škodlivým vlivŧm, 

zejména zemní vlhkosti, podzemní vodě, atmosférickým a chemickým vlivŧm včetně záření 

či otřesŧ. 

Stavba podle druhu a potřeby musí být dále napojena na zdroj vody nebo vodovod a 

kanalizaci pro veřejnou potřebu, rozvod vody pro hašení poţárŧ, sítě potřebných energií a 

                                                 
24

 Zákon č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) [18] 
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elektronických komunikací. V případě, ţe připojení na kanalizaci není moţné, provede se 

vhodné opatření jako zařízení pro zneškodňování nebo akumulaci odpadních vod (např. 

ţumpa). Přípojky na vodovod a sítě potřebných energií musí být samostatně uzavíratelné. 

Uzávěry a vnější odběrná místa pro odběr vody pro hašení musí být trvale označená a 

přístupná. Sráţkové vody (povrchové vody vzniklé dopadem atmosférických sráţek) musí být 

odváděny (pokud nejsou zadrţovány) přednostně zasakováním, jinak se provede jejich odvod 

do povrchových vod. Pokud nelze provést samostatné odvádění, zajistí se jejich odvod do 

kanalizace. Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění včetně klimatizace musí být vhodně 

provedeno v souladu s normovými hodnotami. Poţadavky na hygienická zařízení jsou 

uvedeny v části 5.3.4 této práce, minimální poţadované rozměry místností potom v tab. 3. 

Další podrobnosti, které se týkají např. vnitřních rozvodŧ, komínŧ, vytápění, ochrany před 

bleskem atd. jsou dány upraveny zvláštním předpisem
25

. 

 

Minimální poţadované rozměry v místnostech 

Min. světlá výška v obytných pobytových a místnostech 2600 mm 

Min. světlá výška v obytných a pobytových místnostech v podkroví
26)

 2300 mm 

Min. šířka hlavních vstupních dveří do bytŧ a pobytových místností 800 mm 

Min. plocha obytné místnosti části bytu (určena k trvalému bydlení) 8 m
2
 

Min. plocha obytné místnosti (byt tvoří pouze jedna obytná místnost) 16 m
2
 

Tabulka 3 Minimální poţadované rozměry v místnostech [20] 

 

V případech, kdy je stavba uţívána osobami se sníţenou schopností orientace a 

pohybu, musí být splněny poţadavky v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ze 

dne 10. října 2001, č. 369/2001 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

uţívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění vyhlášky č. 

492/2006 Sb., ze dne 31. října 2006. 

 

5.2 POŢADAVKY NA PRACOVIŠTĚ 

 

Vzhledem k tomu, ţe ve většině případŧ jsou členové JSDH obcí v nějakém pracovně-

právním vztahu vzhledem ke svému zřizovateli, je moţné objekt hasičské zbrojnice povaţovat 

                                                 
25

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby [20] 
26

 V místnosti se zkosenými stropy musí mít tuto světlou výšku nejméně nad polovinou podlahové plochy 

místnosti. 
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za místo jejich pracoviště. Poţadavky na pracoviště jsou dány NV č. 101/2005 Sb., o 

podrobnějších podmínkách na pracoviště a NV č. 361/2007 Sb., které stanovuje podmínky 

ochrany a zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisŧ. Mezi hlavní lze zařadit poţadavky 

na sanitární zařízení, které jsou uvedeny v části 5.3.4 kapitoly 5. Ostatní podrobnosti na 

pracovní prostředí lze najít ve výše uvedených právních předpisech. 

 

5.3 SPECIFICKÉ POŢADAVKY 

 

Při navrhování poţární zbrojnice se předpokládá, ţe její provoz bude bezobsluţný.  

 

5.3.1 Druh a velikost objektu 

 

Druh objektu závisí na druhu jednotky PO, pro kterou je objekt určen, jeho velikost potom 

na: 

 

a) druhu a kategorii jednotky PO (viz tab. 1 kapitola 3)
27

, 

b) počtu hasičŧ vykonávajících sluţbu v jednotce PO (viz tab. 1 kapitola 3)
28

, 

c) druhu a počtu poţární techniky a věcných prostředkŧ poţárním ochrany (viz tab. 1 

kapitola 3)
29

. 

 

Velikost objektu se dle potřeby upraví o další prostory, vyuţívané např. jako kancelář, 

sklad technických prostředkŧ a vybavení, samostatný byt, zařízení pro výcvik apod.  

 

5.3.2 Umístění objektu 

 

Objekty poţárních zbrojnic se umísťují tak, aby byly splněny poţadavky dojezdového 

času příslušné jednotky PO na místo zásahu s určeným mnoţstvím sil a prostředkŧ
30

. Při 

jejich lokaci je rovněţ zohledňováno, aby nedocházelo k rušení budov typu nemocnice, 

sanatorium, škola, koncertní síně či divadla nadměrným provozním hlukem.  

Objekty poţárních zbrojnic se nesmí umísťovat v místech bezprostředně ohroţených 

účinky mimořádných událostí, zejména pak ve vnější zóně havarijního plánování a 

                                                 
27

 ČSN 73 5710 [12] 
28

 ČSN 73 5710 [12] 
29

 ČSN 73 5710 [12] 
30

 ČSN 73 5710 [12] 



20 

v záplavovém území 20leté vody
31

. To neplatí v případech, kdy jsou uvedené jednotky 

zřizované provozovatelem zařízení, pro neţ byla stanovena vnější zóna havarijního plánování. 

 

5.3.3 Přístupové komunikace 

 

Přístupové komunikace k poţární zbrojnici musí mít: patřičné parametry (tab. 4), 

bezprašný povrch vozovky, resp. být kolmé k ose na komunikaci, na kterou se připojují 

(poloměr obrubníku na výjezdu minimálně 10 metrŧ). Spádování komunikace musí být 

provedeno od výjezdu z garáţí směrem dolŧ s patřičným sklonem.  

 

Doporučené rozměry (šířka) výjezdové/příjezdové 

komunikace pro poţární techniku 
Jeden pruh[m] Dva pruhy[m] 

Osobní automobily a dodávky 2,50 4,50 

Nákladní automobily 3,00 6,00 

Tabulka 4 Doporučené rozměry výjezdové nebo příjezdové komunikace [15] 

 

Je dŧleţité dbát na to, aby při výjezdu vozidel z garáţí měli jejich řidiči patřičný 

rozhled na obě strany. Na komunikačních plochách před výjezdy z garáţí se umísťují 

vodorovné i svislé dopravní značky zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou „Mimo vozidel PO“ 

(obr. 5) a na příjezdových veřejných komunikacích k těmto komunikačním plochám se 

alespoň ve vzdálenosti 20 m od hrany těchto ploch umísťují dopravní značky zákaz zastavení 

s dodatkovou tabulkou „Mimo vozidel PO“(obr. 5)
32

.  

 

Obrázek 5 Dopravní značky B1 a B28 [31] 

 

Vzdálenost výjezdových vrat garáţí nebo stání pro údrţbu poţární techniky, která jsou 

v otevřené pozici od veřejné komunikace, nesmí být menší neţ 1,2 násobek délky nejdelšího 

                                                 
31

 ČSN 73 5710 [12] 
32

 ČSN 73 5710 [12] 
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poţárního automobilu v garáţi poţární zbrojnice. Výjezd z garáţe přes komunikaci pro 

chodce musí odpovídat vyhlášce č. 369/2001 Sb., o obecných technických poţadavcích 

zabezpečujících uţívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace tak, aby 

bylo zajištěno bezbariérové pouţívání uvedeným osobám. 

V případech nepřehledného výjezdu poţární techniky na veřejnou komunikaci je 

vhodné pouţít návěstidla signalizace pro vozidla s právem přednosti jízdy podle ČSN 73 

6021.  

 

5.3.4 Sanitární zařízení a pomocná zařízení 

 

Při návrhu prostor pro uvedená zařízení bereme v úvahu základní početní stav jedné 

směny v jednotce. Mezi sanitární zařízení řadíme šatny, umývárny, sprchy a záchody. Světlá 

výška v jejich prostorách by měla být minimálně 2,3 m a při ploše místnosti větší neţ 30 m
2
 

by pak měla být minimálně 2,5 m
33

.  

Šatny se navrhují jako samostatné místnosti, oddělené podle pohlaví. Do 5 osob však 

lze vyuţít oddělení časem
34

. Podlahy by měly být snadno omyvatelné. Prostory je vhodné 

doplnit sedacím nábytkem. V šatnách se vyčleňuje pro kaţdého hasiče samostatná skříňka 

zvlášť pro zásahový a civilní oděv. V případě šaten (pokud to okolnosti dovolí) je doporučeno 

projektovat tzv. hygienickou smyčku, tj. prŧchozí sprchy mezi čistou a špinavou šatnou (obr. 

6). Doporučená velikost plochy v šatnách na jednu osobu je 0,4 m
2
. 

 

Obrázek 6 Hygienická smyčka [31] 

 

Umývárny či sprchy se zřizují v samostatných prostorech, odděleně podle pohlaví. Do 

5 osob lze vyuţít oddělení časem
35

. Výše omyvatelného obkladu v těchto prostorech by měla 

dosahovat 2 m. Dále mŧţeme rozlišovat dva typy umýváren: 

                                                 
33

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o podmínkách ochrany a zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisŧ [21] 
34

 ČSN 73 4108 [10] 
35

 ČSN 73 4108 [10] 
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- umývárny pro čistou očistu (umyvadla) 

- umývárny pro celkovou očistu (umyvadla, sprchy) 

 

Počet sprch nebo umyvadel lze stanovit z tab. 5: 

 

Typ práce Uloţení oděvu 

Počet 

zaměstnancŧ 

na 1 umyvadlo 

Počet 

zaměstnancŧ 

na 1 sprchu 

Znečištění kŧţe a oděvu je při 

práci malé 

Občanský společně s 

pracovním 
10 25 

Znečištění kŧţe a oděvu je 

hygienicky málo významné 

Zdvojené skříňky 

(oddělené ukládání 

nebo ochranného a 

občanského oděvu) 

10 15 

Těţká fyzická práce, práce 

v horkých provozech, výrazné 

znečištění kŧţe a oděvu 

prachem, minerálními oleji a 

chemickými látkami, práce při 

činnostech epidemiologicky 

závaţných 

Zdvojené skříňky 

(oddělené ukládání 

nebo ochranného a 

občanského oděvu) 

10 10 

Tabulka 5 Minimální počet sanitárních zařízení a zpŧsoby uloţení oděvu [21] 

 

Záchody se navrhují jako oddělené podle pohlaví, do 5 osob lze pouţít časové 

oddělení
36

. Další podrobnosti ohledně dimenzování viz tab. 6. 

 

WC 

Pisoárové mísy Umyvadla Počet WC/ 

na počet ţen 

Počet WC/ 

na počet muţŧ 

1/1-10 1/1-10 1 1 

2/11-30 2/11-50 2 2 

3/31-50 3/51-100 3 3 

+1/ na 30 +1/ na 50 +1 +1 

Tabulka 6 Minimální počet sanitárních zařízení [11, 21] 

 

U záchodŧ, umýváren s umyvadly a malých šaten se vyuţívá přirozené větrání. Pro 

hromadné sprchy a umývárny nebo velké šatny se doporučuje větrání nucené. Poţadavky na 

výslednou teplotu a výměnu vzduchu jsou uvedeny v tab. 7. 
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Zařízení Výsledná teplota [ºC] 

 

Výměna vzduchu [m
3
.hod.

 -1
]
 

 

šatny 20 20 na 1 šatní místo 

umývárny 22 30 na 1 umyvadlo 

sprchy 25 150-200 na 1 sprchu 

záchody 18 50 na 1 kabinu 

25 na 1 pisoár 

Tabulka 7 Poţadovaná teplota a výměna vzduchu v sanitárních zařízeních [21] 

 

Dále je moţné zřídit prostory vhodné pro uloţení, čištění, praní a sušení zásahových 

nebo jiných pracovních oděvŧ a obuvi. Tyto prostory musí být větrané a vytápěné. Prostory 

sanitárních zařízení se doplňují o úklidovou komoru s výlevkou a přívodem teplé a studené 

vody. 

 

5.3.5 Poţární bezpečnost staveb 

 

Při navrhování prostor v poţární zbrojnici se postupuje dle příslušných ČSN skupiny 

73 08 (např. ČSN 73 0802, ČSN 73 0804), případně podle jiných předpisŧ (např. vyhláška č. 

23/2008 Sb., o technických podmínkách poţární ochrany staveb). 

 

5.3.6 Parkoviště 

 

Při navrhování poţární zbrojnice je doporučeno volit adekvátní počet parkovacích 

stání pro členy sboru dle jejich potřeby (mělo by odpovídat alespoň základnímu početnímu 

stavu jedné směny). Potřebné rozměry jsou uvedeny v příloze č. 3.  

 

5.3.7 Garáţe pro poţární techniku 

 

Počet stání pro poţární automobily se navrhuje alespoň v rozsahu vybavení zbrojnice 

patřičnou technikou nebo věcnými prostředky PO (viz tab. 1 kapitola 3). 

Při navrhování světlé výšky garáţí je potřeba zohlednit i umístění dalších zařízení jako 

např. vzduchotechniky nebo uchycení garáţových vrat, přičemţ tato se následně projektuje 

podle největší výšky automobilŧ, pro které je garáţ určena, zvětšená nejméně o: 
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a) 1500 mm u automobilŧ, majících na nástavbě vybavení, se kterým je nutno 

v prostoru garáţe manipulovat
37

, 

b) 400 mm u automobilŧ, u kterých nemusí být umoţněn pohyb na jejich nástavbě
38

. 

 

Velikost jednotlivých stání pro poţární automobily odpovídá pŧdorysným rozměrŧm 

automobilŧ, pro které je garáţ určena, coţ vede k jejímu zvětšení o patřičnou délku na kaţdé 

straně viz obr. 7, 8 a 9. 

 

 

Obrázek 7 Rozměry stání pro poţární techniku [12] 
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Obrázek 8 Rozměry stání pro poţární techniku [12] 

 

 

 

 
 

Obrázek 9 Rozměry stání pro poţární techniku [12] 

 

Pokud není v poţární zbrojnici navrţen samostatný mycí box, vyčleňuje se jedno stání 

pro poţární automobil jako poţárně oddělený prostor umoţňující ruční mytí vozidel, popř. se 

volí jiný zpŧsob mytí vozidel (např. automyčka). Rozměr mycího boxu nebo jiného 

vyčleněného místa by měl odpovídat rozměrŧm poţárních automobilŧ zvětšeným alespoň: 
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 o 1500 mm po obou stranách šířky vozidla (platí pro nákladní automobily)
39

 

 o 1500 mm na délku vozidla vpředu a vzadu (platí pro nákladní automobily)
40

 

 

Rovněţ je doporučeno zřizovat pracovní jámu pro údrţbu vozidel nebo jiný vhodný 

prostor. Velikost pracovní jámy odpovídá u šířky rozchodu vozidel a délka a hloubka se 

stanovuje dle rozměrŧ a druhŧ vozidel, kterým má slouţit (orientační rozměry a podrobnosti 

viz ČSN 73 6059).  Připojení na kanalizaci u pracovní jámy nebo mycího boxu musí být 

řešeno přes lapač benzinu a olejŧ. Podlahy se provádějí s protiskluzovou nebo protiskluznou 

úpravou, která umoţňuje jejich snadnou údrţbu, a musí mít spád nejméně 0.5 % do 

odtokových kanálkŧ, které jsou připojeny na kanalizaci, taktéţ vybavené lapačem benzinu a 

oleje
41

. Stání v garáţích se navrhuje v jedné nebo ve dvou řadách, kdy stání v první řadě musí 

mít samostatný výjezd. Příklady jednotlivých stání jsou uvedeny na obr. 10, 11 a 12. 

 

 

 

 
Obrázek 10 Prŧjezdné se šikmým stáním [12] 
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Obrázek 11 Dvouřadé prŧjezdné stání [12] 

 

 

 

Obrázek 12 Dvouřadé stání se samostatnými výjezdy  [12] 
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5.3.8 Místnost na spaní (loţnice) 

 

V případě potřeby mŧţe být zřízena místnost pro spaní a to tak, aby velikost místnosti 

odpovídala alespoň základnímu početnímu stavu jedné směny, s doporučeným počtem čtyř 

osob pro jednu místnost. Minimální plocha na jednu osobu je 5m
2
.
42

 Další doporučené 

rozměry jsou znázorněny na obr. 13. 

 

Obrázek 13 Doporučené rozměry v místnosti pro spaní [12] 

 

5.3.9 Učebny, zasedací místnosti a kanceláře 

 

Dle potřeby se v poţárních zbrojnicích zřizují učebny, zasedací místnosti nebo 

kanceláře. Doporučené rozměry výše uvedených místností jsou uvedeny v tab. 8 a 9. Učebny 

nebo zasedací místnosti je vhodné vybavit didaktickým zařízením pro odbornou přípravu 

hasičŧ či pořádání rŧzných kurzŧ nebo prezentací (např. televizor, videorekordér, DVD 

přehrávač, tabule, počítač, flipchart nebo datový projektor).  

V případě zasedacích místností je vhodné jejich propojení s místností pro přípravu 

drobného občerstvení (např. čajová kuchyňka). Jedná se o samostatně větraný prostor nebo 

část prostoru, který je vybaven potřebnými kuchyňskými spotřebiči např.: elektrickým 
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vařičem, rychlovarnou konvicí, mikrovlnnou troubou, chladničkou apod. V uvedené místnosti 

se rovněţ umísťuje umyvadlo nebo dřez s rozvodem teplé a studené vody.  

 

Plocha pro kanceláře Minimální [m
2
] 

Doporučená 

[m
2
] 

Bez prostoru pro jednání, bez odkládací plochy 5 8 

Bez prostoru pro jednání, s odkládací plochou 8 10 

S prostorem pro jednání, bez odkládací plochy 10 12 

S prostorem pro jednání, s odkládací plochou 12 16 

Tabulka 8 Doporučené plochy pro kanceláře  [11] 

 

Plocha jednacích a shromaţďovacích prostorŧ na 

jednu sedící osobu 
Minimální [m

2
] 

Doporučená 

[m
2
] 

Kombinovaná sada nábytku a stolŧ (jednací místnost 

pro více osob u stolŧ apod.) 
1,5 1,6 

Sedací nábytek uspořádaný v řadách (přednáškové, 

jednací síně apod.) 
0,9 1,2 

Tabulka 9 Doporučené plochy jednacích a shromaţďovacích prostorŧ  [11] 

 

5.3.10 Spojová místnost 

 

U bezobsluţných poţárních zbrojnic není nutno zřizovat samostatnou spojovou 

místnost – k účelu, ke kterému tato běţně slouţí, bude přiměřeně vybavena jiná, k uvedenému 

účelu určená místnost. 

 

5.3.11 Nástupní komunikace pro hasiče 

 

Podlahy nástupních komunikací pro hasiče se navrhují s malou skluzností dle ČSN 74 

4505. Pokud je to nezbytné, kaţdá vícepodlaţní budova se opatřuje skluzem. Případné 

podrobnosti moţno dohledat v ČSN 73 5710. Další poţadované rozměry nástupních 

komunikací jsou uvedeny v tab. 10. 

 

Poţadavky na schodiště a chodby Minimální Maximální Doporučená 

Prŧchozí šířka chodby 1100 mm - 1400 mm 

Prŧchozí šířka schodiště 1100 mm - 1200 mm 

Sklon schodiště 25º aţ 35º - - 

Šířka stupnice 260 mm 320 mm - 

Šířka podesty a mezipodesty 1100 mm - 1200 mm 

Sklon šikmé rampy (jako nástupní 

prostor pro hasiče) 
- 1:8 

- 

Tabulka 10 Doporučené rozměry komunikací v poţární zbrojnici  [12] 

 
 



30 

5.3.12 Vrata a dveře 

 

Světlé rozměry výjezdových vrat v garáţích pro poţární techniku jsou voleny dle velikosti 

automobilŧ, zvětšené alespoň o: 

 

a) 850 mm neţ největší šířka pouţívaného automobilu
43

, 

b) 400 mm neţ největší výška pouţívaného automobilu
44

. 

 

Otočná a skládací výjezdová vrata se musí otvírat ven. Křídla u těchto typŧ vrat musí být 

zajištěna proti posunu v otevřené poloze tak, aby při této nedošlo u zvedacích vrat k zasaţení 

do světlých rozměrŧ. Všechny typy vrat musí splňovat podmínky (časový limit) pro výjezd 

jednotky PO.  

Dveře v nástupních komunikacích nesmí mít křídla v uzavřené poloze (např. zástrčka, 

závora). Rovněţ se nedoporučuje opatřovat dveře prahem. V případě skleněné výplně u dveří 

se volí bezpečnostní sklo. Minimální světlá šířka dveří je 800 mm. Doporučená je však 900 

mm. 

 

5.3.13 Osvětlení 

 

Denní osvětlení se navrhuje v souladu s  ČSN 73 0580-1. U umělého osvětlení 

jednotlivých vnitřních prostorŧ poţární zbrojnice se postupuje v souladu s ČSN EN  12464-1.  

 

5.3.14 Ochrana před nepříznivými vlivy hluku a vibrací  

 

Učebny, kanceláře, spojové nebo společenské místnosti, popř. jiné obdobné prostory, 

je vhodné oddělit před nepříznivými vlivy nadměrného hluku či velkých vibrací. 

 

5.3.15 Ochrana majetku 

 

Ochrana majetku se provádí v souladu s bezpečnostními poţadavky jednotlivých 

sborŧ. Je přinejmenším vhodné zřizovat kolem objektu oplocení a doplnit budovu o 

bezpečnostní prvky jako např.: mříţe, bezpečnostní kování a skla na dveřích a oknech či 
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vratech, elektronickou zabezpečovací signalizaci (dále jen EZS), elektronickou poţární 

signalizaci (dále jen EPS) aj.. 

 

5.3.16 Vodovod 

 

Pro praní oděvŧ, čištění hadic a mytí vozidel se pouţívá uţitková voda. Je doporučeno 

zřídit alespoň jeden nadzemní hydrant na vodovodním potrubí min. DN 100 mm. Vnější a 

vnitřní odběrná místa poţární vody se navrhují dle ČSN 73 083. 

 

5.3.17 Vytápění 

 

V poţárních zbrojnicích se přednostně doporučuje ústřední vytápění. V prostorech, 

v nichţ se trvale nezdrţují osoby, se poţaduje vnitřní teplota +10 ºC, pokud uloţený materiál 

nevyţaduje teplotu vyšší (např. +10ºC pro garáţe poţárních automobilŧ, +15ºC pro skladové 

prostory)
45

. Pokud se v poţární zbrojnici provádí sušení zásahových a pracovních oděvŧ a 

obuvi, poţaduje se pro tyto účely taková vnitřní teplota, která umoţní vysušení do 6 hodin
46

. 

 

5.3.18 Vzduchotechnika 

 

Kaţdý automobil s hmotností nad 3,5 t je vhodné opatřit zařízením na odsávání 

zplodin z výfuku tak, aby nasávací otvory byly nad výfukem nebo s tímto spojeny na co 

nejmenší vzdálenost pruţnou hadicí. Výkon odsávání závisí na typu automobilu a potřebě 

dostatečného odvodu zplodin z výfuku. 

 

5.3.18 Elektrická zařízení  

 

Doporučené elektrické zařízení v poţárních zbrojnicích: 

 

 telefon, 

 hodiny, 

 anténa pro příjem televizního a rozhlasového vysílání. 
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5.3.19 Náhradní zdroj elektrické energie 

 

V poţárních zbrojnicích se náhradní zdroje energie zřizují jen v nutných případech.  

 

5.3.20 Prostory technického zázemí 

 

V poţárních zbrojnicích je doporučeno vybudovat následující prostory: 

 

 Sklad pohonných hmot 

 Sklad technických prostředkŧ 

 Prostory pro čištění a sušení hadic 

 

Dále je moţné zřídit prostory vhodné pro chemickou sluţbu, ve kterých je vyčleněna část 

pro čištění ochranných prostředkŧ, jejich sušení a drobné opravy. Pro účely strojní a technické 

sluţby je moţno vybudovat dílnu pro drobné opravy, běţnou denní údrţbu poţární techniky a 

věcných prostředkŧ PO nebo alespoň kout pro čištění a údrţbu v prostoru garáţí. 

Prostory pro čištění a sušení hadic se obvykle skládají z koryta a věţe, popř. jiného 

zařízení např. na trhu dostupné rŧzné speciální stroje pro mytí a sušení hadic.  

 

5.3.21 Výcvikové prostory 

 

Výcvikové prostory (např. cvičná věţ, posilovna, hřiště) se zřizují podle účelu a 

moţností jednotlivých sborŧ. Minimální velikost posilovny je 12 m
2
.
47

 Prostory pro nácvik 

disciplín poţárního sportu musí odpovídat příslušným předpisŧm (např. příloha pokynu GŘ 

HZS ČR č. 17/2010 - Pravidla poţárního sportu). 

 

5.4 ARCHITEKTONICKÉ HLEDISKO 

 

Neméně dŧleţitým aspektem při výstavbě, rekonstrukci nebo opravě hasičské 

zbrojnice je i architektonické hledisko. Zbrojnice by měla splňovat nejen funkci uţitnou, ale i 

estetickou. Při zřizování nových nebo v případě rekonstrukcí stávajících hasičských zbrojnic 

se na tuto skutečnost mnohdy zapomíná a na místo toho, aby objekt mezi stávající výstavbu 
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„zapadl“, z této naopak příliš vyčnívá. Někdy také dochází k tomu, ţe na první pohled není 

zřejmé, zdali se jedná o hasičskou zbrojnici. Proto je vhodné při těchto činnostech 

spolupracovat se zkušenými projektanty, architekty nebo s Národním památkovým ústavem. 
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6 SROVNÁNÍ POŢADAVKŦ NA HASIČSKÉ ZBROJNICE  

V ZAHRANIČÍ  

 

Následující kapitola se zabývá srovnáním zejména normativních poţadavkŧ na 

hasičské zbrojnice se situací na Slovensku, resp. v Německu. 

 

6.1 SLOVENSKO 

 

Z historického hlediska byly základní poţadavky na výstavbu hasičských skladŧ 

stanoveny aţ díky nařízení ministerstva vnitra z roku 1888, které přetrvalo aţ do roku 1933, 

kdy bylo přesně specifikováno, co musí splňovat stavby určené ke skladování poţární 

techniky. Jednalo se především o umístění a vybavení objektu. Další vývoj v této oblasti 

zaznamenal rok 1937, kdy byly vypracovány vzorové plány a objekty hasičských skladŧ se 

rozdělily podle velikosti obce do tří skupin – malé, střední a velké. Nejvhodnějším místem 

pro umístění objektu byl střed obce, který byl strategicky nejvýhodnější pro svŧj přístup ze 

všech stran. Hasičské sklady se následně podle potřeby vybavovaly plechovými vraty nebo 

ţeleznými roletami.  

Z dostupných informací lze zjistit, ţe do roku 1980 neexistovala patřičná norma, která 

by řešila otázku hasičských stanic, zbrojnic nebo skladŧ. Jednotný systém pro navrhování 

hasičských stanic a zbrojnic přinesla téhoţ roku aţ ČSN 73 5710 – Poţární stanice, poţární 

zbrojnice a poţární buňky. S trochou nadsázky se dá hovořit o pokroku, jelikoţ podobná 

norma DIN 14 092 T1-1979 Feuerwehrhäuser, Planungsgrundlagen (hasičské stanice - obecné 

poţadavky), byla v bývalé NSR přijata pouze rok před zmiňovanou ČSN 73 5710
48

. V oblasti 

legislativy se uvedená norma objevila aţ po roce 1991 díky vyhlášce MV SR č. 446/1991 Z. 

z. K malé změně pak došlo u vyhlášky MV SR č. 83/1996 Z. z., která nahradila předcházející 

vyhlášku, ČSN 73 5710 je v tomto případě citovaná pod názvem STN
49

. V případě jiţ 

uvedené STN 73 5710 došlo ke kuriózní situaci, kdy tato norma není obsaţena ani v zákoně o 

ochraně před poţáry, ani v prováděcích vyhláškách
50

.  

Pokud srovnáme ČSN 73 5710 a STN 73 5710 (dále jen STN), dojdeme 

k následujícímu závěru: STN se vztahuje zejména na výstavbu nových prostor a změny 

v poţárních stanicích a zbrojnicích, oproti ČSN 73 5710 zavádí následující pojmy: hlavní 
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poţární stanice, pobočná poţární stanice, poţární zbrojnice a poţární buňka, která označuje 

prostor pro uloţení osobní výstroje, pomocné techniky popř. dalších pomŧcek pro 

protipoţární zásah. Velikost zmiňovaných objektŧ se stanovuje podle druhu a kategorie (tab. 

11) JPO a na základě druhu a počtu poţární techniky.  

 

Druh poţární jednotky 

Kategorie Poţární jednotka 

A S placenými hasiči (veřejná i závodní) 

B S placenými i dobrovolnými hasiči (veřejná i závodní) 

C 
Veřejná i závodní pouze s dobrovolnými hasiči (z řad občanŧ 

nebo pracovníkŧ závodu) 

D 

Poţární hlídka (menší skupina nebo poţární druţstvo o 

sníţeném stavu z řad občanŧ nebo pracovníkŧ závodu, popř. i 

z řad placených hasičŧ 

Tabulka 11 Druh a kategorie poţární jednotky [16] 

 

Další odlišnosti v porovnávaných normách představují poţadavky na parkování, 

výjezdy a vjezdy, stání v garáţích (rozměry a obrazová schémata), komunikační prostory a 

skluzy. Kapitola týkající se osvětlení je podrobnější a jsou zde uvedeny konkrétní poţadavky 

na jednotlivá pracoviště. Rovněţ jsou v normě (rozumějme STN) uvedeny výpočtové vzorce 

pro stanovení orientační potřeby (počtu) poţárních stanic a zbrojnic v sídelním útvaru a ve 

velkém územním celku, resp. orientační plochy pozemkŧ poţárních stanic a zbrojnic (tab. 12).   

 

Orientační plocha pozemkŧ poţárních 

zbrojnic 
Plocha [m

2
] 

Poţární zbrojnice se 6 stáními pro poţární 

vozidla 
300 

Poţární zbrojnice se 4 stáními pro poţární 

vozidla 
150 

Poţární zbrojnice s 1 stáním pro poţární 

vozidla 
50 

Tabulka 12 Orientační plocha pozemkŧ poţárních zbrojnic [16] 
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STN obsahuje navíc obrazové přílohy zahrnující příklad řešení prostorŧ pro protiplynový 

výcvik a praní a sušení hadic. 

ČSN 73 5710, která ze STN 73 5710 vychází (jedná se o pŧvodní ČSN 73 5710), je 

oproti slovenské normě výrazně zjednodušena. V mnoha částech se liší a odpovídá novým 

poţadavkŧm na JPO a vybavení poţárních stanic a zbrojnic. Naopak u STN 73 5710 lze velmi 

pozitivně hodnotit obrazové přílohy a některé podrobnější poţadavky na poţární zbrojnice, 

jako např. plochy a velikosti objektŧ či větší rozlišení poţadavkŧ na poţární stanice a 

zbrojnice. 

 

6.2 NĚMECKO 

 

Poţární ochrana má v Německu dlouhou historii. V současné době má charakter 

veřejně prospěšné organizace, která je zřizována a organizována především na úrovni obce. 

Pouze v Bavorsku mají hasiči status spolku a jsou předurčeni k hašení poţárŧ a technickým 

zásahŧm. Ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, resp. ve městech Brémy, Hamburk a 

Berlín navíc hasiči provozují i zdravotnickou záchrannou sluţbu a převoz pacientŧ. Poţární 

ochrana v Německu je z velké části zaloţena na dobrovolnosti, tj. dobrovolných hasičských 

sborech, pouze ve městech nad 70 000 obyvatel jsou zřízeny profesionální sbory hasičŧ
51

. 

Jednotlivé hasičské sbory obcí jsou sdruţovány v okresních svazech, které následně tvoří 

svazy zemské. Uvedený systém pak následně zastřešuje Spolkový svaz poţární ochrany všech 

hasičŧ v Německu.  

Spolu s hasiči fungují v Německu i tzv. pomocné sluţby, jako např. Německý červený 

kříţ (Deutsches Rotes Kreutz – DRK) nebo Johanitánská záchranná pomoc (Johanniter-

Unfall-Hilfe - JUH)
52

. Z hlediska právního řádu mají tyto organizace privátní charakter. Při 

rozsáhlých katastrofách, v rámci civilní ochrany a při poskytování humanitární pomoci se 

vyuţívá sluţeb jednotek Technické pomocné sluţby (Technische Hilfeswerk - THW).  

Při výstavbě hasičských stanic se v Německu postupuje podle platných předpisŧ a 

norem příslušné spolkové země. Jedním z hlavních předpisŧ, ve kterém jsou uvedeny 

poţadavky na výstavbu objektŧ pro hasiče (a nejen ty), je GUV – V C 53, který stanovuje 

rozsah preventivních opatření proti nehodám a zraněním v oblastech poţární ochrany jako je 

uţívání objektŧ PO, technických prostředkŧ, poţárních vozidel, lodí, výcviku, zkoušek a 

přestupkŧ. Část 3 tohoto dokumentu je věnována poţadavkŧm při výstavbě a uţívání staveb 

                                                 
51

 LINHART, P. Ochrana obyvatelstva v Německu [23] 
52

 LINHART, P. Ochrana obyvatelstva v Německu [23] 
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pro účely jednotek PO. Jeho nejdŧleţitější částí je odkaz na normy DIN, podle kterých se 

navrhují hasičské stanice v Německu. Jejich seznam je uveden v tab. 13. 

 

Označení 

normy DIN 
Název Český překlad 

DIN14092-1 

Feuerwehrhäuser - Teil 1: 

Planungsgrundlagen 

 

Hasičské stanice - část 1: 

Poţadavky při navrhování 

DIN14092-2  

 
Feuerwehrhäuser - Teil 2: Feuerwehrtore 

Hasičské stanice – část 2: 

Garáţová vrata pro hasičské 

stanice 

DIN14092-3  

 

Feuerwehrhäuser - Teil 3: 

Feuerwehrturm, Übungswand 

Hasičské stanice – část 3: 

Věţe pro hasičské stanice 

DIN14092-4  

 

Feuerwehrhäuser - Teil 4: 

Atemschutzwerkstätten & 

Planungsgrundlagen 

Hasičské stanice – část 4: 

Prostory pro údrţbu dýchací 

techniky, poţadavky při 

navrhování  

DIN14092-5  

 

Feuerwehrhäuser - Teil 5: 

Schutzzeugpflege, Reinigung, 

Desinfektion & Planungsgrundlagen 

Hasičské stanice – část 5: 

Prostory pro údrţbu a čištění 

ochranných oblekŧ 

DIN14092-6  

 

Feuerwehrhäuser - Teil 6: 

Schlauchpflegewerkstätten & 

Planungsgrundlagen 

Hasičské stanice – část 6: 

Prostory pro údrţbu hadic, 

poţadavky při navrhování 

DIN 14092-7 

 

Feuerwehrhäuser - Teil 7: Werkstätten 

 

Hasičské stanice – část 7: 

Dílny 

Tabulka 13 Přehled norem pro navrhování hasičských stanic v Německu [4] 

 

Nejdŧleţitější z uvedeného seznamu je pak DIN 14 092-1, která řeší základní 

poţadavky kladené na poţární stanice. Jsou zde uvedeny rozměry místností, velikost objektu 

a technického vybavení. Umístění hasičské stanice na daném území je závislé na místních 

podmínkách, zejména dojezdovém času, dopravní obsluţnosti a hustotě okolní zástavby. Další 

normy, tj DIN 14092-2 aţ  DIN 14092-7, upravují záleţitosti okolo vybavení a navrhování 

dŧleţitých prostor v hasičských stanicích, např. dílen, údrţby hadic či ochranných oblekŧ 

nebo cvičné věţe. Jednou ze zajímavých věcí je i existence samostatných norem pro 

navrhovaní objektŧ a prostorŧ určených k výcviku jednotek PO, uvedených v tabulce 14. 
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Označení 

normy DIN 
Název Český překlad 

DIN 14097-1 

Brandübungsanlagen - Teil 1: 

Allgemeine Anforderungen 

 

Výcvikové prostory – část 1: 

Obecné poţadavky 

DIN 14097-2 

Brandübungsanlagen - Teil 2: 

Gasbetriebene Darstellungsgeräte 

 

Výcvikové prostory – část 2: 

Plynový trenaţér 

DIN 14097-3 

Brandübungsanlagen - Teil 3: 

Holzbefeuerte Brandübungsanlagen 

 

Výcvikové prostory – část 3: 

Trenaţér pro simulaci poţárŧ 

dřevěných prvkŧ 

DIN 14097-4 

 

Brandübungsanlagen - Teil 4: 

Feuerwehr-Übungshäuser 

 

Výcvikové prostory – část 4: 

Cvičné budovy 

Tabulka 14 Přehled norem pro navrhování výcvikových prostorŧ pro hasiče v Německu [4] 

 

Tyto předpisy obsahují poţadavky jak z obecného, tak konkrétního hlediska (např. 

plynový trenaţér nebo cvičné budovy). 

V případě německých norem lze kladně hodnotit skutečnost, ţe se v případě 

navrhování hasičských stanic tyto neomezují pouze na jeden dokument (jako např. ČSN 73 

5710), ale předpisy k uvedené problematice jsou rozděleny do více částí, zahrnujících široké 

spektrum poţadavkŧ. Taktéţ pozitivní je existence samostatných norem pro výcvikové 

prostory hasičŧ. Z českého pohledu se naproti tomu jako nejvíce negativní mŧţe jevit vysoká 

pořizovací cena německých norem ve srovnání s těmi českými.  

Výše uvedené normativní poţadavky na hasičské stanice jsou platné i pro objekty 

určené dobrovolným hasičŧ, tj. hasičské zbrojnice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fnfw.din.de/cmd?level=tpl-art-detailansicht&committeeid=54738903&subcommitteeid=54776664&artid=79675050&bcrumblevel=2&languageid=en
http://www.fnfw.din.de/cmd?level=tpl-art-detailansicht&committeeid=54738903&subcommitteeid=54776664&artid=79675097&bcrumblevel=2&languageid=en
http://www.fnfw.din.de/cmd?level=tpl-art-detailansicht&committeeid=54738903&subcommitteeid=54776664&artid=79675242&bcrumblevel=2&languageid=en
http://www.fnfw.din.de/cmd?level=tpl-art-detailansicht&committeeid=54738903&subcommitteeid=54776664&artid=79675276&bcrumblevel=2&languageid=en
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7 PASPORTIZACE BUDOV 

 

Pod pojmem pasportizace si mŧţeme obecně představit popisování skutečného stavu 

věci, přičemţ nejvíce se uplatňuje u budov a objektŧ v rámci tzv. facility managementu 

(řízení podpŧrných činností firmy) nebo u znaleckých posudkŧ. Pasportizace se stala běţnou 

součástí legislativy mnoha zemí EU, v některých z nich je dokonce povinná pro státní budovy 

a objekty z dŧvodu jejich evidence a následného vyuţití např. při záchranných pracích 

v případě mimořádných událostí. Často se také uplatňuje při evidenci dopravního značení, 

které je v některých zemích EU velmi potřebné, Českou republiku nevyjímaje, a to z dŧvodu, 

ţe napomáhá k odstranění nesmyslných a mnohdy matoucích dopravních značek. Jiţ delší 

dobu je samozřejmostí také pasportizace hospodářských zvířat. 

 

7.1 PASPORTIZACE OBECNĚ 

 

Zatímco v okolních zemích EU se pasportizace stala nedílnou součástí mnoha oborŧ 

lidské činnosti ve smyslu jejího uzákonění v příslušných právních předpisech, v ČR je tato 

povinná pouze v případě hospodářských zvířat. Uvedený termín obsahuje rovněţ náš zákon č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisŧ. Pojem 

pasportizace objektu chápeme jako komplexní soubor ověřených informací o aktuálním 

stavebnětechnickém stavu daného objektu od jednotlivých stavebních konstrukcí přes 

instalace aţ po přípojky inţenýrských sítí. V běţné praxi se často setkáváme s tím, ţe dochází 

k záměně nebo dezinpretaci slova pasport a pasportizace. Je proto nezbytné, abychom si oba 

zmíněné pojmy blíţe osvětlili.  

 

pasportizace - zpracování technické dokumentace do jednotné soustavy, inventarizace 

jejich skutečného stavu a míry opotřebení, proces, prostřednictvím kterého zjišťujeme 

aktuální stav a analyzujeme míru opotřebení. Tedy inventarizace, u které nás vedle 

existence prvku a jeho správného umístění zajímá také celá řada dalších informací
53

. 

 

pasport - architektura stavby, doklad o vybavenosti, informace o technických 

parametrech, stavu, zpŧsobu pouţití apod.
54

. ► výsledek pasportizace 
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 1. pasportizační – slovníček pojmŧ [26] 
54

 1. pasportizační – slovníček pojmŧ [26] 
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Jednou z povinností kaţdého správce nemovitosti (ať uţ státního orgánu nebo fyzické 

osoby) je soustavné spravování jim svěřeného nemovitého majetku (bytové domy, 

administrativní budovy, prŧmyslové areály apod.), přičemţ hlavní dŧraz je kladen na jeho 

efektivní vyuţívání. Trvalé zlepšování stavu technického zařízení a vybavení v těchto 

objektech vyţaduje dŧslednou evidenci, kdy nejdŧleţitějším nástrojem pro zajištění 

maximální efektivnosti a hospodárnosti je vynakládání prostředkŧ na údrţbu a opravy 

pasportizace tohoto majetku.  

Pasportizace nemovitostí tvoří základ pro poznání jejich stavebnětechnického stavu. 

Pokud se při této pouţije správná aplikace, např. program Geisom Ester (obr. 14), dochází 

podstatným zpŧsobem k maximální efektivnosti a hospodárnosti při provozu a správě tohoto 

majetku. Kaţdý, kdo vlastní dŧm nebo jiný objekt, tak mŧţe získat nezbytné základní 

informace ohledně optimální potřeby oprav, výše zanedbanosti z minulých let, nutnosti oprav 

podle jednotlivých konstrukčních prvkŧ, zhodnocení objektu při jeho prodeji, demolici, 

modernizaci či rekonstrukci apod. 

 

 

Obrázek 14 Ukázka programu Geisom Ester pro správu pasportu nemovitostí  [27] 

 

Díky pasportizaci (přehledně ucelené databázi informací o objektu), získáváme účinný 

nástroj pro zajištění maximální efektivnosti a hospodárnosti vynakládaných prostředkŧ na 

údrţbu a opravy. Taktéţ máme v rukou podklad pro zpracování investičního záměru na další 

zhodnocení objektu stavebními úpravami (modernizace, rekonstrukce atd.). Pasportizaci je 

rovněţ vhodné vyuţít jako podklad pro zpracování povinného energetického auditu budov 
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státní správy.  Pokud porovnáme organizace, ve kterých se provádějí a neprovádějí pasporty, 

zjistíme, ţe v prvním případě je dosaţeno řádově nesrovnatelně vyšší produktivity práce 

(padesáti, sto i více násobné), zatímco tam, kde se neprovádí, je toto číslo podstatně niţší.  

Data, která se vygenerují ze zdrojových souborŧ pasportizace za několik málo minut, 

by se jinak získávala několik dní, resp. i několik týdnŧ, a to v závislosti na jejich rozsahu. 

Obsahem pasportizace objektu jsou obvykle následující náleţitosti: 

  

 Archivní výkresová dokumentace, případně geodetické zaměření objektu  

 Podrobná fotodokumentace objektu (exteriér i interiér)  

 Digitální videozáznam z prohlídky objektu (exteriér i interiér)  

 Tabulková část obsahující výměry jednotlivých konstrukcí objektu.  

 Textová část uvádí: 

o podrobný popis objektu (stavebně-konstrukčního řešení, jednotlivé instalace 

atd.) 

o parametry jednotlivých místností obsahující údaje o technickém vybavení   

o komplexní vyhodnocení současného stavu objektu 

o doporučení efektivního postupu při opravách a údrţbě objektu (během jeho 

uţívání) 

 

Výstupem pasportizačního procesu je pasport. Ten podle druhu dělíme na: 

 

Zjednodušený pasport  –  obsahuje pŧdorysy se zakreslením zařizovacích předmětŧ, 

číslování místností, výkazy plošných výměr a prŧvodní list se základními stavebně-

technickými údaji
55

. 

 

Střední pasport – obsahuje veškeré pŧdorysy, svislé řezy a pohledy se 

zakreslením zařizovacích předmětŧ a viditelných rozvodŧ technického vybavení objektu, 

technickou situaci objektu v měřítku 1:500 se zakreslením připojení na inţenýrské sítě, 

výkazy plošných výměr místností, a dále technickou zprávu s popisem konstrukcí, rozvodŧ 

technického zařízení budov (dále jen TZB) a celkového vyhodnocení jejich stavu
56

. 
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Úplný pasport – je proveden v rozsahu středního pasportu, doplněného o druhy a plošné 

výměry povrchŧ  včetně podlah jednotlivých místností. V dokumentaci jsou rozlišeny 

konstrukční prvky, předpokládaný prŧběh rozvodŧ TZB a veškeré zařizovací předměty včetně 

jejich zařazení do kategorií podle stupně opotřebení
57

. 

 

U pasportu se rozlišuje část popisná a grafická. Popisná část pasportu obsahuje 

následující údaje (uloţené v textových souborech): 

 

 základní stavební informace - identifikace budovy, adresa, počet podlaží, aj. 

 rozšířené stavební informace - údaje o konstrukci budovy, aj. 

 základní a rozšířené technologické informace - údaje o vytápění, klimatizaci, aj. 

 

Součástí popisné části jsou dále informace o jednotlivých místnostech a budovách uloţené 

např. v „xls“ souborech (soubor programu MS Excel): 

 

 identifikační údaje budov – čísla budov, kód polohy 

 identifikační údaje místností – čísla místností, kód polohy, označení místnosti, její účel  

 technické údaje místností: 

o výška, šířka, délka místnosti 

o typ a plocha podlahy, obkladu 

o rozměr oken 

o plocha ostění dveří a výklenkŧ 

o plocha malby stěn 

o vnitřní úprava stěn 

o plocha malby stropŧ 

 

 prvky stavebního a technického charakteru: 

o okna a dveře 

o prvky zdravotechniky 

o prvky silnoproudu a slaboproudu - osvětlení (počty a typy svítidel), zásuvky, 

vypínače, rozhlas 

o prvky vzduchotechniky 

                                                 
57

 Pasportizace objektŧ 1. lékařské fakulty UK [28] 



43 

o prvky zabezpečovacího systému, elektronické poţární signalizace nebo hasicí 

přístroje  

o prvky kanalizace, plynofikace i vodoinstalace 

o prvky vytápění a chlazení 

 

Grafická část pasportu obsahuje výkresy ve formátu „dwg“ (obecně uznávaný standard pro 

elektronickou výkresovou dokumentaci) pro jednotlivá podlaţí budov a jsou v ní zakresleny: 

 

 pŧdorysy místností a stavebních konstrukcí (obr. 15) 

 okna a dveře v místnostech. 

 pohledy na budovy 

 řezy budovami. 

 

Obrázek 15 Ukázka pŧdorysu místností v pasportu [22] 

 

7.2 POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ FYZICKÉHO STAVU 

BUDOV 

 

S procesem pasportizace úzce souvisí zjišťování a vyhodnocování fyzického stavu 

budovy.  Obsahem obecného postupu při uvedeném zjišťování jsou níţe uvedené hlavní 

činnosti: 
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a) předběţná prohlídka budovy, 

b) získání technické a výkresové dokumentace, její doplnění nebo vypracování 

v nezbytně nutném rozsahu, 

c) získání předpisŧ platných v době výstavby objektu, 

d) zhodnocení dokumentace podle platných předpisŧ a příslušných ČSN, 

e) vypracování přehledu stavebních změn konstrukcí a změn zpŧsobŧ vyuţití budovy, 

f) zjištění poruch objektu, konstrukcí a jejich částí, 

g) experimentální vyhodnocení fyzického stavu budov, včetně základŧ, konstrukcí, jejich 

částí a hmot, 

h) statické posouzení vyšetřovaných konstrukcí, 

i) hodnocení prostředí, tzn. zaměření se na vlhkost, tepelně technické, akustické a 

světelně technické vlastnosti, 

j) vyhodnocení výsledkŧ a návrh opatření. 

 

Tyto jednotlivé etapy se přizpŧsobí (buď rozšíří nebo omezí) podle velikosti, 

významu, fyzického stavu objektu, jeho části nebo stavebního materiálu, podle 

rekonstrukčního záměru, jakoţ i podle předpokládané ţivotnosti po provedené rekonstrukci.  

Předběţná prohlídka budovy se uskuteční v nezbytně nutném rozsahu úměrně s 

přihlédnutím k objektu a dŧleţitosti plánovaného záměru. O výsledcích prohlídky se následně 

provede zápis, který se obvykle skládá z následujících částí: 

 

a) Charakteristiky objektu, která obsahuje celkový popis budovy, její stáří, 

památkovou nebo historickou hodnotu, přehled pouţitých změn a úprav 

budovy i jejího okolí podle získaných písemných dokladŧ i ústních informací 

od uţivatele objektu či pamětníkŧ výstavby atd., 

 

b) Stručného popisu fyzického stavu konstrukcí, jenţ se vypracuje na základě 

vizuální prohlídky (např. trhliny, porušení konstrukcí, jejich vlhkost apod.), 

 

c) Výčtu důležitých poruch s uvedením možných příčin, provedeného na základě 

zhodnocení fyzického stavu konstrukcí a objektu, 

 

d) Návrhu dalšího postupu nebo  doporučeného sledování. 
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Pro získání podrobnějšího názoru na stav konstrukcí se porovnává získaná, doplněná 

nebo zcela nově zpracovaná dokumentace s dostupnými předpisy či podklady platnými 

v době výstavby budovy. Taktéţ se zhodnotí podle současně platných předpisŧ, ČSN nebo 

jiných dŧleţitých směrnic. Co se týká změn, k nimţ došlo během uţívání budovy, tak ty se 

nejčastěji dělí na: 

 

a) změny v uţívání budovy, 

b) vlastní změny objektu a konstrukcí, 

c) změny týkající se bezprostředního okolí budovy.  

 

Pokud je to reálné, zaznamená se výrobce stavebních hmot, který byl vyuţit při 

změnách a stavební firma, která tyto provedla (jedná se především o sanace, rekonstrukce, 

přístavby, nástavby, vestavby, násypy, instalace apod.) Pro dokumentaci se doporučuje volit 

formu zpracování do tabulek. 

Závěrem je vyjádření vhodné doplnit o stav objektu po stránce tepelně technických, 

světelných a akustických vlastností, resp. o jeho posouzení z hlediska poţární bezpečnosti. 
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8 PASPORTIZACE HASIČSKÝCH ZBROJNIC 

 

Při návrhu pasportizace hasičských zbrojnic se vycházelo z poznatkŧ uvedených 

v kapitolách 3,4,5 a 7, konzultací s odborníky a vlastních zkušeností při prohlídkách 

některých objektŧ. Hlavním úkolem bylo zvolit nejoptimálnější zpŧsob získávání a uloţení 

dat o hasičských zbrojnicích. Jako nejlepší pro zjišťování potřebných údajŧ se ukázala metoda 

s vyuţitím elektronických dotazníkŧ. Po několika konzultacích a nezbytných úvahách 

k formě, obsahu a zpŧsobu řešení předmětné věci byl vytvořen finální dotazník, který byl 

rozdělen do osmi tematických okruhŧ: 

 

1. informační údaje (kraj, město/obec, název SDH, kontaktní údaje atd.) 

2. informace o budově (situace objektu, projektová dokumentace, přibliţné rozměry 

atd.) 

3. technické zařízení budovy (připojení k rozvodŧm médií a energie, zpŧsob vytápění 

zdroje poţární vody atd.) 

4. prostředky a vybavení (zpŧsoby sušení hadic, místnosti v budově atd.) 

5. garáže (počet a rozměr vrat, vytápění garáţí) 

6. zabezpečení (přítomnost EPS, EZS, bezpečnostních prvkŧ atd.) 

7. sociální zařízení, sprchy a šatny (informace o počtech a rozmístění zařízení, 

kuchyně v budově) 

8. doplňující údaje (zpŧsob a rok provedení případných rekonstrukcí, doplňující 

poznámky) 

 

Kompletní dotazník včetně poloţených otázek je uveden v příloze č. 4 této práce. Dále 

bylo navrţeno jeho doplnění o fotografie hasičských zbrojnic jednotlivých sborŧ s 

poţadavkem minimálně jedné fotografie znázorňující celkový (přehledný) pohled na budovu.  

Samotné získávání informací proběhlo v měsíci únoru tohoto roku (2011). Pomocí 

informačních e-mailŧ (příloha č. 1) prostřednictvím SH ČMS bylo osloveno na 4000 SDH 

s ţádostí o vyplnění elektronického dotazníku na stránkách prodh.cz (včetně zaslání 

fotografií). Střízlivý předpoklad očekával návratnost cca 50 aţ 100 dotazníkŧ. Za první dva 

dny únorového měsíce došlo na 250 odpovědí. Ke konci měsíce se toto číslo pohybovalo 

okolo hodnoty 300.  Konečný počet obdrţených odpovědí byl 380, coţ předčilo všechna 

očekávání. Odpovědi byly automaticky ukládány pomocí interního systému SH ČMS do 
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předem připraveného souboru ve formátu „xls“ (soubor programu MS Office Excel). Z 380 

dotazníkŧ bylo pouţitelných 324 , ty nepouţitelné byly vyřazeny zejména z dŧvodu ţádného 

nebo velmi malého počtu zodpovězených otázek, případně dotazníky obsahovaly více 

stejných odpovědí od jednoho subjektu (příčinou bylo zřejmě selhání systému pro ukládání 

dat). Co se týká počtu obdrţených fotografií, které byly zasílány na předem určený e-mail, 

jejich celkový počet činil 32, z toho pouţitelných bylo 24. Problémem bylo, ţe se opět některé 

e-maily opakovaly nebo došly zcela prázdné. Většinou e-maily obsahovaly 1 aţ 4 fotografie, 

ve výjimečných případech i více. Pro závěrečné zhodnocení výzkumu byly vybrány některé 

typy otázek z tematických okruhŧ dotazníku a proveden závěrečný souhrn zjištěných dat, 

které se váţou k těmto otázkám. Poloţky, které jsou v grafech označeny jako „nezjištěno“, 

znamenají, ţe data nebyla příslušnými subjekty vyplněna.  

U dotazovaných SDH (celkem 324, platí pro všechny otázky) měly téměř všechny 

zřízenou JSDH obce (graf 4). V drtivé většině případŧ se jednalo o samostatně stojící objekt 

hasičské zbrojnice (graf 5), coţ znamená, ţe budova nebyla součástí stanice HZS.   

 

JSDH zřizena?

99%

1%

Ano

Ne

 

Graf 4 Procento zřízení JSDH u SDH [24] 
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Objekt zbrojnice je:

96%

2%

2%

Samostatný objekt

Součást stanice HZS

Nezjištěno

 

Graf 5 Umístění hasičských zbrojnic [24] 

 

Více neţ polovina sborŧ vlastní projektovou dokumentaci v budově, nejčastěji 

v papírové formě (graf 6 a 7). Malé procento zástupcŧ pak disponuje jako papírovou, tak 

elektronickou verzí. 

 

Je k dispozici projektová dokumentace budovy?

56%36%

8%

Ano

Ne

Nezjištěno

  

Graf 6 Dostupnost projektové dokumentace [24] 
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Forma projektové dokumentace

77%

4%

19% Papírová

Papírová a

elektronická

Nezjištěno

 

Graf 7 Forma projektové dokumentace [24] 

 

U více neţ 90% objektŧ jsou umístěny garáţe, které jsou určeny pro výjezdovou 

techniku (graf 8 a 9).  Za úspěch lze povaţovat to, ţe více neţ polovina z nich je vytápěna 

(graf 10). 

 

Jsou v budově umístěny garáže?

94%

2% 4%

Ano

Ne

Nezjištěno

 
Graf 8 Umístění garáţí v budově hasičské zbrojnice [24] 
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Jsou určeny garáže pro výjezdovou 

techniku?

93%

2% 5%

Ano 

Ne 

Nezjištěno

 
Graf 9 Vyuţití garáţí v hasičských zbrojnicích [24] 

 

Jsou garáže vytápěné?

65%

31%

4%

Ano

Ne

Nezjištěno

 
Graf 10 Četnost zřízení vytápění v garíţích [24] 

 

Zkoumáním vybavení hasičských zbrojnic technickým zařízením byly zjištěny 

následující skutečnosti: ve více neţ 90% případŧ je objekt připojen k elektrické energii (graf 

11), uspokojivá je rovněţ situace stran napojení hasičské zbrojnice na vodovod. Menší počet 

uvedených objektŧ disponuje kanalizační nebo plynovou přípojkou, přesto lze uvedenou 

skutečnost z dŧvodu, ţe uvedeným typem zařízení je vybavena větší polovina hasičských 

zbrojnic, hodnotit pozitivně. V případě napojení hasičských zbrojnic k vnitřním rozvodŧm 

opět jasně dominuje el. energie, následuje jejich připojení na topení (graf 12). U Dalších typŧ 

rozvodŧ uţ je zjištěné číslo niţší, ve všech případech (vodovodní potrubí, vodovod od teplé i 

studené vody) však stále větší neţ 50%.  
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Prŧzkum rovněţ prokázal, ţe procento připojení SDH k internetu nepřesahuje, 

v případě bezdrátového připojení Wi-Fi, 50% (graf 13), u ostatních typŧ připojení je to ještě 

podstatně méně. U pevné linky se číslo připojení blíţí k 40%. 

 

 

Budova je připojena k:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vodovod

Kanalizace

Plynovod

El. energie

Ano

Ne

Nezjištěno

 
Graf 11 Četnost připojení k inţenýrským sítím [24] 

 

Budova je připojena k:
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Graf 12 Četnost připojení vnitřních rozvodŧ médií [24] 
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Budova je připojena k:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Telefon (pevná

linka)

Internet (Wi-Fi)

Internet (ADSL,

kabel atd.)

Ano
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Nezjištěno

  

Graf 13 Četnost telekomunikačních připojení [24] 

 

V budově se nachází:
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Graf 14 Četnost výskytu ostatních zařízení v hasičských zbrojnicích [24] 

 

Ve větším měřítku je v případě hasičských zbrojnic zřízena ţumpa, a to zejména 

z dŧvodu absence kanalizační přípojky (graf 14). Více neţ polovina budov disponuje 

ochranou před bleskem. Malá čísla na druhé straně vykazuje zjištění v případě vybavení 

budov zařízením pro odsávání výfukových zplodin (20%), resp. náhradního zdroje elektrické 

energie (12%).  Jednou z podstatných částí výzkumu bylo i zjištění nejčastěji pouţívaného 

zdroje poţární vody (graf 15): na prvním místě (ve smyslu četnosti uţití) se umístil nadzemní 

nebo podzemní hydrant (44%) následovaný přírodními nebo umělými nádrţemi (28%). 

Ostatní zdroje, jako řeka či výtokový stojan, se pouţívají v menším rozsahu. Kolonka „Jiné“ 

představuje vyuţití odlišných zdrojŧ poţární vody neţ klasických. 
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Nejčastěji používaný zdroj požární vody

44%

4%21%
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3%

Hydrant nadzemní nebo

podzemní

Poţární výtokový stojan
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Vodní tok (řeka, potok)
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nádrţe
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Graf 15 Nejčastěji pouţívaný zdroj poţární vody [24] 
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Graf 16 Zabezpečení hasičské zbrojnice a jejího okolí [24] 

 

V oblasti zabezpečení jsou (z pohledu mnoţství jimi vybavených) „nejzajímavější“ 

poloţkou hasící přístroje, kterými disponuje v budově více neţ 70% sborŧ (graf 16). Naproti 

tomu elektronickou poţární signalizací je vybaveno jen málo přes 10% zbrojnic. 

Nejpouţívanějším prvkem v oblasti zabezpečení budovy proti neoprávněnému vniknutí jsou 

mříţe na oknech (25%), za nimiţ následují bezpečnostní kování na dveřích a oknech. 

Nejčastěji situovanou uţitkovou místností je šatna (přes 50%), více neţ 70% zbrojnic má 

zřízeno WC, resp. úklidovou místnost (graf 17 a 18). 
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V budově se nachází tyto místnosti:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kuchyně

Kuchyňský kout

Šatna

Ano

Ne

Nezjištěno

 
Graf 17 Četnost zřízení ostatních vybavení [24] 

 

Sanitární zařízení v budově
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%
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Ano

Ne

 
Graf 18 Četnost sanitárních zařízení v hasičských zbrojnicích [24] 

 

Poslední dŧleţitou otázkou dotazníkového šetření byl výskyt případných úprav nebo 

rekonstrukcí hasičských zbrojnic. Přesně 65% dotazovaných odpovědělo, ţe byl proveden 

alespoň nějaký typ úpravy nebo rekonstrukce objektu zbrojnice, jako např. výměna oken, 

garáţových vrat či rekonstrukce sanitárních zařízení (graf 19). 

 

Byla provedena nějaká rekonstrukce nebo úprava 

budovy?

65%

30%

5%

Ano

Ne

Nezjištěno

 
Graf 19 Výskyt případných úprav nebo rekonstrukcí v hasičské zbrojnici [24] 
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8.1 DATABÁZE HASIČSKÝCH ZBROJNIC 

 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe neméně dŧleţitým úkolem bylo získaná data vhodným 

zpŧsobem uloţit, bylo navrţeno vytvořit databázi informací o hasičských zbrojnicích. V této 

souvislosti se nejvhodnější moţností jevilo vyuţití některého z jiţ existujících programŧ pro 

tvorbu databází, tedy MS Access, Excel nebo OpenOffice.org Base. Jejich porovnáním 

z hlediska pouţití v předmětné věci byl nakonec vybrán program MS Office Excel, a to z níţe 

uvedených dŧvodŧ: 

 

 dobře známý program 

 vhodné uţivatelské prostředí 

 moţnost propojení s dalšími programy balíčku MS Office  

 a internetem 

 jednoduchý export a import dat z programu 

 snadná tvorba grafŧ 

 jednoduchá tvorba databáze ze získaných dat z dotazníku 

(totoţný formát souboru jako u dotazníku) 

 

Systémové nároky na program jsou následující: 

Počítač  

a procesor: 

Počítač s procesorem Pentium 133 MHz nebo rychlejším; doporučen je 

procesor Pentium III 

Paměť: 64 MB RAM pro operační systém (doporučeno 128 MB) a dalších 8 

MB RAM pro kaţdou současně spuštěnou aplikaci 

Pevný disk: 245 MB volného místa na disku, z toho 115 MB místa na disku, kde je 

nainstalován operační systém (vyuţití místa na disku závisí na 

konfiguraci; vlastní moţnosti instalace mohou vyţadovat více či méně 

volného místa na disku) 

Operační systém: Operační systém Microsoft Windows® 2000 s aktualizací Service Pack 

3 (SP3) nebo Microsoft Windows XP či novější operační systém 

Jednotka: CD-ROM 

Monitor:  

 

Monitor s rozlišením Super VGA (800 x 600) nebo vyšším a 256 

barvami 

Tabulka 15 Systémové nároky na program MS Excel [30] 
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Získaná data z dotazníku byla v Excelu vhodně upravena tak, ţe nepotřebné a chybné 

údaje byly smazány a data patřičně seřazena. Celkový počet záznamŧ se tak ustálil na čísle 

324. Dále byl doplněn odkaz na GPS polohu některých zbrojnic a přidány jejich fotografie. 

Databáze umoţňuje jednoduché a přehledné vyhledávání pomocí předem nastaveného filtru. 

Data jsou uloţena ve formátu „xls“ (soubor programu MS Excel 97-2003) a jednoduše 

přístupná (příloha č. 5).  

 

8.2 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ 

 

Přesto, ţe na počátku dotazníkového šetření logicky v uvedené věci převládala určitá 

skepse, následný počet navrácených dotazníkŧ předčil veškerá očekávání. Z pŧvodních 380 

bylo moţno zpracovat 324 z nich. Nepouţitelné dotazníky byly vyřazeny z těchto dŧvodŧ: 

 

 opakovaných dat od stejného SDH 

 velmi stroze nebo vŧbec nevyplněného dotazníku 

 softwarové chyby u dotazníku (chyby v programu) 

 neochoty SDH spolupracovat při vyplňování 

 

I přes tato negativa lze provedený výzkum hodnotit jako úspěšný. Data uloţená 

v databázi hasičských zbrojnic mohou být následně vyuţita při zpracování objemových studií, 

ať uţ při realizaci nových nebo rekonstrukcích stávajících objektŧ zbrojnic. V případě nastalé 

potřeby podrobnějšího hodnocení konkrétních objektŧ je vhodné pouţít poloţení doplňujících 

otázek a samozřejmě provést osobní prohlídku zkoumaného objektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

9 ZHODNOCENÍ STAVU VYBRANÝCH HASIČSKÝCH ZBROJNIC  

 

Posledním cílem zpracovávané práce bylo zhodnotit vybrané hasičské zbojnice 

z hlediska stávající legislativy, zda by vyhověly v „dnešních“ podmínkách poţadavkŧm na 

stavby. Základní hodnotící kritérium tvořily vybrané obecné poţadavky na stavby, tzn. jestli 

je budova připojena k vodovodu, kanalizaci, plynovodu atd. Pro tyto účely byly vybrány tři 

objekty, kaţdý z jedné kategorie JPO, tedy JPO II, III a V.  

 

9.1 KATEGORIE JPO II – HASIČSKÁ ZBROJNICE SDH LYSÁ N. LABEM 

 

Objekt hasičské zbrojnice v Lysé nad Labem byl uveden do provozu v roce 1968 (obr. 

16). V objektu se nachází garáţe pro výjezdovou techniku včetně zařízení pro odsávání 

výfukových zplodin, schŧzovací místnost, šatna a kuchyně. Garáţe jsou vytápěné a budova je 

opatřena ochranou před bleskem včetně náhradního zdroje el. energie. Ze sanitárních zařízení 

najdeme v budově WC a sprchy. Areál hasičské zbrojnice je oplocen, dalším zabezpečovacím 

prvkem objektu je jeho vybavení EZS. V roce 1995 byla v rámci rekonstrukce provedena 

výměna rozvodu plynu v objektu. Další podrobnosti o vybavení jsou uvedeny v tab. 16. 

Přesto, ţe objekt splňuje celou řadu poţadavkŧ, je v rámci modernizace uvaţováno o výstavbě 

zcela nové budovy, resp. o úpravě její staré části. Podrobnosti o plánovaných změnách jsou 

uvedeny v příloze č. 6 (objemová studie), k jejíţ vytvoření byly pouţity poznatky 

z diplomové práce včetně dat z elektronické databáze hasičských zbrojnic (příloha č. 5) 

 

 

Obrázek 16 Pohled na hasičskou zbrojnici v Lysé n. Labem [31] 
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Budova 

připojena k: 
ANO NE 

V budově se nachází tyto 

rozvody a vybavení: 
ANO NE 

Vodovodu x  Vodovod studené vody x  

Kanalizaci x  Vodovod teplé vody x  

Plynovodu x  Odpadní potrubí x  

El. energii x  El. rozvody x  

   Topení x  

   Ochrana před bleskem x  

   Ţumpa  x 

Tabulka 16 Vybrané obecné poţadavky na stavby [24] 

 

9.2 KATEGORIE JPO III – HASIČSKÁ ZBROJNICE SDH BOBROVÁ 

 

Objekt hasičské zbrojnice v Bobrové byl uveden do provozu v roce 1990 (obr. 17). 

V objektu jsou garáţe pro výjezdovou techniku, sklad technických prostředkŧ, kancelář 

velitele jednotky, schŧzovací místnost a kuchyně. Garáţe mají zřízeny vytápění včetně 

zařízení pro odsávání výfukových zplodin. Taktéţ je zřízena ochrana před bleskem. Dále se 

v budově nacházejí sanitární zařízení (oddělené WC, sprchy) včetně šatny. Ze 

zabezpečovacích prvkŧ jsou pouţity mříţe na oknech a navíc je v budově EZS. V roce 2001 

byla provedena oprava fasády a rekonstruovány šatny, v roce 2004 potom prošly rekonstrukcí 

umývárny . Další podrobnosti viz tab. 17. 

V případě této hasičské zbrojnice lze v rámci úprav uvaţovat o jejím připojení ke 

kanalizaci a plynovodu (pokud je to moţné). Nebylo by rovněţ od věci provést renovaci 

fasády a výměnu oken nebo garáţových vrat. 

 

 
 

Obrázek 17 Pohled na hasičskou zbrojnici v Bobrové [31] 
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Budova 

připojena k: 
ANO NE 

V budově se nachází tyto 

rozvody a vybavení: 
ANO NE 

Vodovodu x  Vodovod studené vody x  

Kanalizaci  x Vodovod teplé vody x  

Plynovodu  x Odpadní potrubí x  

El. energii x  El. rozvody x  

   Topení x  

   Ochrana před bleskem x  

   Ţumpa x  

Tabulka 17 Vybrané obecné poţadavky na stavby [24] 

 

9.3 KATEGORIE JPO V – HASIČSKÁ ZBROJNICE SDH CHOTUSICE 

 

Budova zbrojnice byla uvedena do provozu v roce 1958 (obr. 18). V objektu se 

nachází garáţ pro výjezdovou techniku, schŧzovací místnost, sklad pohonných hmot. Garáţ 

nemá vytápění a v budově se nenachází ţádné sanitární zařízení. Taktéţ chybí ochrana před 

bleskem. Ze zabezpečovacích prvkŧ jsou pouţity pouze mříţe na oknech. V roce 2009 byla 

provedena rekonstrukce střechy, výměna rozvodŧ vody, odpadního potrubí a částečně 

elektrických rozvodŧ. Další podrobnosti o vybavení jsou uvedeny v tab. 18.  

Co se týče moţných změn, bylo by vhodné (pokud je to technicky moţné) připojit 

budovu ke kanalizaci a plynovodu. Mezi další navrhované úpravy lze zahrnout zřízení 

ochrany před bleskem, výměnu garáţových vrat, zajistit vytápění garáţe, resp. zřídit alespoň 

základní sanitární vybavení. Největším problémem je nepochybně vizuální stránka budovy, 

která by taktéţ „snesla“ opravu.  

 

Obrázek 18 Pohled na hasičskou zbrojnici v Chotusicích [31] 
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Budova 

připojena k: 
ANO NE 

V budově se nachází tyto 

rozvody: 
ANO NE 

Vodovodu x  Vodovod studené vody x  

Kanalizaci  x Vodovod teplé vody  x 

Plynovodu  x Odpadní potrubí x  

El. energii x  El. rozvody x  

   Topení x  

   Ochrana před bleskem  x 

   Ţumpa  x 

Tabulka 18 Vybrané obecné poţadavky na stavby [24] 

 

 

Obecně lze konstatovat, ţe nejhorší situace ohledně technického stavu a vybavení 

budov hasičských zbrojnic panuje v kategorii JPO V. Je samozřejmé, ţe zmíněnou skutečnost 

není moţno generalizovat a najdou se i výjimky, obdobně jako v ostatních kategoriích JPO II 

a III nelze říci, ţe je vše zcela ideální. Bohuţel vše se (technický stav zbrojnic a jejich 

vybavení nevyjímaje) odvíjí hlavně od dostatku finančních prostředkŧ. V této souvislosti je 

vhodným příkladem pro jejich získání vyuţití peněz z EU v rámci některého z operačních 

programŧ. Na obr. 19 a 20 jsou zobrazeny příklady zajímavě a vhodně upravených hasičských 

zbrojnic některých kategorií JPO. 

   
 
Obrázek 19 Hasičská zbrojnice SDH Opava-Komárov  Obrázek 20 Hasičská zbrojnice SDH  

(JPO III) [31]          Osík  u Litomyšle (JPO V)[31]                                           
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10 ZÁVĚR 

 

Smyslem diplomové práce bylo popsat současný stav hasičských zbrojnic JSDH obcí, 

a u vybraných objektŧ ze získaných údajŧ stanovit poţadavky na jejich případné úpravy. 

Proto bylo stanoveno šest hlavních cílŧ této práce, které se podařilo více či méně naplnit.  

Po nezbytném úvodu a rešerši následuje kapitola tři, obsahující stručnou 

charakteristiku SDH a JSDH obcí. V uvedené části práce jsou, pro pochopení kontextu 

zpracovávané problematiky, dále vysvětleny hlavní pojmy a definice, jenţ jsou doplněny o 

statistická data počtu JPO a četnosti výjezdŧ. Čtvrtá kapitola poukazuje na potřebu stavebních 

úprav v hasičských zbrojnicích s dŧrazem na historii výstavby hasičských zbrojnic na území 

Československa (později České republiky), za vyuţití koncepcí PO jednotlivých krajŧ 

z dŧvodu, ţe uvedené objekty vykazují, a to bohuţel velmi často, v mnoha případech 

neutěšený technický stav. Pátá kapitola se zaměřuje na formulaci poţadavkŧ na hasičské 

zbrojnice z hlediska platné legislativy a technických předpisŧ při rekonstrukci nebo výstavbě 

nových objektŧ, které vychází zejména ze stavebního zákonu a normy ČSN 73 5710, z níţ 

bylo vybráno pro zpracovávanou práci dŧleţité, resp. o další podstatné aspekty byla tato 

obohacena. Kapitola šestá srovnává poţadavky na hasičské zbrojnice se situací v sousedním 

Německu, resp. na Slovensku, a to konkrétně komparací STN 73 5710 a ČSN 73 5710, 

s poukazem na odlišnosti v těchto normách. V případě Německa je provedeno porovnání 

s normami DIN řady 14092 a DIN 14097. Sedmá kapitola je věnována pasportizaci budov 

v obecné rovině, na tuto navazuje v následující kapitole osm problematika pasportizace 

hasičských zbrojnic. Je navrţen zpŧsob jejího vlastního provádění, tedy získávání a uloţení 

dat o hasičských zbrojnicích, dále jsou ve zmíněné kapitole uvedeny výsledky 

z elektronického dotazníku, které se týkají technického stavu zbrojnic, resp. je tato doplněna o 

mnoţství přehledných grafŧ. V závěrečné kapitole diplomové práce je vybráno po jednom 

zástupci hasičské zbrojnice z kaţdé kategorie JPO II, III a V z dŧvodu, ţe u kaţdého z nich je 

zhodnocen současný technický stav objektu a jeho vybavení s návrhem případných úprav. 

Za účelem zjištění aktuálního vybavení hasičských zbrojnic bude vhodné vycházet z 

poznatkŧ kapitoly osm. Na základě vyhodnocení elektronického dotazníku bylo zjištěno, ţe 

alespoň polovina hasičských zbrojnic disponuje základním technickým vybavením, jako např. 

přípojkou plynu, vody, kanalizace a elektrické energie nebo vnitřními rozvody energií. Na 

druhé straně vybavení zmíněných objektŧ náhradním zdrojem elektrické energie, odsáváním 

výfukových zplodin či samotného zabezpečení budovy tak optimistická není. V případě 
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sanitárních zařízení více neţ tři čtvrtě zbrojnic disponuje alespoň WC. Alespoň polovina 

hasičských zbrojnic prošla nějakou stavební úpravou, opravou nebo rekonstrukcí. Ač tato 

situace nevypadá nijak kriticky, vţdy je dobré se snaţit o zlepšení. Je bohuţel evidentní, ţe 

úroveň vybavenosti hasičských zbrojnic technikou je odvislá od dostatku finančních 

prostředkŧ, poskytnutých zejména z rozpočtŧ obcí a měst.   

Při provádění pasportizace hasičských zbrojnic bylo vycházeno z poznatkŧ 

příslušných kapitol a osobních zkušeností. Navrţený systém získávání a ukládání dat se sice 

osvědčil, ale určitě by bylo vhodné volit jinou formu. Největším problémem se totiţ 

ukázalo nevyplnění některých poloţek elektronického dotazníku a občasné chyby v softwaru 

při ukládání dat do souboru „xls“. Taktéţ zpŧsob zasílání a forma uloţení fotografií do e-

mailu nebyly optimální. Samozřejmě nelze opomenout neochotu některých JSDH se tohoto 

prŧzkumu zúčastnit, ať uţ z dŧvodu argumentace na ochranu osobních údajŧ nebo jiných 

podnětŧ. Z uvedených dŧvodŧ se ideálním prostředkem pro získávání nebo uloţení dat jeví 

on-line elektronická databáze s moţností vstupu jen pro oprávněné osoby z řad JSDH, čímţ 

by byla zajištěna patřičná ochrana osobních údajŧ, resp. umoţněno provádění rychlejší 

aktualizace databáze neţ doposud.  

V praxi lze práci následně vyuţít jako pomŧcku pro usnadnění rozhodování JSDH 

obcí při zjišťování poţadavkŧ na hasičskou zbrojnici, a to v případech zamýšlené výstavby 

zbrojnice zcela nové nebo její rekonstrukce, další moţné opodstatnění jejího zpracování lze 

nalézt při tvorbě databází hasičských zbrojnic pro účely HZS krajŧ či jiných institucí, jenţ 

mŧţe slouţit pro evidenční a statistické účely a pro tvorbu objemových studií hasičských 

zbrojnic. Hlavním cílem projektu pasportizace hasičských zbrojnic zŧstává budoucí záměr 

spolupráce s Fakultou stavební VŠB-TU Ostrava v rámci navrhování objektŧ hasičských 

zbrojnic, případně jejich úprav.  

Samozřejmě není od věci pokračovat v započaté práci a posunout ji o krok dále. Získat 

další data o hasičských zbrojnicích, zdokonalit systém jejich získávání a uloţení, ale hlavně 

začít realizovat záměr avizované spolupráce s Fakultou stavební VŠB-TU Ostrava. 
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Dobrý den,  

 

nejste-li členové velké hasičské rodiny, Váš email se dostal omylem do naší databáze, 

omlouváme se Vám za Váš čas a tento email. Sdruţení hasičŧ ČMS úspěšně spolupracuje s 

VŠB - TÚ Ostrava. Jednou z forem spolupráce jsou diplomové práce studentŧ Fakulty 

bezpečnostního inţenýrství, které řeší na základě poţadavkŧ hasičŧ problematiku související s 

naší činností. Cílem tohoto projektu je vytvoření databáze vybavenosti objektŧ poţárních 

zbrojnic jednotek dobrovolných hasičŧ. Hlavním smyslem je zmapovat dostupné objekty 

poţárních zbrojnic, jejich současný stav a vybavení. Vytvořit databázi těchto objektŧ, která 

bude výhledově slouţit k rŧzným účelŧm např. vyhotovení projektové dokumentace pro nové 

stavby zbrojnic, pro přibliţné odhady nákladŧ na rekonstrukce objektŧ zbrojnic apod.. V 

zájmu co nejvyšší kvality této práce si Vám dovolujeme zaslat dotazník. Prosíme o jeho 

vyplnění. Výrazně tak mŧţete pomoci svým kolegŧm hasičŧm, kteří si budou chtít postavit, 

nebo opravit svoji zbrojnici. Vypracované plány jim budou poskytnuté zdarma.  

 

Jste-li členy velké hasičské rodiny, ale nemŧţete z jakéhokoliv dŧvodu vyplnit 

dotazník, předejte prosím tuto informaci některému veliteli Vašeho JSDH. Podklady pro 

vyplnění dotazníkŧ najdete na: www.prodh.cz   

 

Na stránkách www.prodh.cz, kde je dotazník, si mŧţete zaloţit a provozovat své www 

stránky zdarma. Web bude ve zvýšené míře přinášet informace o aktuálním dění SDH, 

informace od studentŧ VŠB - TÚ Ostrava, o tom, co se nám podařilo pro Vás vyjednat atd. 

(např. pracujeme na výrazné slevě na PC pro hasičské zbrojnice apod.) Web bude vyprávět o 

Vás a bude Vám pomáhat.  

 

Za Vaši pomoc za SH ČMS Vám upřímně děkuje Ing. Jan Karger, náměstek starosty 

SH ČMS, ředitel ÚHŠ Jánské Koupele  

 

V případě, ţe nejste z hasičské oblasti a Váš email se ocitl v naší databázi omylem, 

omlouváme se a napište prosím do předmětu neposílat na info@uhs.cz.  
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 Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisŧ, 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 

předpisŧ, 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonŧ, ve 

znění pozdějších předpisŧ, 

 

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

 Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany, ve znění 

pozdějších předpisŧ, 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavby, 

 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnancŧ při práci, ve znění pozdějších předpisŧ, 

 

 ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny - Plnění a stáčení - Výdejní čerpací stanice 

 ČSN 75 2411 Zdroje poţární vody 

 ČSN 73 0802 Poţární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

 ČSN 73 0804 Poţární bezpečnost staveb – výrobní objekty 

 ČSN 73 0873 Poţární bezpečnost staveb – zásobování poţární vodou 

 ČSN 73 5710 Poţární stanice a poţární zbrojnice 

 ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody 

 ČSN 73 5305 Administrativní budovy 

 ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

 ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáţe, základní ustanovení 

 ČSN 73 6058 Hromadné garáţe. Základní ustanovení 

 ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných 

hmot. Základní ustanovení 
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Obr. 1 Minimální poţadované rozměry - kolmé stání [13] 

 

Obr. 2 Minimální poţadované rozměry – podélné volné stání [13] 

 

 

Obr. 3 Minimální poţadované rozměry - podélné těsné stání [13] 
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Obr. 4 Minimální poţadované rozměry - šikmé 45º stání [13] 
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Obr. 5 Minimální poţadované rozměry Šikmé 60º [13] 
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