
Vysoká škola bá�ská - Technická univerzita Ostrava  

Fakulta bezpe�nostního inženýrství

Katedra požární ochrany 

Komplexní revitalizace panelových dom�

Student: Bc. Iveta Žilková 

Vedoucí bakalá�ské práce: Ing. Ku�era Petr, PhD. 

Studijní obor: Technika požární ochrany a bezpe�nosti pr�myslu 

Datum zadání diplomové práce: 30. 11. 2010 

Termín odevzdání bakalá�ské práce: 15. 4. 2011 





Prohlášení 

Místop�ísežn� prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vytvo�ila samostatn� a že v seznamu 

použitých zdroj� jsou uvedeny veškeré materiály, z nichž jsem p�i tvorb� diplomové práce 

�erpala. 

V Ostrav� dne 11. dubna 2011          ………..……………….. 
                                                                                                                              podpis 



P R O H L Á Š E N Í 

Prohlašuji, že 
• jsem byl/a seznámen/a s tím, že na moji diplomovou/bakalá�skou práci se pln� vztahuje 
zákon �. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o zm�n� n�kterých zákon� (autorský zákon) ve zn�ní pozd�jších právních p�edpis�;
• beru na v�domí, že odevzdáním diplomové/bakalá�ské práce souhlasím se zve�ejn�ním 
své práce podle zákona �. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o zm�n� a dopln�ní dalších 
zákon� (zákon o vysokých školách), ve zn�ní pozd�jších právních p�edpis�, bez ohledu 
na výsledek obhajoby 1); 
• beru na v�domí, že diplomová/bakalá�ská práce bude uložena v elektronické podob�
v univerzitním informa�ním systému Vysoké školy bá�ské – Technické univerzity Ostrava 
(dále jen VŠB – TUO), dostupná k prezen�nímu nahlédnutí; 
• beru na v�domí, že VŠB – TUO má právo nevýd�le�n� ke své vnit�ní pot�eb�
diplomovou/bakalá�skou práci užít v souladu s § 35 odst. 3 2);
• beru na v�domí, že podle § 60 3) odst. 1 autorského zákona má právo VŠB – TUO  
na uzav�ení licen�ní smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 
• beru na v�domí, že podle § 60 3) odst. 2 a 3 mohu užít své dílo – diplomovou/bakalá�skou 
práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen s p�edchozím písemným souhlasem VŠB – 
TUO, která je oprávn�na v takovém p�ípad� ode mne požadovat p�im��ený p�ísp�vek na 
úhradu náklad�, které byly VŠB – TUO na vytvo�ení díla vynaloženy (až do jejich skute�né 
výše); 
• beru na v�domí, že pokud bylo k vypracování diplomové/bakalá�ské práce 
využito softwaru poskytnutého VŠB – TUO nebo jinými subjekty pouze ke studijním 
a výzkumným ú�el�m (tedy pouze k nekomer�nímu využití), nelze výsledky 
diplomové/bakalá�ské práce využít ke komer�ním ú�el�m; 
• beru na v�domí, že pokud je výstupem diplomové/bakalá�ské práce jakýkoliv softwarový 
produkt, považují se za sou�ást práce rovn�ž i zdrojové kódy, pop�. soubory, ze kterých se 
projekt skládá. Neodevzdání této sou�ásti m�že být d�vodem k neobhájení práce. 

Jméno, p�íjmení: Bc. Iveta Žilková 

Adresa: Bobrová 185, 592 55 

Dne:                                                                                             Podpis:……………………… 
........................................................ 
1) zákon �. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o zm�n� a dopln�ní dalších zákon� (zákon o vysokých školách), ve zn�ní pozd�jších právních 
p�edpis�, § 47 Zve�ej�ování záv�re�ných prací: 
(1) Vysoká škola nevýd�le�n� zve�ej�uje diserta�ní, diplomové, bakalá�ské a rigorózní práce, u kterých prob�hla obhajoba, v�etn� posudk�
oponent� a výsledku obhajoby prost�ednictvím databáze kvalifika�ních prací, kterou spravuje. Zp�sob zve�ejn�ní stanoví vnit�ní p�edpis 
vysoké školy. 
(2) Diserta�ní, diplomové, bakalá�ské a rigorózní práce odevzdané uchaze�em k obhajob� musí být též nejmén� p�t pracovních dn�
p�ed konáním obhajoby zve�ejn�ny k nahlížení ve�ejnosti v míst� ur�eném vnit�ním p�edpisem vysoké školy nebo není-li tak ur�eno, v míst�
pracovišt� vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si m�že ze zve�ejn�né práce po�izovat na své náklady výpisy, opisy nebo 
rozmnoženiny. 
(3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zve�ejn�ním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. 
2) zákon �. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zm�n� n�kterých zákon� (autorský zákon) 
ve zn�ní pozd�jších právních p�edpis�, § 35 odst. 3: 
(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské �i vzd�lávací za�ízení, užije-li nikoli za ú�elem p�ímého nebo nep�ímého 
hospodá�ského nebo obchodního prosp�chu k výuce nebo k vlastní pot�eb� dílo vytvo�ené žákem nebo studentem ke spln�ní školních nebo 
studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému �i vzd�lávacího za�ízení (školní dílo). 
3) zákon �. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zm�n� n�kterých zákon� (autorský zákon) 
ve zn�ní pozd�jších právních p�edpis�, § 60 Školní dílo: 
(1) Škola nebo školské �i vzd�lávací za�ízení mají za obvyklých podmínek právo na uzav�ení licen�ní smlouvy o užití školního díla (§ 35 odst. 
3). Odpírá-li autor takového díla ud�lit svolení bez vážného d�vodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chyb�jícího projevu jeho v�le u 
soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 z�stává nedot�eno. 
(2) Není-li sjednáno jinak, m�že autor školního díla své dílo užít �i poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávn�nými zájmy školy 
nebo školského �i vzd�lávacího za�ízení. 
(3) Škola nebo školské �i vzd�lávací za�ízení jsou oprávn�ny požadovat, aby jim autor školního díla z výd�lku jím dosaženého v souvislosti 
s užitím díla �i poskytnutím licence podle odstavce 2 p�im��en� p�isp�l na úhradu náklad�, které na vytvo�ení díla vynaložily, a to podle 
okolností až do jejich skute�né výše; p�itom se p�ihlédne k výši výd�lku dosaženého školou nebo školským �i vzd�lávacím za�ízením z užití 
školního díla podle odstavce 1.



Pod�kování 

Tímto chci pod�kovat vedoucímu diplomové práce panu Ing. Petrovi Ku�erovi, Ph.D. a 

p�íslušník�m HZS �R za poskytnutí informací a matriál� týkajících se problematiky 

komplexní revitalizace panelových dom�. 



Anotace 

Žilková, Iveta. Komplexní revitalizace panelových dom�. Diplomová práce. Ostrava:       

VŠB - TUO, FBI, 2011. 52 s. 

Klí�ová slova: komplexní revitalizace, panelový d�m, požární bezpe�nost, požární ochrana 

Diplomová práce se týká komplexní revitalizace a požární bezpe�nosti panelových dom�. 

V prvé �ásti se zabývám panelovými domy samotnými, jejich výstavbou, soustavami, 

nedostatky a požáry. V druhé �ásti jsem rozebrala p�edpisy týkající se projektování 

panelových dom�. Následn� je probrána komplexní revitalizace t�chto dom� s možností 

nových trend� a zvyšování požární bezpe�nosti. V poslední �ásti jsou uvedeny upozorn�ní 

na zjišt�né nedostatky v p�edpisech a úkoly zú�ast�ných stran. Práce uvádí p�ehled 

sou�asných požadavk� na rekonstrukci jednotlivých �ástí s návrhy na zlepšení. Diplomová 

práce by m�la sloužit jako p�ehled problematiky komplexní revitalizace panelových dom�

se zam��ením na požární bezpe�nost. 

Annotation  

Žilková, Iveta. Comprehensive Revitalization of prefabricated house. Diploma work. 

Ostrava: VŠB – TUO, FBI, 2011. 52 p. 

Key words: comprehensive revitalization,  fire protection, fire safety, prefabricated house 

This thesis discusses the comprehensive revitalization and fire safety of a prefabricated house. 

The first part deals with prefabricated houses, their construction, assembly, failures and fires. 

In the second part, I discussed the regulations relating to the design of prefabricated houses. 

Subsequently, I analyzed the concept of a comprehensive revitalization of these buildings 

with new trends and increased fire safety. The last section notes the found deficiencies 

in the regulations and the responsibilities of the interested parties. This thesis presents 

an overview of the current requirements for reconstruction of various sections 

with suggestions for improvement. The thesis should serve as a comprehensive overview 

of the issues of revitalization of prefabricated buildings with a focus on fire safety.   



������

ÚVOD..................................................................................................................................................................... 8

REŠERŠE .............................................................................................................................................................. 9

1 PANELOVÉ DOMY........................................................................................................................................ 10

1.1 VÝSTAVBA PANELOVÝCH DOM� ................................................................................................................. 10

1.2 SOUSTAVY PANELOVÝCH DOM� A TYPY BYTOVÝCH JADER ........................................................................ 11

1.3 ZP�SOBY FINANCOVÁNÍ KOMPLEXNÍ REVITALIZACE PANELOVÝCH DOM� .................................................. 12

1.3.1 Program NOVÝ PANEL ..................................................................................................................... 13

1.3.2 Program Zelená úsporám................................................................................................................... 14

1.4 POŽÁRY V PANELOVÝCH DOMECH A JEJICH STATISTIKA.............................................................................. 15

1.5 ZÁVADY A NEDOSTATKY PANELOVÝCH DOM� ............................................................................................ 17

1.5.1 P�ehled stavebních nedostatk� panelových dom� .............................................................................. 18

1.5.2 P�ehled hlavních nedostatk� z hlediska požární ochrany................................................................... 20

1.5.3 Nedostatky vyvolané úpravami a užíváním panelových dom� ............................................................ 24

2 POŽÁRNÍ BEZPE�NOST PANELOVÝCH DOM�................................................................................... 28

2.1 NORMY A P�EDPISY POŽÁRNÍ BEZPE�NOSTI PANELOVÝCH DOM� ............................................................... 28

2.1.1 �SN 73 0760 – Požární p�edpisy pro výstavbu pr�myslových závod� a sídliš� ................................. 28

2.1.2 Požární p�edpisy pro projektování výškových budov ......................................................................... 29

2.1.3 �SN 73 0833 – PBS – Budovy pro bydlení a ubytování ..................................................................... 31

2.1.4 �SN 73 0834 – PBS – Zm�ny staveb .................................................................................................. 33

3 REVITALIZACE PANELOVÝCH DOM� .................................................................................................. 36

4 INSTALACE FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉM� NA PANELOVÉ DOMY .......................................... 38

5 VYBAVOVÁNÍ POŽÁRN� BEZPE�NOSTNÍM ZA�ÍZENÍM ............................................................... 40

6 P�ÍSTUP K POŽÁRNÍ BEZPE�NOSTI A KOMPLEXNÍ REVITALIZACI PD ................................... 41

6.1 NEDOSTATKY P�EDPIS� .............................................................................................................................. 41

6.2 HASI�SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRAJE ........................................................................................................... 42

6.4 P�ÍSTUP POJIŠ�OVEN ................................................................................................................................... 45

6.5 SHRNUTÍ...................................................................................................................................................... 46

ZÁV�R ................................................................................................................................................................ 47

POUŽITÉ ZDROJE ........................................................................................................................................... 48

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK................................................................................................................ 51

SEZNAM OBRÁZK� ........................................................................................................................................ 51

SEZNAM GRAF� .............................................................................................................................................. 52

SEZNAM TABULEK ......................................................................................................................................... 52

SEZNAM P�ÍLOH............................................................................................................................................. 52



8 

��	
�

Panelové domy (dále jen „PD“) jsou v �eské republice velmi rozší�ené. S  výstavbou 

se za�alo p�ed více než 60-ti lety, p�i�emž p�vodní myšlenka byla, že se staví na dobu 

p�ibližn� 30 až 40 let. Tato doba dávno uplynula, ale p�i pohledu na �eská m�sta vidíme, 

že i dnes hrají významnou a pravd�podobn� t�žko nahraditelnou roli v možnostech bydlení. 

Na po�átku jejich výstavby se PD stav�ly dle typových podklad�, až pozd�ji za�aly 

vznikat první normy a p�edpisy upravující pravidla jejich výstavby. Je z�ejmé, že stav starších 

PD zdaleka neodpovídá sou�asným požadavk�m nejenom na požární bezpe�nost stavby 

(dále jen „PBS“). Navíc je dnes známa celá �ada nedostatk�, které jsou zp�sobeny rychlou 

výstavbou PD, šet�ením p�i volb� n�kterých materiál�, nevhodnou montáží, ale i samotnými 

nedostatky v typových podkladech. To vše dnes zp�sobuje, že starší PD jsou ve stavu, 

který vyžaduje radikální zásah a celkovou opravu.  

A� již �ást panelové výstavby prošla rekonstrukcemi r�zného rozsahu, i nadále 

tu z�stala velká skupina t�ch PD, jejichž stav vyžaduje revitalizaci. Možnost modernizace 

a oprav �iní z PD prost�edek i pro budoucí využití a bydlení. Je ovšem z�ejmé, že všechny 

zásahy do domu musí být dob�e promyšleny, správn� navrženy a bezchybn� provedeny. 

Z hlediska požární ochrany (dále jen „PO“) je nezbytn� nutné zajistit, aby se PD stal 

co nejbezpe�n�jší z pohledu možnosti úniku osob, provedení požárního zásahu, zabrán�ní 

ší�ení a vzniku požáru apod. Navíc je nutné vy�ešit problematiku užívání PD a byt� jejich 

vlastníky a nájemníky tak, aby svým chování nep�ispívali ke snížení bezpe�nosti v dom�.  

Tato práce by m�la p�edstavovat p�ehled problematiky PD z hlediska PO. V prvé �ásti 

budou uvedeny základní informace o jejich výstavb�, nedostatcích, typech… Dále budou 

uvedeny statistiky požár� PD a jejich následk�. Sou�ástí diplomové práce bude p�ehled 

základních p�edpis� pro projektování PD. Poslední velkou �ástí je samotná revitalizace PD, 

její pr�b�h a nové možnosti, kterých je možné v rámci revitalizace využít.  

Cílem diplomové práce je posoudit pravidla a požadavky pro zajišt�ní požární 

bezpe�nosti rekonstruovaných panelových objekt� a navrhnout opat�ení pro provozovatele 

�i vlastníky t�chto objekt� vedoucí ke zvýšení bezpe�nosti objektu.  
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Z hlediska legislativních p�edpis� jsou st�žejními p�edpisy zejména vyhláška 

�. 23/2008 Sb., o stanovení podmínek požární ochrany staveb [11], zákon �. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) [14], zákon �. 133/1985 Sb., o PO, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis� [13] a k nim provád�jící vyhlášky.  

Požadavky PBS jsou na PD kladeny n�kolika normami. Jsou to zejména : 

� �SN 73 0833 – PBS – Budovy pro bydlení a ubytování [18], 

� �SN  73 0802 – PBS – Nevýrobní objekty [16], 

� �SN 73 0834 – PBS – Zm�ny staveb [20].  

První uvedená norma platí pro projektování požární bezpe�nosti nov� stav�ných 

budov ur�ených k bydlení nebo ubytování, pro projektování zm�n již postavených budov 

a prostor� ur�ených k bydlení nebo ubytování a pro projektování zm�n staveb, kterými 

se upravují objekty a prostory jiného ú�elu k ú�elu bydlení �i ubytování, pokud ovšem zm�ny 

vyžadují podle �SN 73 0834 postup této normy. Norma uvádí specifika od kmenové normy 

�SN 73 0802, která platí obecn� pro všechny nevýrobní objekty. T�etí uvedená norma platí 

pro projektování požární bezpe�nosti zm�n staveb již dokon�ených, pokud provád�né zm�ny 

dle stavebního zákona podléhají stavebnímu �i kolauda�nímu �ízení. Norma se nevztahuje 

na projektování zm�n staveb, které spadají pod p�sobnost norem �SN 65 0201, 

�SN 65 0202, �SN 65 0205, �SN 73 0844, �SN 73 5120, �SN 73 5530, pro zm�ny staveb 

projektovaných dle �SN 73 0802, �SN 73 0804 a navazujících norem krom� zm�n staveb 

skupiny I a dom� pro bydlení projektovaných dle typových podklad� schválených do konce 

roku 1994 (i projektovaných dle �SN 73 0802 [16], �SN 73 0804 �i p�idružených norem). 

Má 3 p�ílohy - pro zm�ny staveb bytových dom� P�ílohu A, pro zm�nu staveb památkov�

chrán�ných P�ílohu B, pro zm�nu mate�ských škol P�ílohu C. 

Velký p�ínos pro studium požární bezpe�nosti PD a návrh� pro její zvýšení mají 

zkušenosti z reálných požár�. Z nich vyvozené záv�ry a zkušenosti p�edstavují opat�ení 

pro zvýšení požární bezpe�nosti dom�, eliminaci vzniku a ší�ení požáru, snížení škod 

a následk� zp�sobených požáry. Nelze samoz�ejm� opomenout celou �adu firem, jež provádí 

komplexní revitalizace PD a na svých internetových stránkách p�edstavují jimi používané 

postupy a materiály. Problematika PD, jejich stavu a možností oprav �eší celá �ada zdroj�, 

ovšem v naprosté v�tšin� z nich se na PD nahlíží pouze z pohledu stava�ského. Takovou 

publikací je kniha Krok za krokem [2] od J. Drápalové vycházející ze zkušeností komplexních 

revitalizací PD v  Brn�, �ásti Nový Lískovec. 



10 

�������	���
	���

1.1 Výstavba panelových dom�  

První panelová výstavba byla realizována ve 20. letech 20. století, kdy její vynálezce 

T. A. Edison postavil v Americe n�kolik desítek v�tšinou d�lnických domk�. S klasickými 

PD se poprvé setkáváme po I. sv�tové válce v Nizozemí, odkud se ší�í dál do N�mecka 

(poprvé roku 1923), Pa�íže (1939) a celé Evropy.  K v�tšímu rozší�ení došlo ve východním 

bloku, kde se s jejich výstavbou za�alo na p�elomu 50. a 60. let 20. stol. Vznikla zde celá 

panelová m�sta (Prijpja	 v SSSR , Most v �SSR). V západní Evrop� se s jejich stavbou 

skon�ilo v 70. letech, ve východní v 90. letech 20. století (z politických d�vod�). 

V �R byla situace obdobná jako v ostatních státech východního bloku. První PD 

se u nás nachází ve Zlín� a v Praze. Ve Zlín� firma Ba	a zahajuje roku 1940 vývoj panelu 

a již na p�elomu roku 1940 a 1941[50] je zahájena stavba prvních dvou vícepodlažních budov. 

V roce 1953 byl ve Zlín� postaven první prototyp p�tipodlažního domu, který byl smontován 

z celost�nových panel�. Stavba domu, který dostal ozna�ení G 40, trvala pouhé 4 m�síce. 

Do prvního PD v Praze se lidí st�hovali v roce 1955.  

Obrázek 1 – Vpravo – PD G 40 ve Zlín� [50], vlevo – první PD v Praze  [22] 

Tabulka 1 – Panelové domy a jejich stavu v �íslech [26][46] 

Po�et byt� v panelových domech 
postavených v letech 1959 – 1990 

cca 1,2 mil. byt�

Po�et PD 62 456  
Po�et obyvatel panelových dom� více než 3 mil. obyvatel 

Celkovou revitalizaci vyžaduje 
cca 900 tis. byt�  

(60 % bytového fondu) 
Dluh na každém byt�  PD  (dle Svazu �eských a moravských 

bytových družstev a odborník� ze stavebních firem) až 400 tis. K�
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Graf 1 – Po�et dokon�ených byt� v PD v letech 1960 – 2009 [37]1 [44] 

1.2 Soustavy panelových dom� a typy bytových jader  

PD se d�lí do 2 hlavních konstruk�ních skupin - s podélným a p�í�ným nosným 

systémem. Postupn� vzniklo 14 základních stavebních soustav, k nimž existují další varianty 

(celkem evidováno až cca 70 stavebních soustav). Podrobný p�ehled soustav PD a jejich popis 

je sou�ástí jiných prací (nap�. [1], [9]), proto zde uvádím pouze tabulkový p�ehled.  

Tabulka 2 - Seznam typizovaných konstruk�ních soustav realizovaných ve výstavb� panelových dom� [10]  

T 1 T 09 B  T 22 PS 61 T 01 B Larsen & Nielsen 
T 5 B 2  T 42 PS 69 T 02 B BANKS 

T 11 B 4  T 52 PS 69/2 T 03 B OP 1.11 
T 12 VM OS  G 40 HK 60  T 05 B OP 1.13 
T 13 VO S  G 55 HK 65  T 06 B OP 1.21 

T 14 VP OS  G 57 HK 69  T 08 B OP 1.31 
T 15 B 60  G 58 HKS 70  T OB-Nitra 
T 16 B 70  G 59 HKS G  Krajské materiálové varianty blokopanelových dom�

T 17 B 70 - 360  G OS 64 BP 70 OS  
T 20 MS Pr�mstav  G OS 66 VVÚ ETA  

Bytové domy postavené panelovou technologií v 
regionech po Sov�tské armád�

Nejpoužívan�jší panelové soustav v �R: BANKS, B 70, G 57, HKS 70, 

Larsen & Nielsen, OP 1.11, OP 1.21, PS 69, PS 69/2, T 06 B, T 08 B, VVÚ ETA. 

                                                
1 http://www.mmr.cz/Bytova-politika/Statistiky-Analyzy/Statistiky-z-oblasti-bytove-politiky-%281%29/Vybrane 
-udaje-o-bydleni/Vybrane-udaje-o-bydleni-2004/2--Zakladni-charakteristiky-bytoveho-fondu---udaje/Vyvoj-by 
tove-vystavby-v-Ceske-republice-v-lete-%281%29 



12 

Tabulka 3 - Typy bytových jader a odpovídající soustavy PD [48]2

Typy bytového jádra Typ panelové soustavy 

B 2 – D T01B, T02B, T03B, G 40, G57, HK60, HKS70 

B 2 – P, B 2 - G G 57 

B 2 - S montované skelety 

B 3 G57, T06B, T08B, VOS, HK65, VVÚ ETA, LN1, HKS-70,  PS-69/2 

B 4 HK65, T06B, T08B 

B 6 NKS70, BANKS, Larsen-Nielsen, VVÚ ETA, P1.11 

B 7 B70, NKSG, BANKS, Larsen-Nielsen, VVÚ ETA, P1.11 

B 9 Larsen-Nielsen, P1.11, P1.21, VVÚ ETA, PS69/2, B70 

B 9 - M 

B 10 VOS, B70, PS69, NKSG, VVÚ ETA, LN1, P1.11, P1.21 

1.3 Zp�soby financování komplexní revitalizace panelových dom�

V �R jsou 3 základní skupiny vlastnictví PD. Jsou jimi obce, družstva (bytová 

družstva a družstva vlastník�) a spole�enství vlastník�. 

Obce

Obce a m�sta v�tšinou vlastní více dom� a tudíž je pro n� nutné p�ijímat taková 

opat�ení, jež umožní postupnou opravu a udržení v p�ijatelném stavu celý bytový fond.  

Zdroji obcí pro financování oprav a modernizací dom� je nájemné, p�ípadné p�íjmy 

z prodeje bytového fondu, p�j�ky (fondy rozvoje bydlení a komer�ní úv�ry), dotace 

(jde o ú�elové státní dotace, nap�. dotace na odstra
ování vad  panelové výstavby, 

p�íp. dotace od kraj�), dobrovolná dohoda s nájemníky o zvýšení nájm�.  

Bytová družstva

Družstevníci mají oproti nájemník�m jisté výhody. Samy mohou rozhodovat 

o pr�b�hu oprav, jejich financování apod. Velká bytová družstva mají v rámci vnit�ních 

p�edpis� p�esn� upraveny pravidla pro p�ípravu a finan�ní zabezpe�ení komplexních 

revitalizací, malá bytová družstva mají pravidla pro modernizace upraveny stanovami. 

Velmi �astá je rovn�ž kombinace družstevního vlastnictví s vlastnictvím byt�.  

Možností, jak bytová družstva mohou spo�it pot�ebné finan�ní prost�edky 

na revitalizaci svých dom�, jsou m�sí�ní �i jinak pravidelné zálohy na opravy (tzv. fond 

oprav). Ovšem pro komplexní revitalizaci je to nevhodný zp�sob, opravy se neustále 

                                                
2 http://stavba.tzb-info.cz/regenerace-bytovych-domu/6323-statisticky-prehled-panelovych-domu-v-krajich-cr 
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odkládají a v d�sledku inflace a zdražování uložené peníze ztrácejí hodnotu a schopnost 

pokrýt stále zvyšující se náklady na revitalizaci. Proto bytová družstva v�tšinou provád�jí 

postupné opravy pr�b�žn�, nikoliv komplexní revitalizace celého domu. 

Spole�enství vlastník�

Spole�enství vlastník� p�edstavuje právnickou osobu, jež je povinna  za pln�ní úkol�

v oblasti PO jako nap�. zajisti vybavení v�cnými prost�edky PO a požárn� bezpe�nostního 

za�ízení (dále jen „PBZ“), vytvá�et podmínky pro hašení požár� a záchranné práce, dodržovat 

technické podmínky a návody požární bezpe�nosti výrobk� �i �inností, umis	ovat 

bezpe�nostní zna�ky. 

PD p�ešly do jejich vlastnictví p�evodem od bytových družstev, privatizací od obcí 

nebo si d�m postavili na základ� smlouvy o výstavb�. Spole�enství vlastník� vzniká 

v jednotlivých domech i domovních celcích. Do roku 2005, kdy platil nenovelizovaný zákon 

�. 74/1994 Sb., byly veškeré opravy ztíženy faktem, kdy s jakékoliv zm�nou stavby muselo 

souhlasit 100 % vlastník� jednotek. Po vydání novely je posta�ující k provedení modernizace, 

rekonstrukce, stavebních úprav a oprav spole�ných prostor� posta�ující t�í�tvrtinová v�tšina.  

Vlastníci jsou poté povinni podílet se na nákladech spojených se správou domu 

a pozemku, vytvá�í si finan�ní prost�edky jako zálohu. Mají stejný p�ístup k r�zným zdroj�m 

financí jako družstva, platí pro n� podobné podmínky, ovšem liší se postupem rozhodování. 

Pro komplexní revitalizaci je vždy nejvýhodn�jší komer�ní úv�r. Do �R pronikl 

zahrani�ní trend „života na dluh“ a práv� bydlení pat�í ke kategoriím, jež bývá �asto z p�j�ek 

financováno. V minulosti bylo možné využít program Panel a fungoval program 

Zelená úsporám. Oba dota�ní programy byly ovšem v lo
ském roce pozastaveny a dodnes 

nedošlo k jejich obnovení, což bohužel zp�sobilo jisté pozastavení provád�ní komplexních 

oprav PD. 

1.3.1 Program NOVÝ PANEL 

Cílem programu bylo mj. usnadnit financování komplexních oprav PD. Upravuje 

ho Na�ízení vlády (dále jen „NV“) �. 299/2001 Sb., o použití prost�edk� Státního fondu 

rozvoje bydlení ke krytí �ásti úrok� z úv�r� poskytnutých bankami právnickým a fyzickým 

osobám na opravy, modernizace nebo regenerace PD, ve zn�ní NV �. 325/2006 Sb. D�raz 

kladl na statické poruchy a zlepšení tepeln� technických vlastností dom�, poskytoval dotace 
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na úhradu �ásti úrok� ve výši 2,5 – 4 % ro�n�, druhým nástrojem podpory bylo poskytnutí 

cenov� zvýhodn�né záruky k zajišt�ní úv�ru na financování revitalizace domu. Dotace bylo 

možné získat pouze na ty revitalizace, kterou byly smyslupln� navrženy a d�m po revitalizaci 

odpovídal sou�asným požadavk�m, opravy mohly provád�t pouze odborné firmy za použití 

kvalitních materiál�. Jinak dotace poskytnuta nebyla. Pro vlastníky a uživatele program 

p�edstavoval podn�t pro zahájení oprav. Modernizací díky n�mu prošlo odhadem 330 000 

byt� [40].  

K pozitivní faktor�m, které tento program p�inesl pat�í nap�. [45]:  

� výrazný efekt národnímu hospodá�ství, 

� p�edstavoval nástroj, jak zajistit komplexnost, kvalitu a dlouhodobý efekt oprav, 

� zajistil zam�stnanost pro p�ibližn� 15 000 lidí, 

� spolufinancoval opravu velké �ásti panelových byt� (p�esto zbývá opravit 45 % 

panelových byt� a dokon�it 20 % byt�, u kterých neprob�hla komplexní oprava), 

� realizoval se hlavn� v ekonomicky slabších regionech. 

1.3.2 Program Zelená úsporám  

Program �eší dotace v 6 oblastech3: 

� oblast A1: komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení 

nízkoenergetického standardu, 

� oblast A2: kvalitní zateplení vybraných �ástí obytných dom� (díl�í zateplení), 

� oblast B: podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu, 

� oblast C1: vým�na zdroj� na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického 

vytáp�ní za nízkoemisní zdroje na biomasu a ú�inná tepelná �erpadla, 

� oblast C2: instalace nízkoemisních zdroj� na biomasu a ú�inných tepelných 

�erpadel do novostaveb, 

� oblast C3: instalace solárn�-termických kolektor�. 

Dotaci poskytoval Státní fond životního prost�edí, který vybral stavební firmy 

a výrobce materiál� oprávn�né realizovat a dodávat materiály k opravám. Pro oblast PD byl 

program do�asn� p�erušen. 

                                                
3 http://www.stavebnictvi3000.cz/zelena-usporam/ 
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1.4 Požáry v panelových domech a jejich statistika 

Po�et požár� v bytech pat�í k nej�ast�jším požár�m v�bec (ve velkých m�stech až 1/3 

celkových požár�). K nár�stu škod p�i požárech v bytech p�isp�la skute�nost, že domácnosti 

jsou stále lépe a lépe vybavovány. Statistiky uvádí, že denn� je p�i požáru v domácnosti 

zran�na jedna osoba a pr�m�rn� jedna osoba za p�t dní p�i nich zem�e, 3 ze 4 osob umírají 

na následky nadýchání toxických zplodin ho�ení. 

Nejv�tším problémem jsou požáry ve sklepních prostorech PD. K rozší�ení požáru 

mezi jednotlivými požárními úseky (dále jen „PÚ) tj. obytnými bu
kami není moc �asté, 

ovšem pokud k tomu dojde, vzrostou škody a následky požáru. Nej�ast�ji k tomu dochází 

skrz okna a ho�lavé materiály v jejich blízkosti, u starých PD skrz umakartová bytová jádra. 

Ze zahrani�ních statistik vyplívá, že nej�ast�ji ke zran�ní dochází v kuchyni, 

kde zárove
 vzniká nejvíce požár�. V po�tu vzniklých požár� stojí na druhém míst� ložnice 

a obývací pokoje. K rychlému a snadnému ší�ení požáru v PD p�ispívá zejména vysoký podíl 

ho�lavých látek, zejména nábytek, ložní prádlo, bytové dopl
ky a ho�lavé konstrukce. 
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Graf  2 - Úmrtnost p�i požár� dle místností [34] 

Požárovost v �R je sledována G� HZS �R, které vydává statistickou ro�enku jako 

p�ílohu �asopisu 112. Nelze z ní vysledovat p�esný po�et požár� v PD (není sledováno 

ve Statistickém sledování událostí), proto jsou hodnoty vztaženy k bytovému fondu 

domovnímu. 
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Graf  6 - Podíl vytipovaných p�í�in vzniku požáru na celkovém po�tu požár� v domácnostech a obytných 
domech v letech 2007 - 2009 [8] 

1.5 Závady a nedostatky panelových dom�  

P�í�iny problém� a vad spojených s životností PD lze rozd�lit do 3 skupin: 

� cenová úspora – levn�jší vybavení, bytová jádra, okenní otvory apod.,  

� nedokonalé detailní �ešení, 

� nedokonalé konstruk�ní �ešení.  

Problémy PD zp�sobují [41]: 

� z 37 % nedostatky p�i provád�ní (montáži) panelových objekt� a výrob� panel�, 

� z 29 % chybné projektové �ešení, 

� z 18 % nevhodné užívání domu, 

� z 16 % jeho stá�í, v�etn� vlivu nedostate�né údržby a oprav. 

Dle závažnosti a d�sledk� se závady na PD d�lí do 2 skupin: 

� závady zásadního charakteru (nap�. z�ícení balkón� kv�li korozi apod. ), 

� vady, neohrožující život obyvatel, ale mající negativní vliv na užitnou hodnotu 

a zvýšení provozních náklad� (nap�. vady technických za�ízení budov, apod.). 



18 

1.5.1 P�ehled stavebních nedostatk� panelových dom�

Konstrukce

V p�ípad� vnit�ních nosných konstrukcí jde o závady zp�sobené špatným uložením 

panel�, použitím nekvalitních nebo poškozených panel� �i následnými zásahy do konstrukce.  

Závady na obvodových st�nách jsou vyvolány nesprávným statickým spolup�sobením 

obvodových st�n s ostatními �ástmi konstrukce, nesprávným �i nedokonalým materiálovým 

�ešením. Problém p�edstavují nedostate�né tepeln�-izola�ní vlastnosti obvodových st�n.  

Problematické jsou i trhliny, projevy statických poruch obvodových pláš	�, nep�esná 

montáž dílc�, koroze výztuže a nedostate�ná únosnost dílc� z lehkého betonu.  

Tepelné mosty

Tepelný most je místo s výrazn� v�tším únikem tepla než v okolí, oproti okolní jsou 

chladn�jší �i teplejší. Tém�� všechny soustavy PD mají tepelné mosty již z projek�ního �ešení 

a výstavby. Nej�ast�ji jsou tepelnými mosty ost�ní oken, okolí st�ešních atik, p�ipojování 

lodžií. Odstran�ní lze dosáhnout zateplením celého domu.  

Lodžie a balkony

Projevují se tu statické poruchy a korozní poruchy. Problémy �iní vady vyvolané 

nedostatky v návrhu a provedení, p�sobení korozívních vliv� na nosné, p�íp. ocelové 

konstrukce. U balkon� je problematický vznik tepelných most� v míst� vetknutí konzoly 

do vnit�ní nosné konstrukce. Ke spole�ným závadám lodžií a balkón� pat�í statické poruchy 

nosných prvk�, zkorodované obradlí nebo zatékání pod dlažbu. 

St�echa, atika, st�ešní nástavba

Problémem st�ech je jejich plochý tvar (zp�sobuje nulový odtok), nesprávn� navržená 

tlouš	ka tepelných izolací, zatékání do objektu a hniloba pod izolací, nesoudržnost 

povrchových vrstev apod. P�í�inami je použití nekvalitního materiálu, nekvalitní realizace 

st�echy, statické p�etížení vodorovných nosných konstrukcí, st�ídavé p�sobením klimatických 

vliv� na nedostate�n� chrán�né konstrukce nebo poruchy konstrukcí zp�sobené korozí. 

K poruchám atik, které jsou ve v�tšin� p�ípad� zp�sobeny nedostate�ným kotvením 

jejich dílc�, pat�í otev�ení spáry mezi dílci, vyklon�ní atiky, vysouvání atikových dílc� ven 

z objektu, deformace �i prohnutí atikových dílc�… 

Nástavby trpí na koroze povrch�, dochází zde k zatékání a vznikají tu tepelné mosty. 
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Výtahy

Výtahy v PD nespl
ují požadavky evropských norem a dosahují až 74 provozních 

rizik (rozdíl mezi technickou vybaveností existujícího výtahu instalovaného podle p�edpis�

platných v dob� instalace a nároky/požadavky sou�asných norem) [32], zejména u výtah�

instalovaných do PD p�ed rokem 1993 (tj. p�ed p�ijetím normy upravující instalaci nových 

výtah� do PD) a p�ed rokem 1999 (tj. do p�ijetí NV 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky výtah� v PD, dnes NV 142/2008 Sb.,). Dle evropského práva p�ijatého do našich 

národních p�edpis�, jsou stanoveny lh�ty vým�ny �i opravy výtahu 4: 

� v p�ípad� vysokého rizika (rok výroby výtahu 1960 – 1993) do 5 let, 

� v p�ípad� st�edního rizika (rok výroby 1993 – 1999) do 10 let, 

� v p�ípad� PD s nízkým rizikem p�íležitostn�. 

Obrázek 2 - Starý nevyhovující výtah [46]5

Tabulka 4 – P�ehled nejzávažn�jších provozních rizik výtah� a jejich �etnost 6

Provozní rizika Výskyt v % 

Klec bez dve�í 52 

Nebezpe�né zajiš�ovací za�ízení u šachetních dve�í 89 

Chyb�jící, nevyhovující zastavovací za�ízení v prohlubni nebo v prostoru pro kladky 81 

Neodpovídající délka ochranné prahové desky 90 

Systém pohonu se špatnou p�esností zastavování/vyrovnávání 59 

�áste�né ohrazení šachty s p�íliš nízkým ohrazením 15 

Chyb�jící nebo nevyhovující za�ízení pro nouzovou signalizaci 92 

Materiál klece a klecových dve�í 62 

                                                
4 http://www.infopanel.cz/panelove-domy/opravy-paneloveho-domu-a-jeji-casti/vytahy-v-panelovych-domech/
5 http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/na-obnovu-ceskych-vytahu-bude-nutne-vydat-miliardy/ 
6 http://vytahy.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=6708&h=16&pl=40&z=2 
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Po�et provozovaných výtah� bez provozních rizik se odhaduje na 37 tis., 

zhruba 50 tis. je provozováno se závažnými provozními riziky. Tento nevyhovující stav 

zp�sobily chyby projektant� p�i navrhování, nedostate�né opravy a údržba �i špatné užívání.  

Do PD byly �asto instalovány nejlevn�jší výtahy zastaralé již v dob� své instalace. 

Velkým problémem je z hlediska PO absence evakua�ních výtah� v PD, jež byly požadovány 

už prvním zn�ním �SN 73 0833, což by m�lo být v rámci revitalizací odstra
ováno. 

Okna

Poruchy jsou vyvolány nekvalitními materiály a špatným provedením montáže, 

což vede k net�snosti oken, tepelným ztrátám, zatékání do byt�.  

V�trání

Soustavy jsou špatn� regulovatelné, mají nedostate�nou ú�innost a dochází k ší�ení 

hluku z jednoho podlaží do druhého. Správná �innost v�tracího systému je nezbytn� nutná 

z hlediska hygienických požadavk� a požární bezpe�nosti. 

1.5.2 P�ehled hlavních nedostatk� z hlediska požární ochrany 

Elektroinstalace  

Závady na elektroinstalaci pat�í dle statistik k velmi �astým p�í�inám vzniku požár�. 

V dob� výstavby PD nebyly byty vybavovány elektrickými spot�ebi�i tak hojn� jako dnes. 

P�vodní elektroinstalace, mnohdy stará i více než 30 let [47], má nedostatek p�ípojných míst, 

obyvatelé to �eší používáním prodlužovacích kabel�, elektrických rozdvojek, což zp�sobuje 

její p�etížení. P�ípojky jednotlivých byt� jsou v�tšinou provedeny jednofázov�, 

což v kombinaci se zvýšeným odb�rem elektrické energie vede k zah�ívání a mnohdy 

až k zaho�ení a požáru. 

Velkým problémem jsou p�vodní hliníkové rozvody vedené ve v�tšin� p�ípad�

v dutinách stropních panel�, zalité betonovou mazaninou, v umakartových jádrech byt�

�i v rozvad��ích na chodbách. Vodi�e jsou vlivem p�echodového odporu v proudových 

spojích vyh�áté a k�ehké. D�sledkem je poté náchylnost k lámání, nefunk�nost zásuvkových 

okruh�. V tom nejhorším p�ípad� poté následují požáry.  
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Vady bytových jader

Bytová jádra (p�ehled viz Tabulka 3) se skládají z instala�ní šachty, obalové 

konstrukce (st�ny, mezistropy, podlaha), za�izovacích p�edm�t� a dopl
k�. Problém 

p�edstavuje vysoký podíl plast� v konstrukci bytových jader stav�ných zejména do roku 1964 

(bytová jádra B 2 a B 3, p�íp. B 4). P�i ho�ení plast� (PVC, polyamid, umakart atd.), kterých 

m�že být u jednoho bytového jádra až 200 kg [5], se uvol
ují vysoce toxické plyny, které 

mohou být p�í�inou úmrtí lidí. 

V konstrukcích prvních bytových jader byly používány nevhodné materiály. Jádra 

typu B 3 a B 4 m�ly s protipožární úpravou požární odolnost pouze 35 min, nov� navržené 

bytové jádro B 6 (jeho instala�ní šachta) vykazuje odolnost 80 min, B 7 dokonce 108 min [5]. 

Vnit�ní odb�rná místa

D�íve byla každá obytná bu
ka vybavena alespo
 jedním výtokem o jmenovité 

sv�tlosti (dále jen „Js“) 13 (nap�. d�ezový výtokový ventil), který m�l umožnit snadné 

a rychlé nasazení gumové hadice stejné Js. Na st�n� odpo�ívadla byla umíst�na sk�í


s gumovou hadicí Js 13 délky min. 10 m s hubicí. P�i požáru si tedy majitel z odpo�ívadla 

p�inesl hadici, namontoval na výtokový ventil a provedl prvotní zásah. Postupem �asu došlo 

ale k vým�n� d�ezových baterií za pákové, jež nejdou tak snadno (v horším p�ípad� v�bec) 

odšroubovat a neumož
ují p�ipojení gumové hadice. P�vodní, a� dnes primitivní, zp�sob 

umož
ující provedení prvotního požárního zásahu byl zcela narušen, jiný zp�sob zajišt�ní 

ovšem chyb�l.   

Mnohdy ani zásahy odborné firmy nebyly ideální. Firmy nahrazovaly staré zpuch�elé 

gumové hadice požární hadicí D25 s p�lspojkami, �ímž celý vnit�ní systém požární vody 

ztratil na svém významu, a� m�l doklad o provedené revizi a kontrole provozuschopnosti. 

Rekonstrukce vnit�ních odb�rných míst je v t�chto p�ípadech více než nutná. 

V dnešní dob� k prvotnímu hasebnímu zásahu mají sloužit hydrantové sk�ín�

a p�enosné hasicí p�ístroje. Hydranty musí být zaplombovány a nesmí na nich být umíst�ny 

žádné p�edm�ty (kv�tiny apod.). Bohužel �asto bývají uzam�eny p�ed nájezdy zlod�j�, 

což poté m�že p�edstavovat problém p�i požáru. Prvotní zásah obyvateli domu m�že zabránit 

rozší�ení požáru do dalších prostor a snížit škody a následky požáru. Za hydrantový systém 

zodpovídá vlastník domu. Nebývají provád�ny pot�ebné kontroly provozuschopnosti a jejich 

nefunk�nost se zjistí mnohdy až v p�ípad� požáru. Potrubí k hydrant�m bývají �asto zreziv�lé 

a hadice zpuch�elé. Hasicí p�ístroje jsou �asto z chodeb odcizeny, zastav�ny r�znými 

p�edm�ty , umíst�ny na t�žko viditelném �i nedostupném míst�. 
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Krycí vrstva betonu

Jde o vzdálenost mezi povrchem výztuže a nejbližším povrchem betonu, která hraje 

významnou roli pro stanovení požární odolnosti. Odolnost železobetonu (dále jen „ŽB“) 

je výrazn� ovlivn�na krytím ocelových vložek proti proh�átí a odklonem nap�tí oceli od její 

meze pr�tažnosti. Rozložení teplot ur�uje i tvar pr��ezu a jeho rozm�ry.  

P�i vystavení konstrukce požáru m�že docházet k odprýsknutí betonu. Drobná 

odprýsknutí nejsou závažná (nenarušují nosnou funkci konstrukce). U ŽB, kde se teplo ší�í 

pomalu, vznikají malé trhlinky a nehrozí tak úplná ztráta pevnosti a z�ícení. Stropní prvky 

z p�edpínaného betonu nejsou z hlediska odolnosti v��i vyšším teplotám tak výhodné 

jako prvky z ŽB. Mají menší pr��ezové rozm�ry, rychleji se proh�ejí, jsou citliv�jší na vyšší 

teploty. V p�ípad� dostate�n� tlusté krycí vrstvy se chová p�edpjatý beton p�ibližn� stejn�

jako ŽB. Hlavní p�í�inou trvalého poškození vychladlého p�edpjatého betonu po požáru 

je zmenšení p�edpjetí. Po požáru stropního prvku z ŽB je nutná oprava pouze jejich podhledu, 

který oprýskává. Po požáru prvku z p�edpjatého betonu dochází k trvalým deformacím 

konstrukce, což vede k jejich z�ícení. 

Instala�ní a ventila�ní šachty

Jde o šachty, které prochází všemi podlažími a v minulosti nebyly mezi jednotlivými 

patry požárn� odd�lovány ani netvo�ily samostatné PÚ. V každém byt�, v�tšinou na toaletách 

nebo v koupeln�, se nacházejí otvory do šachet. U starších PD jde o zcela oby�ejná „dví�ka“ 

bez požární odolnosti (Obrázek 3). 

Obrázek 3 – Otvor do šachty na WC (foto vlastní) 

Protože prochází celou výškou budovy, uplat
uje se zde komínové efekt. Pokud tedy 

požár zachvátí šachty, dojde k rychlému rozší�ení požáru v celém objektu. Navíc p�es špatn�

provedené prostupy požárn� d�lícími konstrukcemi vniká kou� ze šachty do jejího okolí. 
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K ší�ení p�es šachty dochází nej�ast�ji vzplanutím samotného materiálu (v minulosti se nap�. 

ventila�ní tahy provád�ly z vysoce ho�lavých materiál� pozd�ji nahrazených pozinkovaným 

plechem, ovšem ani to nebylo ideální, protože plech umož
oval ší�ení požáru v d�sledku 

vzplanutí st�n instala�ní šachty od rozpálených ventila�ních tah�).  

Nástupní plocha, p�íjezdové komunikace  

V dob� stavby PD se ne�ešily nástupní plochy a tak k mnoha PD je p�ístup 

po zpevn�ných plochách možný pouze v pr��elí, k ostatním �ástem domu po nezpevn�ných 

plochách, což znemož
uje použití t�žké požární techniky, zejména výškové, �asto nezbytné 

pro evakuaci lidí z vyšších pater. 

Z d�vodu velkého po�tu automobil�, kdy parkovací kapacity neodpovídají pot�ebám 

obyvatel, dochází k odstavování vozidel takovým zp�sobem, že nejenom znemožní 

rozmíst�ní požární techniky okolo ho�ícího domu, ale n�kdy i samotný p�íjezd. Nedostate�ná 

je mnohdy i ší�ka p�ístupových komunikací, která neumož
uje bezproblémový p�íjezd požární 

techniky. Z d�vodu nedostatku parkovacích míst dochází k situacím, kdy parkující auta 

zabrání použití podzemních  hydrant�. 

Obrázek 4 - Nesprávné parkování v B�idli�né a nepr�jezdná silnice v Rýma�ov� 7

Únikové cesty 

Délka únikové cesty (dále jen „ÚC“) se v PD m��í od vstupních dve�í bytu. 

Nechrán�né únikové cesty (dále jen „NÚC“) se nachází nap�. ve sklepech a ústí poté 

do chrán�ných únikových cest (dále jen „CHÚC“), které tvo�í v�tšinou spole�né prostory jako 

schodišt� a chodby. Tyto cesty jsou bezpe�né pokud: 

� jsou CHÚC d�sledn� odd�leny od ostatních prostor� (nepoškozené a správn�

fungující požární dve�e a požárn� d�lící konstrukce), 

                                                
7 http://www.hzsmsk.cz/index.php?ID=2137 
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� jsou odv�trávány, 

� nenachází se na nich žádné p�edm�ty bránící jejich pr�chodnosti, 

� jsou vybaveny cedulkami se sm�rem úniku, nouzovým osv�tlením apod. 

Ze zkušeností je známo, že tomu tak v praxi v�tšinou není. D�vodem m�že být 

neznalost �i lhostejnost obyvatel, jistou roli v tom m�že hrát i stá�í PD. Problematické 

je rovn�ž dispozi�ní a prostorové uspo�ádání ÚC (tj. schodiš	), nedostate�ná požární odolnost 

požárn� d�lících konstrukcí, v�trání, nevyhovující ší�ka ÚC, ho�lavé povrchové úpravy apod. 

Tyto problémy jsou bu� velmi t�žko �ešitelné a odstranitelné, nebo dokonce zcela ne�ešitelné.  

Problematický je rovn�ž fakt, že na podlahách schodiš	 se �asto vyskytuje PVC 

(p�i požáru uvol
uje toxické plyny, nap�. HCl), nacházejí se tu elektrické rozvad��e 

(elektrické vedení s ho�lavou izolací) �i  m�íže bránicí domy p�ed zlod�ji apod.  

1.5.3 Nedostatky vyvolané úpravami a užíváním panelových dom�  

Dve�e

P�i vým�n� dve�í musí ší�ka z�stat stejná. Dve�e ze dvou k�ídel (otevíratelného 

a pevného opat�eného zastr�eni �i obrtlíky) mají profil dve�í pro únik zúžen. Následn�

se to �eší instalace dodate�ných uzáv�r� umož
ujících snadné a rychlé otev�ení k�ídla.  

Další chybou je z d�vodu zvýšení obrany proti zlod�j�m instalovat na dve�e systém 

koule – koule �i jinou zábranu. Nikdo si v�tšinou neuv�domí, že tím sice chrání sv�j majetek, 

ale zárove
 zt�žují vstup hasi��m a jiným záchranným složkám.  

Požární dve�e musí být t�sné a v dobrém stavu, aby byly schopné plnit ú�el .  

Obrázek 5 – Z�etelná net�snost požárních dve�í (foto vlastní) 
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Okna

V minulosti se mezi lidmi ší�il chybný názor, že okna není t�eba mechanicky kotvit 

a že posta�uje jejich držení polyuretanovou p�nou. Okno musí být zakotveno do nosné vrstvy 

a tepelné izolace. U �ady PD, která mají okna na úrovni tepelné izolace, není možné kotvení 

pomocí univerzálních šroub� �i rámových hmoždinek (Obrázek 6 vlevo), ale je vyžadováno 

kotvení pomocí speciálních páskových kotev (Obrázek 6 vpravo). Tohoto nedostatku se ob�as 

dopoušt�jí i odborné firmy.  

Obrázek 6 – Kotvení okna – nesprávný a správný zp�sob 8

Lodžie, balkony

Nevhodnými úpravami lodžií m�že dojít k p�erušení požárních pás� (zasklení lodžií 

ho�lavým materiálem - plastem). Skladování materiálu v prostoru lodžie zvyšuje požární 

zatížení. Obecn� lze �íci, že jakákoliv náhrada materiálu za plast (okna, dve�e na balkon 

�i lodžie, plastová potrubí, pochozí plochy, prosklívací systémy a další)  je spíše nežádoucí. 

Úpravy obvodového plášt�

V p�ípad� zateplování PD dochází �asto k chybám, které vyvinutou snahu o zlepšení 

stavu domu výrazn� snižují. K nej�ast�jším chybám p�i instalaci kontaktního zateplovacího 

systému pat�í nekvalitní nebo zcela chyb�jící projekt, nevyhovující podklad, nep�íznivé 

pov�trnostní podmínky p�i montáži, nesprávná technologie montáže apod. V p�ípad� úprav 

vn�jšího plášt� dom� se mnohdy dává p�ednost estetickému vnímání a finan�ním možnostem. 

Dochází k nedodržení certifikované skladby konstruk�ního systému, používají se materiály 

s nevyhovující t�ídu reakce na ohe
, nad vchody se instalují r�zné st�íšky z materiál�, 

jež p�i požáru odkapávají a odpadávají. P�i vým�n� obvodového plášt� se n�kdy opomíjí 

                                                
8 http://www.zateplovani.cz/vymena-vyplni-otvoru-u-bytovych-panelovych-domu.html 
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správné vy�ešení rozhraní požárních pás� (p�i nedodržení ší�ky dochází k ší�ení požáru 

p�eskokem do dalších obytných bun�k) 

Obrázek 7 -Nebezpe�ný zásah do obvodové st�ny (zmenšení výšky požárního pásu)9

Výpl
 spáry b�žnou polyuretanovou p�nou na rozhraní dvou PÚ (mezi dv�ma byty) 

v p�ípad� nových vyzdívek nahrazujících p�vodní lehké meziokenní izola�ní vložky 

nespl
uje požadavky požární ochrany (vyhláška �. 23/2008 Sb.). P�i požáru pak hrozí ší�ení 

plamene spárami. 

Obrázek 8 – Polyuretanová p�na ve spárách na rozhraní PÚ 10

Únikové cesty

Sou�ástí bezpe�nosti ÚC je zajišt�ní jejich odv�trávání. To je možné provád�t otvory 

(okna, lodžie, balkony,…) na ÚC, která ovšem musí být snadno otevíratelná. Problém vzniká, 

když jsou tyto otvory v mezipatrech opat�eny zámky s cílem zamezit jejich otevírání.  

                                                
9http://www.tzb-info.cz/4656-problematika-rekonstrukci-stavajicich-bytovych-domu-z-hlediska-pozarni-
bezpecnosti-staveb 
10 http://www.zateplovani.cz/vyznam-projektove-a-inzenyrske-pripravy-pri-rekonstrukcich-bytovych-
panelovych-domu.html 
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Obrázek 9 – Uzam�ené okno na ÚC (foto vlastní) 

V rámci zvýšení estetického vzhledu jsou instalovány na chodby d�ev�né obklady, 

obrázky, m�n�ny podlahové krytiny bez ohledu na hodnotu indexu ší�ení plamene po povrchu 

apod., což sníží požární bezpe�nost. Velká v�tšina obyvatel PD využívá prostor p�ed dve�mi 

do bytu k umíst�ní r�zných botník�, zrcadel, kv�tiná�� apod. Jednak tím zvyšují požární 

zatížení a jednak zužují ší�ku evakua�ní cesty. Oba fakty nejsou z hlediska PO žádoucí. 

Zúžení ÚC m�že vyvolat i vým�na vstupních dve�í, které jsou užší než jaké požaduje 

dokumentace stavby, otevíráníoken do prostor� chodby apod. 

Obrázek 10 - �asté chyby na ÚC – botník, kolo a další vybavení11

Ostatní prostory

PD mohou být navrženy tak, že jsou vzájemn� propojeny sklepními prostory, 

technickými chodbami apod. V rámci ochrany svého majetku ale vlastnící �i nájemníci 

zamykají tyto prostory p�ed nájezdy zlod�j�, �ímž ale mohou znehodnotit další ÚC. 

                                                
11 http://bydleni.centrum.cz/interiery/2005/4/26/clanky/botnik-na-chodbu-nepatri/ 
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Z hlediska požární bezpe�nosti musí budovy v p�ípad� požáru umožnit bezpe�ný únik 

osob, zabránit ší�ení požáru mezi jednotlivými PÚ a umožnit jednotkám PO provedení 

ú�inného a rychlého zásahu. Bezpe�ný únik osob z PD je zajišt�n, pokud jsou v dom� správn�

navrženy a vybaveny ÚC. Zabrán�ní ší�ení požáru mezi PÚ zajiš	ují požární dve�e a požární 

konstrukce s odpovídající požární odolnosti, správné prostupy požárními konstrukcemi apod. 

Je nutné zde zmínit, že správný návrh je jedna v�c, jeho dodržení je ale v�c druhá.  

2.1 Normy a p�edpisy požární bezpe�nosti panelových dom�

Tabulka 5 – P�ehled p�edpis� a norem PBS v jednotlivých obdobích 

Období do roku 1977 
Vyhláška ministerstva stavebního pr�myslu �. 709/1950 Ú.l. (p�edstavuje základ norem) 
Zákon �. 62/1963 Sb., o ochran� p�ed požáry a jinými živelnými pohromami 
�SN 73 0760 Požární p�edpisy pro výstavbu pr�myslových závod� a sídliš	
Zákon �. 18/1958 Sb., o PO 
Požární p�edpisy pro projektování výškových budov 

Období po roce 1977 
Vznik kodexu norem PBS (�SN 73 08xx) – pro PD st�žejní zejména �SN 73 0802, �SN 73 0833, 
pro zm�nu stávajících budov �SN 73 0834 
Zákon �.133/1985 Sb., o PO ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

Období po roce 1991 
Vstup �R do EU � v�len�ní požadavk� sm�rnice Rady 89/106/EHS a Interpreta�ního dokumentu �. 
2 do národních legislativních p�edpis�, p�edevším do:  
� zákon �. 133/1985 Sb., o PO ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
� zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) a jeho 

provád�cích p�edpis�, 
� zákon �. 22/1997 Sb,. o technických požadavcích na výrobky a navazujících NV, 
� vyhláška �. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

  

2.1.1 �SN 73 0760 – Požární p�edpisy pro výstavbu pr�myslových 

závod� a sídliš�

První vydanou samostatnou normou upravující podmínky požární bezpe�nosti PD byla 

�SN 73 0760 s ú�inností od roku 1954. Požárním prvkem dom� byla požární ze�. 

Pro hodnocení se používala metoda kategorizace, kdy veškeré požadavky na stavbu byly dány 

dle druhu provozu v objektu. Normu lze roz�lenit do n�kolika �ástí: 

� schvalování projektové dokumentace, 

� d�lení stavebních hmot dle stupn� ho�lavosti, 
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� konstruk�ní prvky (požární ze�, požární �lánky, požární pr�chody,…), 

� požadavky na skupiny objekt� – pr�myslové, obytné, ve�ejné a pomocné, 

� ÚC a východy, 

� vytáp�ní, v�trání, zásobování požární vodou apod. 

Novelizace z roku 1959 kladla požadavky a podmínky na kotelny, úst�ední vytáp�ní, 

sklady paliv a ukládání popele, dále došlo ke zp�esn�ní n�kterých hodnot. 

K nedostatk�m této normy pat�í to, že neuvažovala výpo�tové požadavky pro za�azení 

do stupn� bezpe�nosti proti ohni, obdoba dnešního stupn� požární bezpe�nosti 

(dále jen „SPB“), do kterého byly objekty za�azovány dle skupiny ho�lavosti a odolnosti 

v minutách jednotlivých konstrukcí. Stejn� tak není žádný výpo�tový návrh ÚC, odstupových 

vzdáleností apod, nejsou uvažovány samostatné PÚ. Norma byla spíše obecná, uvád�la 

požární prvky a požadavky na n�, ale nedefinovala podmínky jejich použití. Nap�. zavedla 

pojem požární ze�, ale nikde jsem v ní nevy�etla p�esný požadavek, kde p�esn� se musí 

použít, hovo�í o vn�jších požárních schodech, ale op�t chybí vytipování budov, u nichž 

se schodišt� musí instalovat. Požární pásy jsou zde definovány jako náhrada požárních zdí 

u výrobních objekt� III. až V. stupn� bezpe�nosti proti ohni a kategorie výroby D �i E 

a u sklad� ho�lavého materiálu. Podlahy až na n�kolik výjimek mohly být ho�lavé. Tabulkou 

jsou stanoveny proluky mezi obytnými a ve�ejnými budovami v závislosti na stupních 

bezpe�nosti proti ohni, nikde není zohledn�n vliv požárn� otev�ených ploch na jednotlivých 

st�nách. Pojmy jako nástupní plocha �i p�íjezdové komunikace v p�ípad� obytných dom�

nejsou v�bec �ešeny. 

Šlo o první z p�edpis�, který se snažil klást požadavky PBS na obytné domy a je tedy 

z�ejmé, že rozdíl mezi dnešními p�edpisy a touto normou je obrovský. V p�ípad� revitalizací 

PD projektovaných dle tohoto p�edpisu �i p�ípadn� dle typových podklad� ze stejného období 

(zohled
ovaly požadavky normy) je nutné vy�ešit zásadní nedostatky – vytvo�ení 

samostatných PÚ z obytných bun�k, vy�ešit ÚC (nejsou d�leny na CHÚC, NÚC), zabezpe�it 

zásobování požární vodou apod. K �ešení otázek nevyhovujících odstup�, které norma 

ne�ešila dle procentuálního zastoupení požárn� otev�ených ploch na dané st�n�, radikálním 

zp�sobem pravd�podobn� v našich podmínkách nedojde.  

2.1.2 Požární p�edpisy pro projektování výškových budov 

P�edpis z roku 1967, který se týkal projektování výškových budov ur�ených 

mj. k bydlení mimo budov s výškou 30 – 50 m zpracovaných dle jiných sm�rnic. Za výškový 
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d�m je dle tohoto p�edpisu považován objekt s výškou nad 30 m (do výšky se nezapo�ítávalo 

poslední technické podlaží nebo trvale neobydlené podlaží), pozd�ji snížené na 24 m. Nižší 

objekty pod p�sobnost p�edpis� nespadaly.  

Výškové objekty jsou pro ú�ely p�edpisu rozd�leny do 3 skupin dle výšky: 

� skupina I (30 – 50 m), 

� skupina II (51 – 75 m), 

� skupina III (75 a více m). 

Jsou zde kladeny požadavky na z�izování nástupních ploch a p�íjezdových 

komunikací. Zavádí pojem požární sekce, která je od ostatních prostor� odd�lena 

konstrukcemi bránícími ší�ení požáru o max. ploše 2 400 m2 a délce 60 m. Bytové jednotky 

musí být odd�leny od sebe mezibytovými p�í�kami bez otvor� procházející od podlahy 

až po strop, na konstrukce dle jejich typu jsou kladeny požadavky na materiál 

(ho�lavý/nesnadno ho�lavý/neho�lavý) a na odolnost proti ohni. P�edpis stanovoval požadavky 

na prostory, které musely být odd�leny plnými st�nami s požadovanou dobou odolnosti proti 

ohni (nap�. výtahová šachta). Schodišt�, jež lze použít jako ÚC, jsou rozd�lena do 4 typ�

(A až D). Od ostatních prostor� jsou odd�leny p�í�kami s odolností proti ohni 20 min 

(typ A a B) nebo p�í�kami proti kou�i (typ C a D). P�edpis �eší i otázku v�trání t�chto 

schodiš	. �eší se zde problematika instala�ních šachet (prochází-li více než 2 podlažími, musí 

být v každém podlaží p�ed�leny neho�lavými p�epážkami s cílem zabránit ší�ení požáru). 

Ventila�ní pr�duchy, kanály �i šachty mohou být pouze z neho�lavých hmot 

(pozor na nebezpe�í vzplanutí ho�lavých hmot od rozpálených použitých pozinkovaných 

plech�). Tento problém je pot�ebné vy�ešit úpravami v rámci revitalizace PD. Výstupní 

otvory ventila�ního systému se opat�ovaly m�ížkou, sí	kou, žaluziemi �i obdobným za�ízením 

k zabrán�ní ší�ení ohn� do ventila�ního systému. Tato za�ízení ovšem nebránila vniku kou�e, 

který se poté ší�il do všech ostatních pater. 

ÚC jsou d�leny pouze na vodorovné (chodba, spole�ná lodžie pro 2 byty, pavla�e) 

a svislé (schodišt�, výtahy). Vodorovné m�ly povolenou max. délku 30 m. Je zde stanoveno, 

že z každého místa musí existovat alespo
 dv� na sob� nezávislé ÚC. P�edpis stanovil, 

že pro 5 % osob, jež žijí od 5. NP výše, musí být k evakuaci b�hem 5 min použito výtah�, 

kdy alespo
 jeden musí umožnit dopravu nosítek. Nejnižší po�et výtah� k evakuaci jsou 2. 

Další požadavek, jenž se shoduje s požadavky dle sou�asných norem, je, že elektrická 

za�ízení musí být zásobována ze 2 zdroj� (nap�. p�ipojení na rozvodnou sí	 smy�kou, 

p�ipojení na m�ížovou sí	 apod.). Pokud jde o za�ízení, jež mají z�stat funk�ní i p�i požáru, 

musí být elektricky odd�lena od ostatních rozvod�.  
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Do výtahových a ventila�ních šachet, do shoz� odpadk� apod. se umis	ovaly na strop 

nejvyššího podlaží autonomní hlási�e požáru napojené na domácí ohlašovnu požáru. 

K zásobování požární vodou sloužily vn�jší hydranty (max. 30 m od vchodu 

do budovy, další podél nástupní plochy �i p�íjezdové komunikace) a vnit�ní požární vodovod, 

u obytných a administrativních budov skupiny I dopln�n suchým stoupacím potrubím. 

Pot�ebu požární vody pro vnit�ní i vn�jší požární vodovod stanovovaly tabulky v norm�. 

P�edpisy se v n�kterých oblastech odkazuje na p�edešlou normu, p�esto p�edstavuje 

velký krok dop�edu v problematice zajišt�ní PBS. Na druhou stranu obrovským nedostatkem 

bylo, že se p�edpis vztahoval pouze na objekty s výškou nad 30 m, resp. 24 m. Nižší objekty 

i po vydání tohoto p�edpisu m�ly protipožární zabezpe�ení na velmi nízké úrovni.  

2.1.3 �SN 73 0833 – PBS – Budovy pro bydlení a ubytování 

P�vodní �SN 73 0833, schválená 13. 5. 1976 s ú�inností od 1. 4. 1977, d�lila budovy 

pro bydlení a ubytování do 2 skupin: 

� skupina A (2 nebo více obytných bun�k), 

� skupina B (jedna obytná bu
ka, jde o rodinný domek, rodinný rekrea�ní objekt 

nebo rekrea�ní a ubytovací objekt s l�žkovou kapacitou pro max. 15 osob).  

Pro skupinu A, kam pat�ily PD, norma uvádí prostory, které musí tvo�it samostatné PÚ 

(nap�. každá obytná bu
ka), dle požárn� d�lících a nosných konstrukcí a nejvyššího po�tu NP 

p�i�azuje PÚ jejich nejnižší SPB, klade podrobn�jší požadavky na stavební konstrukce 

(dobu požární odolnosti) a podrobn�ji �eší návrh ÚC. Norma již používá pojem CHÚC 

a NÚC, definuje požadavek na instalaci evakua�ních výtah� v budovách nad 8 NP 

nebo s posledním podlažím ve výšce nad 22,5 m. Minimální ší�ka ÚC byla stanovena 

na 80 cm. Východové dve�e z domu se sm�ly otevírat proti sm�ru úniku. CHÚC typu B a C 

se musely vybavovat osv�tlením. Pro ur�ení odstupových vzdáleností bylo rozhodující 

procentuální zastoupení požárn� otev�ených ploch, ur�ovaly se odstupy mezi jednotlivými 

domy i mezi jednotlivými �ástmi dispozi�n� složitého objektu. Nástupní plochy 

se nez�izovaly u objekt� do 4 NP a nad 8 NP, což je dnes v kombinaci s vyšším po�tem 

automobil� a nedostatkem parkovacích míst problém. Ru�ní hasicí p�ístroje se mimo jiné 

umis	ovaly k hlavnímu elektrickému rozvad��i, ke strojovn� výtahu a ke sklípk�m 

v bytových domech. Z praxe je ovšem spíš známa absence hasicích p�ístroj�.  
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Postupem �asu bylo toto zn�ní normy celkem 5x upraveno vyhlášenými zm�nami. 

Po zm�n� �SN 73 0802 bylo nutné zm�nit i celou �SN 73 0833. Zn�ní z roku 1996 

p�edstavovalo zcela p�epracované zn�ní normy, jež sebou p�ineslo: 

� d�lení objekt� do skupin OB1 – 0B4, 

� pro ur�ení SPB je možné použít hodnot pv uvedených v revizi normy, 

� �lánky jsou koncipovány jako dopl
ky a specifikace ustanovení �SN 73 0802, 

� p�i návrhu se postupuje dle kapitoly Všeobecn� a kapitoly k dané skupin� budovy, 

� bližší specifikace užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu. 

Tabulka 6 – Skupiny budov pro bydlení a ubytování dle �SN 73 0833 

OB1 Rodinné domy a rodinné rekrea�ní domy s max.3 obytnými bu
kami a 3 NP 

OB2 Bytové domy s více než 3 obytnými bu
kami 

OB3 
Objekty pro ubytování s projektovanou ubytovací kapacitou: 
� 60 osob do 3. NP, 
� nejvýše 60 osob v ostatních p�ípadech. 

OB4 Objekty pro ubytování s v�tší kapacitou než OB3 

Objekt�m skupiny OB2 jsou kladeny požadavky na SPB PÚ, stavební konstrukce, ÚC 

a vybavování hasicími p�ístroji. PÚ v t�chto objektech nemají stanoveny mezní rozm�ry. 

Velké pozornost je v�nována ÚC, ší�ka musí být min. 1,1 m, ve dve�ích je povolené zúžení 

na 0,9 m (d�íve min. ší�ka ÚC 80 cm). Vstupní dve�e z obytných bun�k na CHÚC typu B 

nebo C a do nástupního prostoru evakua�ního �i požárního výtahu v objektech vyšších 

než 45 m musí být samouzavírací, stejn� jako dve�e na CHÚC typu B a C. V budovách 

vyšších než 22,5 m musí být umíst�n evakua�ní výtah. 

V prosinci 2000 byla k norm� vydána její zm�na, která upravuje nap�. podmínky 

instalace evakua�ního výtahu (v objektech s výškou nad 30 m, tj. snížení požadavku). 

K v�tším zm�nám v norm� došlo v zá�í 2010, kdy bylo vydáno nové zn�ní normy 

�SN 73 0833. Zm�ny v norm� byly vyvolány zm�nami v souvisejících normách 

(�SN 73 0802, �SN 73 0810) a jiných p�edpisech. Došlo k požadavk�m na lepší zajišt�ní 

požární bezpe�nosti. Pro skupinu OB2 je nov� stanoveno: 

� požadavky na výškové objekty (20 a více NP), 

� požadavky na instalaci SHZ nebo DHZ,  

� zp�esn�ny požadavky na ÚC, hasicí p�ístroje a za�ízení pro protipožární zásah 

(i instalace za�ízení autonomní detekce a signalizace), 

� budovy skupiny OB2 mohou mít obytné bu
ky i pro osoby s omezenou schopností 

pohybu, aniž by šlo o prostory sociální pé�e. 



33 

Norma nov� klade požadavky na požární odolnost nosných a požárn� d�lících 

konstrukcí, jež zajiš	ují stabilitu objektu. ÚC musí být z konstrukcí druhu DP1, v obytných 

bu
kách do 250 m2 se délka NÚC nemusí posuzovat, stanovuje požadavky na p�etlakové 

v�trání CHÚC typu B v objektech s požární výškou 30 m a více) a rozši�uje okruh míst 

pro instalaci p�enosných hasicích p�ístroj�. Ty musí být nov� instalovány u domovního 

rozvad��e elektrické energie, na každých 200 m2 plochy všech podlaží dom� bez p�dorysné 

plochy byt�. Každá obytná bu
ka v objektech OB2 musí být vybavena za�ízením autonomní 

detekce a signalizace v prostoru sm��ujícím do ÚC, nad 150 m2
�i v p�ípad� mezonetových 

byt� se umis	uje další za�ízení na vhodné místo. 

2.1.4 �SN 73 0834 – PBS – Zm�ny staveb 

Po vzniku norem �ady �SN 73 08xx bylo nutné vy�ešit otázku, co se staršími objekty. 

Klást na n� stejné požadavky jako na nov� stav�né nebylo reálné, ale bylo pot�ebné p�ijmout 

alespo
 základní opat�ení požární bezpe�nosti. Problém vy�ešila norma �SN 73 0834. 

Požadavky jsou stanoveny v návaznosti na další normy. P�íloha A platí pro zm�ny dom�

ur�ených pro bydlení projektovaných dle typových podklad� schválených do konce roku 1994 

(i když byly tyto domy projektovány dle �SN 73 0802, �SN 73 0833). Pokud nelze prostor 

považovat za obytnou bu
ku �i domovní vybavení postupuje se dle kapitoly 3.  

Norma rozd�luje dle rozsahu prací zm�ny staveb do 3 skupin (Tabulka 7 - Zm�ny 

staveb skupiny dle �SN  73 0834). Zm�ny staveb skupiny I nevyžadují další opat�ení, pokud 

jsou spln�ny uvedené požadavky (nedojde ke zhoršení požární odolnosti �i t�ídy reakce na 

ohe
 nových konstrukcí oproti p�vodním, rozm�ry požárn� otev�ených ploch nejsou zv�tšeny 

o více než 10 % v kterémkoliv sm�ru, nové prostupy jsou ut�sn�ny…). Zm�ny staveb skupiny 

II mají definované požadavky tykající se zásad �ešení, požárního zatížení, SPB, velikosti PÚ, 

stavebních konstrukcí a prvk�, ÚC, PBZ, na vzduchotechniku (dále jen „VZT“), odstup� a 

za�ízení pro protipožárního zásahu. Jde o vydefinování úlev, jež lze v p�ípad� zm�ny staveb 

použít oproti požadavk�m konkrétních projektových norem. Na zm�nu staveb skupiny III se 

pohlíží jako na novostavby. 
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Tabulka 7 - Zm�ny staveb skupiny dle �SN  73 0834 

Zm�na 
staveb 

skupiny 
I 

- nejde o rozsáhlé stavební úpravy, nedochází ke zm�n� užívání 
- p�edm�tem je oprava, úprava, vým�na �i nahrazení 
jednotlivých stavebních �ástí, systém�, p�íp. technického 
za�ízení budov �i technologického za�ízení, dodate�né zateplení 
budov, zám�na vnit�ního �len�ní apod. 

- uplatn�ní  omezených 
požadavk� požární 
bezpe�nosti 

Zm�na 
staveb 

skupiny 
II 

- nespl
ují podmínky pro za�azení do skupiny I ani III 
- uplatn�ní specifických 
požadavk� požární 
bezpe�nosti 

Zm�na 
staveb 

skupiny 
III 

- zm�na nástavbou �i vestavbou o 1 podlaží, (s prostory pro 
ubytování OB3, OB4, shromaž�ovací prostory,  zdravotnická 
za�ízení, prostory pro výrobu a skladování skupiny 5 až 7) nebo 
o 2 podlaží v ostatních p�ípadech 
- zm�na p�ístavbou o ploše nad 50 % p�vodní zástavby a 
zárove
 nad 50 m2 

- zm�na více než 75 % stropních konstrukcí u vícepodlažního 
objektu, pokud jsou nahrazovány nižším druhem konstrukce 

- uplatn�ní plných 
požadavk� požární 
bezpe�nosti (požadavky 
dle �SN 73 0802, �SN 
73 0833 a dalších) 

Tabulka 8 – Zm�ny normy �SN 73 08 34 

Zn�ní 
z roku 
2000  

� zm�nu staveb skupiny I lze použít na stavby projektované dle norem �SN 73 08xx, 
� normu je možné aplikovat opakovan�, 
� P�ílohu A a B.  

Zn�ní 
z b�ezna 

2011 

� dopln�ní ustanovení definující stavební zm�ny objekt�, prostor� nebo provoz�,  
� zp�esn�ní zm�ny staveb skupiny I, zejména technických požadavk�, 
� dopln�ní zásad �ešení zm�n staveb skupiny II, 
� up�esn�ní podmínek evakuace osob u zm�n staveb skupiny II, 
� dopln�ní ustanovení, jež ur�uje SPB a požadavky na stavební konstrukce, 
� dopln�ní a up�esn�ní požadavk� na ÚC p�i zm�nách staveb,  
� zp�esn�ní P�ílohy A,  nové zpracování P�ílohy B zm�n, novou P�íloha C, jež stanovuje 

technické požadavky na mate�ské školy ve zm�nách staveb.  

V �ervenci 2011 za�ne platit P�íloha D této normy, která stanovuje požární odolnost 

vybraných stavebních konstrukcí a výrobk� pro aplikaci p�i zm�nách staveb. V p�ípad�

revitalizace PD je tuto p�ílohu možné použít pro hodnocení zm�n staveb projektovaných 

dle typových podklad� schválených do konce roku 1994. Stanovuje podmínky ur�ení požární 

odolnosti na celkem 21 vybraných stavebních konstrukcí a výrobk�. Jsou mezi nimi nap�. 

st�ny zd�né a monolitické betonové (odkaz na Eurokódy s možností využití tabelárních 

hodnot zpracovaných nap�. PAVÚSem), nenosné st�ny ze sklen�ných tvárnic Vitrablok, 

nenosné st�ny vícevrstvé a jiné, stropy betonové monolitické, stropy z panel� a další. 
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P�íloha A normy (spl	ující podmínky pro za�azení do skupiny zm�n staveb II):

Zásady �ešení 

P�i zm�n� skupiny II musí do výšky h  45 m každá obytná bu
ka a domovní 

vybavení v m�n�né �ásti tvo�it samostatný PÚ (III. SPB).  

Stavební konstrukce 

Nosné a požárn� d�lící konstrukce u objekt� s výškou nad 22,5 m �i 8 NP musí být 

druhu DP1. Instala�ní šachta, která není samostatným PÚ, musí být v úrovni každého stropu 

p�ed�lena konstrukcí min. EI 30 DP1 s dot�sn�ním všech prostup� dle �SN 73 0810. Potrubí 

VZT z výrobk� t�ídy reakce na ohe
 A1 a A2 o velikosti výustek do velikosti 40000 mm2

nemusí mít požární klapky. Úpravy obvodových st�n nesmí zhoršit p�vodní druhy konstrukcí. 

Vstupní dve�e do obytných bun�k musí mít min. odolnost EI 30 DP3, p�íp. EW 30 DP3. 

P�i vým�n� nášlapné vrstvy CHÚC lze použít materiál t�ídy reakce na ohe
 A1fl až Cfl.  

Únikové cesty 

V budovách nad 10 NP musí být instalován min. 1 evakua�ní výtah, nad 15 NP lze 

za evakua�ní výtah použít nejv�tší výtah s vybavením a provedením dle �SN 73 0802. Norma 

povoluje použití i �áste�n� chrán�ných únikových cest (dále jen „�CHÚC“). 

Tabulka 9 – Použití �CHÚC dle P�ílohy A  

NÚC - pouze v objektech s max. 2 NP 

- prostorem bez požárního rizika (bez dalších požadavk�) - v objektu s max. 3 NP 
- prostorem bez požárního rizika (v�traným) nebo 
sousedním PÚ bez zvláštních požadavk� na v�trání 

- v objektu s max. 4 NP �CHÚC 

- sousedním v�traným PÚ bez požárního rizika - v objektech s max. 6 NP 
  

Odstupy  

Pokud nedochází p�i vým�n� oken k jejich zv�tšení, neposuzují se odstupové 

vzdálenosti. Dodate�ná vn�jší tepelná izolace dle �SN 73 0802 a zasklení lodžií, balkon�

�i pavla�í dle požadavk� p�ílohy normy nezv�tšuje požárn� otev�ené plochy. 

  

Za�ízení pro protipožární zásah 

P�vodní vnit�ní hydrantový systém není nutné prodlužovat do nových �ástí objektu, 

pokud v kterémkoli míst� PÚ nových �ástí je možný zásah z hydrantového systému nem�n�né 
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�ásti. Trvalá dodávka elektrické energie do za�ízení, která musí být funk�ní i p�i požáru, 

se provádí dle �SN 73 0802 a �SN 73 0848. 

!����"���"����������	�����
	� �

Samotné slovo revitalizace pochází z latiny (re = znova, vitalit = životný, 

životaschopný) a vyjad�uje obnovu, oživení. Revitalizace PD m�že být provedena 

v minimální variant� nebo ve variant� komplexní modernizace domu, v rámci které  hovo�íme 

o regeneraci vn�jší, vnit�ní a regeneraci vnit�ních rozvod�. 

D�vody, pro� provád�t revitalizaci PD: 

� finan�ní prost�edky – komplexní revitalizace PD vychází na 10 000 K�/m2 obytné 

plochy, nová výstavba vychází na 15 000 – 45 000 K�/m2 obytné plochy [2], 

� zajistí celkovou úsporu tepla – snížení únik� tepla okny, zdmi, st�echou,  

� prodloužení životnosti PD, zvýšení jejich tržní ceny,  

� zvýšení bezpe�nosti a technického stavu domu,  

� vyšší estetická i funk�ní úrove
 PD, 

� odstran�ní nedostatk� PD,  

� omezení vzniku plísní a snížení rizika kondenzace, 

� zvýšení odolnosti proti hluku a pov�trnostním vliv�m.  

D�vody k provedení komplexní revitalizace: 

� vyšší úspora za náklady, 

� neopakování náklad� (jedno lešení, jeden úklid, jedna firma,…), 

� efektivn�jší rekonstrukce jedinou firmou celého domu, 

� úspora náklad� sjednáním jediného úv�ru, hypotéky, 

� mnohonásobn� v�tší zvýšení tržní ceny domu. 

V p�ípravné fázi na revitalizaci je nutné zohlednit o jakou soustavu PD jde a do jakého 

�asového období je datována jeho výstavba. Dnes již víme, že p�edpisy, dle kterých byly PD 

z po�átku projektovány, obsahují celou �adu nedostatk�. Stavba PD probíhala v dlouhém 

�asovém období a nelze tedy stejn� pohlížet na PD z r�zných etap výstavby. Navržené úpravy 

musí být v souladu se sou�asnými legislativními a jinými p�edpisy (normy). Materiály, 

technologie a výrobky použité p�i rekonstrukci je nutné volit tak, aby byl zaru�en požadovaný 

výsledek úprav. Úpravy se provádí jako celek a nesmí vzájemn� negativn� ovliv
ovat 

celkovou bezpe�nost domu. 
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Je nutné, aby opravy PD probíhaly v co nejv�tší mí�e a aby obyvatelé a vlastníci PD 

byly p�esv�d�ování zam��it se nejenom na opravy, které sebou nesou následnou úsporu, 

ale aby v rámci komplexních revitalizací PD docházelo k uvedení domu do co nejv�tšího 

souladu se sou�asnými požadavky nejenom požární bezpe�nosti.  

Novelizacemi norem PBS došlo k zp�ísn�ní n�kterých požadavk� požární bezpe�nosti 

a jejímu zvýšení. Z toho d�vodu je nutné, aby revitalizace, ke kterým bude v budoucnu 

docházet, byly provád�ny v souladu se t�mito normami a p�edpisy a aby i do budoucna byla 

v�nována pozornost novinkám v oblasti stavebnictví a aby tyto novinky byly zahrnovány 

do dalších novelizací a nových p�edpis�. 

Z hlediska PO je nutné zam��it se p�i revitalizaci zejména na [5]: 

� požární odolnost stavebních konstrukcí - narušení krycí vrstvy výztuže ŽB prvk�, 

� požární odolnost požárních uzáv�r� - vstupní dve�e do byt�, 

� ÚC,  

� zateplení obvodového plášt�, 

� sendvi�ové fasádní prvky (vým�na meziokenních vložek a lodžiových st�n) 

� bytová jádra, 

� instala�ní šachty a prostupy instalací, 

� zasklení lodžií a výplní zábradlí, 

� požárn� nebezpe�ný prostor (odstupy),  

� za�ízení pro protipožární zásah, 

� meziokenní vložky. 

V p�íloha �. 2 se podrobn�ji zabývám rekonstrukcí jednotlivých �ástí PD.  

Tabulka 10 – Rozd�lení �inností v rámci komplexní revitalizace 

Standard 

- vy�ešení problém� s ÚC,  
- zabránit ší�ení požáru mezi PÚ (konstrukce s dostate�nou požární odolností, rozd�lení 
instala�ních šachet v úrovni strop� apod.), 
- bytová jádra (snížení podílu plast�), 
- �ešení �astých požár� v kuchyních – hasicí za�ízení na digesto�e, 
- instalace autonomních hlási�� požár�, 
- za�ízení pro protipožární zásah (v minimální variant� alespo
 zajistit dostatek p�enosných 
hasicích p�ístroj� na dostupném míst�),  
- požární odd�lení sklep� od ostatních prostor� (zabránit ší�ení kou�e na schodišt�), 
- zateplení a vým�na oken (probíhá nej�ast�ji, zam��it se na to z hlediska PO), 

Nadstandard 
- vým�na staré elektroinstalace, 
- požární odd�lení sklep� vzájemn� od sebe, 
- vým�na dve�í, st�ech, lodžií a balkon�, 
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- instalace evakua�ních výtah�, 
- �ešení požárn� nebezpe�ného prostoru, nástupních ploch a p�íjezdových komunikací 
(problematická realizace), 
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V lo
ském roce se Ministerstvo životního prost�edí �R zabývalo projektem, který �ešil 

revitalizace PD z pohledu úsporných opat�ení pro snižování energetické náro�nosti. Jedním 

z bod�, který byl v projektu probírán byla instalace fotovoltaických systém� na konstrukce 

PD. Z ekonomického pohledu má tato instalace celou �adu výhod (nedochází k zabírání 

zem�d�lské p�dy, vyrobená elektrická energie se spot�ebuje v blízkosti výroby, nemusí 

se budovat p�ípojky k síti,…), ale i n�kolik nevýhod (nevhodná orientace n�kterých dom�

pro instalaci, �astá nutnost zásah� do konstrukce domu…). Z pohledu PO je tu jeden problém, 

který zmín�n nebyl. Solární panely p�edstavují nep�etržitý zdroj elektrické energie, 

který i po vypnutí z�stává pod nap�tím. Nejenže se jimi komplikuje práce hasi��, ale zárove


zvyšuje samotné riziko vzniku požáru [38].  
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Obrázek 11 – Varianty instalace fotovoltaických systém� do konstrukce PD 12

Dle mého názoru instalace solárních panel� na PD není vhodná, zejména ne na lodžie 

nebo jako markýzy u oken. Z t�chto míst jsou �asto osoby v p�ípad� požáru evakuovány 

a takovéto za�ízení by mohlo mít na evakuaci negativní vliv. Další skute�ností je, 

že obyvatelé byt� PD se p�i b�žném užívání lodžií a oken pohybují v naprosté blízkosti t�chto 

panel�, �ímž m�že být jen zvýšeno riziko poškození, zkratu a následného požáru. Solární 

panely mohou dále p�ekážet na obvodovém plášti okolo oken (nap�. p�i evakuaci). Instalace 

na st�echách je oproti tomu mén� riziková a je snadno použitelná p�i revitalizacích PD 

(jako varianta �. 2 m�že sloužit zárove
 jako hydroizola�ní vrstva na st�eše). 

                                                
12 http://energie.tzb-info.cz/fotovoltaika/6840-lze-vyuzit-fotovoltaicke-panely-pro-panelovy-dum 
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V minulosti byla v �R p�ijata vyhláška �. 23/2008 Sb. [11], která dala za povinnost 

do nov� projektovaných objekt� pro bydlení instalovat za�ízení autonomní detekce. Dle § 31 

této vyhlášky je požadováno, že p�i zm�n� již dokon�ené stavby, zm�n� v jejím užívání 

nebo p�i udržovacích pracích se postupuje dle normy �SN 73 0834 a pokud zm�na stavby 

spadá do skupiny II nebo III, musí být v m�n�né �ásti umíst�no za�ízení autonomní detekce 

a signalizace, pokud je to požadováno p�i navrhování p�íslušné �ásti stavby. V budovách OB2 

se dle �l. 5.5 �SN 73 0833 požaduje vybavení za�ízením autonomní detekce a signalizace. 

V�asné detekce a signalizace požáru by mohla mít p�íznivý vliv na statistiky úmrtí 

p�i požárech v PD. Toto za�ízení má být umíst�no v �ásti obytné bu
ky sm��ující do CHÚC. 

Nad plochu 150 m2 bytu �i v p�ípad� mezonetových byt� se má umístit za�ízení do další 

vhodné �ásti. U byt� nad 150 m2 se jako vhodné místo vzhledem ke statistikám úmrtí lidí 

ve sv�t� jeví ložnice (posta�uje opticko kou�ový hlási�), p�ípadn� kuchy
, kde k požár�m 

dochází nej�ast�ji (zde nutné použít spíše teplotní hlási� požáru). Instalace celého systému  

elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) by byla zbyte�n� rozsáhlá a nákladná. 

Své opodstatn�ní by mohla mít pouze v p�ípadech PD, kde se krom� prostor� k bydlení 

nachází prostory jiného ú�elu (kancelá�e, provozovny, obchody apod.).  

Ve sv�t� bylo vyvinuto sprinklerové za�ízení ozna�ované jako tzv. residen�ní  

sprinklery (Residential sprinklery) ur�ené do objekt� pro bydlení a ubytování. V diplomové 

práci [7], jež se zabývá residen�ními sprinklery. Za�ízení je navrhnuto instalovat pouze 

do prostor� s vyšší pravd�podobností úmrtí osob p�i požáru (neinstaluje se nap�. do WC, 

koupelny, podkroví, mezistropy, pavla�e, balkóny, schodišt�, chodby, garáže a vstupní haly). 

I p�es �adu výhod residen�ních sprinkler�, nebude pravd�podobn� docházet k vybavování PD 

tímto za�ízením. D�vodem jsou vysoké po�izovací náklady, nutnost následné údržby apod. 

V podmínkách �R je dle mého názoru nejd�íve nutné vy�ešit a do�ešit základní požadavky 

na požární bezpe�nost PD a samotnou detekci požáru v PD a p�ípadn� až druhotn� investovat 

do takovýchto za�ízení.   

Z informací poskytnutých p�íslušníky HZS �R jasn� vyplívá, že k �astým p�í�inám 

požáru pat�í nedbalost v d�sledku ponechání potravin na sporáku bez dozoru. Proto by bylo 

vhodné na digesto�e umís	ovat za�ízení pro hašení takovýchto požár�.  
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6.1 Nedostatky p�edpis�  

Stavební zákon

Jistou roli v této problematice hrají i stavební ú�ady a zákon �. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) [14]. Stavební zákon ve svém §103 

uvádí, které úpravy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení (mj. úpravy, kterými se 

nezasahujeme do nosných konstrukcí stavby, nem�ní se vzhled stavy ani zp�sob užívání, 

nevyžadují posouzení vliv� na životní prost�edí a jejich provedení nem�že negativn� ovlivnit 

požární bezpe�nost). Je ale práv� na rozhodnutí stavebního ú�adu, jak si úpravy vysv�tlí a zda 

bude pro stavbu vyžadovat stavební povolení, ohlášení nebo nic z toho. Navíc je to stavební 

ú�ad, kdo povoluje stavbu k užívání. Záleží na rozhodnutí stavebního ú�adu a konkrétního 

ú�edníka, zda si ke kolaudaci p�izve p�íslušníky stavební prevence nebo ne. V praxi 

se v�tšinou hasi�i kolaudací ú�astní, je ovšem možné, aby si i za PO zodpovídal ú�edník 

stavebního ú�adu, který ovšem nemá v oblasti PO takový p�ehled jako hasi�i. 

V problematice stavebního zákona a revitalizace PD je problémem to, že zákon 

nezavádí a ne�eší pojem revitalizace, natož pak komplexní revitalizace, a neklade na ni tudíž 

žádné požadavky a podmínky. Pokud opravy nemají vliv na zmi
ovanou požární bezpe�nost 

domu, není nikdo povinen ohlašovat úpravy nebo žádat o povolení. V praxi neprobíhá  

kontrola, zda opravdu rozsah prací nevyžadoval stavební povolení �i ohlášení. Spoléhá 

se na to, že stavebník a vlastník dodrží všechny povinnosti, jež jim zákon ukládá. Následná 

kontrola je možná pouze v p�ípad� oznámení (nap�. stížnost souseda).  

�SN 73 0834 

Stejn� jako stavební zákon ani norma �SN 73 0834 [20] ne�eší pojem komplexní 

revitalizace. Pokud p�edm�tem úprav jsou zásahy uvedené v �l. 3.3, lze to za�adit do skupiny 

zm�n staveb I. V p�ípad� rozsáhlejších zásah� je ale vhodn�jší za�adit to do skupiny zm�n 

staveb II, na které se v p�ípad� PD vztahuje P�íloha A, z vlastního textu normy pouze 

ta ustanovení, na n�ž se P�íloha A p�ímo dovolává. M�že docházet k chyb�, kdy se n�kte�í 

projektanti p�esto mohou pokusit revitalizaci PD za�adit do I. skupiny (neplatí P�íloha A, 

jde o uplatn�ní pouze omezených požadavk� PBS) nebo projektanti postupují dle p�ílohy 

i vlastního textu, ze kterého využívají ty ustanovení, jež kladou menší požadavky oproti 
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p�íloze. Ani jedno není vhodné a je na p�íslušnících stavební prevence Hasi�ských 

záchranných sbor� (dále jen „HZS“) kraj�, aby t�mto chybám zabránili. 

Zákon o požární ochran�

Zákon �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� [13] neukládá 

podmínky provád�ní kontrol v PD. Je zde sice stanoveno, co fyzické osoby smí a nesmí, není 

ovšem ur�eno, jakým zp�sobem bude zkoumáno, zda stanovené podmínky dodržují. V praxi 

se tedy stává, že obyvatelé parkují na nástupních plochách, že v PD nejsou rozmíst�ny PBZ 

a v�cné prost�edky požární ochrany nebo jsou n�jakým zp�sobem poškozeny �i je jinak 

znemožn�no jejich použití, že hydrantový systém je nefunk�ní apod. 

Podmínky požární bezpe�nosti jsou p�íslušníky kontrolovány pouze v p�ípad�

kolaudace domu, ne již b�hem jeho užívání.  

6.2 Hasi�ský záchranný sbor kraje 

Stavební prevence

Státní požární dozor je na úseku stavební prevence vykonáván dv�ma �innostmi: 

� posuzováním územn� plánovací dokumentace, podklad� pro vydání územního 

rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu �ízení, dokumentace 

k povolení zm�ny stavby p�ed jejím dokon�ením a posuzováním dokumentace 

k �ízení o zm�n� v užívání stavby, k na�ízení nezbytných úprav, k na�ízení 

zabezpe�ovacích prací, k �ízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky v rozsahu 

požárn� bezpe�nostního �ešení podle zvláštních právních p�edpis�, 

� ov��ováním, zda byly dodrženy podmínky PBS, vyplývající z posouzených 

podklad� a dokumentace v�etn� podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek 

a rovn�ž z posuzování výrobk�. 

P�i ov��ování se kontrolují požadavky § 46 odst. 1 vyhlášky �. 246/2001 Sb., 

o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška 

o požární prevenci) [12]. K ov��ení n�kterých skute�ností slouží doklad o montáži, zkouškách 

a kontrolách PBZ, doklady oprav
ující osoby k jejich instalaci, doklad potvrzující použití 

výrobk� a konstrukcí s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpe�nosti apod. 

Tyto doklady jsou v n�kterých p�ípadech jedinou možností, jak p�i kolauda�ním �ízení ov��it, 

že byly dodrženy všechny stanovené podmínky. N�které nedostatky p�i kolauda�ním �ízení 
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odhalit nelze, ale p�i požáru mohou velmi výrazn� p�isp�t k ší�ení a následk�m požáru 

(viz P�íloha 1 - požár v �elákovicích). T�mto problém�m by bylo možné zamezit tak, 

aby za PBS byla zodpov�dná vždy konkrétní osoba a v p�ípad� zjišt�ní nedostatku 

by se zodpovídala tato konkrétní osoba, nebylo by tedy možné stanovit, že k porušení zákon�

došlo ze strany neznámé osoby.  

Kladn� je z praxe hodnoceno, pokud si vlastníci p�ed revitalizací PD nechají 

kompetentní osobou zpracovat zprávu o technickém stavu domu (sou�asný stav 

p�ed revitalizací) s uvedením, co je pot�ebné v rámci komplexní revitalizace provést. Tato 

zpráva zajistí, že vlastníci si jsou v�domi stavu domu a že i v p�ípad� postupných díl�ích 

oprav, bude docházet k takovému sledu �inností, aniž by se provedené opravy vzájemn�

negativn� ovliv
ovaly (nap�. zamezí se provedení nejd�íve zateplení domu a poté až vým�ny 

oken, která provedené zateplení naruší). D�vodem, pro� tyto zprávy nejsou provád�ny 

ve všech p�ípadech, je otázka financí. Vlastníci mohou tyto náklady považovat chybn�

za zbyte�né.  

P�íslušníci stavební prevence se mohou na zvýšení požární bezpe�nosti PD podílet 

provedením osv�ty mezi oby�ejnými lidmi žijícími v PD. Je nutné obyvatel�m PD vysv�tlit 

výhody komplexní revitalizace PD z pohledu PO, upozornit na nebezpe�í požár� v d�sledku 

špatného stavu domu. Rovn�ž je nutné jiným zp�sobem motivovat obyvatele k provedení 

úprav s cílem zvýšení požární bezpe�nosti domu. V p�ípad� schvalování projektu je vhodn�jší 

zp�sob v p�ípad� závažn�jších nedostatk� projekt vrátit než pouze p�ipomínkovat. Tím bude 

zajišt�no, že nedostatky budou opravdu odstran�ny a p�edejde se problém�m p�i kolauda�ním 

�ízení. D�ležitá je komunikace mezi hasi�i a stavebními ú�ady a projektanty. P�edejde se tím 

problém�m, díky p�edem jasnému vyty�ení požadavk�, povinností,… 

Krom� obyvatel PD se p�íslušníci mohou zam��it i na projektanty, kte�í mohou 

ovlivnit majitele a obyvatele PD p�i rozhodování o rozsahu úprav nebo samy navrhovat 

opat�ení pro zvýšení požární bezpe�nosti domu.  

Kontrolní �innost

V rámci výkonu státního požárního dozoru se neprovádí kontroly domácností a PD, 

tudíž nedostatky nejsou odstra
ovány. �ešením by bylo provád�ní pravidelných tématických 

kontrol v PD vyhlašovaných v p�im��ených lh�tách. Je z�ejmé, že z d�vodu vysokého po�tu 

PD (zejména ve velkých m�stech) by mohlo dojít k zahlcení p�íslušník� provád�jících tyto 

kontroly. Proto by bylo vhodné PD rozd�lit do skupin (nap�. dle po�tu NP, po�tu byt�

a obyvatel, dle stá�í, stavu PD, rozsahu již provedených úprav…) a v prvé �ad� se zam��it 
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na nejrizikov�jší skupiny PD, až druhotn� na ty mén� rizikové. Druhou možností by op�t bylo 

zp�ísn�ní postih� za porušení p�edpis� ve vztahu k PO tak, aby si majitelé a uživatelé 

uv�domovali p�ípadné postihy v p�ípad� nedostatk�. 

V d�sledku zm�n vlastník� a obyvatel� PD a byt� je n�kdy problém s dokumentací 

stavby. Pokud kontrolní orgán neví, co musí být dodrženo, m�že jen zt�ží stíhat nepln�ní 

požadavk�. Z tohoto d�vodu by m�lo být jasn� dáno, kdo je povinen ukládat dokumentaci 

a kde má být uložena. K podobnému požadavku p�istoupili na Slovensku, kde se zavedla 

povinnost mít uloženou a dochovanou dokumentaci �ešení protipožární bezpe�nosti stavby, 

resp. dokumentaci o požárn�bezpe�nostní charakteristice užívané stavby.  

Zjiš
ování p�í�in požáru

Zjiš	ování p�í�in požár� (dále jen „ZPP“) p�ichází na �adu v okamžiku, kdy v  PD 

došlo k požáru, kdy se stanovuje jeho p�í�ina a místo vzniku, šet�í se okolnosti ší�ení, 

porušení p�edpis� PO, odhadují škody apod. V rámci ZPP lze tedy odhalit nedostatky mající 

vliv na požár. Ty se následn� dále vyhodnocují a lze z nich stanovit opat�ení pro zvýšení 

požární bezpe�nosti. Je vhodné, aby zjišt�né nedostatky byly zohled
ovány p�i tvorb� nových 

p�edpis� a norem, stejn� tak i p�i jejich zm�nách.  

V P�íloze 1 jsou uvedené konkrétní požáry PD a z nich vyplívající možná opat�ení 

pro zvýšení požární bezpe�nosti. Práv� tyto poznatky by m�ly být zohled
ovány a v�le
ovány 

do p�edpis� jako prevence p�ed podobnými událostmi.  

Provedení požárního zásahu

Fyzické osoby jsou dle zákona o PO povinny zajistit v prostorech, jež vlastní 

�i využívají, podmínky pro rychlé zdolání požáru a záchranné práce. K tomu ú�elu se objekty 

vybavují nást�nnými hydranty, hasicími p�ístroji, n�které domy jsou vybaveny nezavodn�ným 

požárním potrubím, z�izují se zásahové cesty, ozna�ují se hlavní vypína�e apod. Ne vždy 

je ale jejich stav použitelný a v souladu s p�edpisy, což znemož
uje jejich využití.  

Revitalizací PD lze docílit opravu hydrantového systému, stanovení podmínek 

na nouzové osv�tlení ÚC, jejich odv�trávání apod., ale i nadále bude pro zasahující hasi�e 

problém dostat se k samotnému místu požáru a rozmísti u PD vhodn� techniku. V N�mecku 

se stává b�žnou praxí, že v rámci revitalizací PD dochází k bourání �ástí dom� s cílem 

vytvo�ení dostate�ných odstup�, p�íjezdových komunikací, nástupních ploch apod.13

                                                
13 http://www.imaterialy.cz/clanky/technologie/2550/regenerace-panelovych-budov-2-soucasny-stav-trend-
zahranicni-zkusenosti/ 
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K této praxi u nás zatím nedochází a pravd�podobn� z d�vodu stále vysokého zájmu o byty 

v PD to nelze p�edpokládat ani do budoucna. 

Bylo by vhodné, aby do požadavk� požární bezpe�nosti PD byly zohledn�ny návrhy 

a post�ehy zasahujících hasi��, aby oby�ejní lidé byly schopni provést hasební zásah ješt�

p�ed p�íjezdem hasi��. Pro tento ú�el jsou využitelné nap�. televizní po�ady jako 112 

(problém pozdního vysílacího �asu), informativní letáky roznášené obyvatel�m do byt�, 

p�ednášky o problematice PO, požární bezpe�nosti staveb, povinnostech fyzických osob apod. 

K t�mto p�ednáškám lze využít i �leny sbor� dobrovolných hasi��.  

6.4 P�ístup pojiš�oven 

Je z�ejmé, že revitalizace PD je do  velké míry ovlivn�na finan�ními možnostmi 

vlastník� PD. Velmi pozitivním faktem byly do lo
ského roku dotace prost�ednictvím 

programu Zelená úsporám �i Nový panel. Dnes, kdy majitelé nejsou motivováni dotacemi 

na provád�ní komplexních revitalizací, probíhají spíše jen �áste�né rekonstrukce 

nejzávadn�jších míst, v horším p�ípad� se provád�ní oprav PD pozastavilo a vy�kává se, 

zda a kdy budou dota�ní programy obnoveny. Pokud nedojde k obnovení zmín�ných 

program�, bylo by vhodné p�ijít s jinou motiva�ní formou.  

Takovou formou by mohlo být nap�. zvýhodn�né pojišt�ní domácností v PD, 

jež prošly revitalizací a zvýšením požární bezpe�nosti domu. Kritérii pro snížení pojistného 

by mohla být instalace za�ízení autonomní detekce a signalizace, vým�na bytového jádra, 

požární odd�lení jednotlivých PÚ apod. Je nutné tyto opravy chápat jako prost�edek 

pro snížení škod vzniklých požárem a hasebním zásahem. Díky nižším poškození domu 

by pojiš	ovny vyplácely menší škodu a jejich zisky by rostly. Je z�ejmé, že s touto nabídkou 

pojiš	ovny samy nep�ijdou (samy by si snižovaly zisk).  
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6.5 Shrnutí 

Tabulka 11 – Návrh �ešení požární bezpe�nosti p�i komplexní revitalizaci  

P�edpisy 

- definice stavebních úprav a prací, které se dotýkají revitalizace PD 
(dále jen „úpravy“), 
- kategorizace úprav, které vyžadují stavební povolení,  stavební 
ohlášení, pop�. územní �ízení, 
- doporu�it ú�ast p�íslušník� stavební prevence p�i záv�re�né 
prohlídce stavby i v p�ípadech, kdy nebyl provád�n výkon SPD a to 
v rámci dobré spolupráce dle správního �ádu s p�íslušným stavebním 
ú�adem, 
- definovat, které úpravy komplexní revitalizace PD nemohou být 
za�azeny do zm�ny staveb skupiny I, 
- vydefinování kontrol v PD ( nap�. kontroly stavu ÚC, kontroly 
vybavení PD za�ízením pro prvotní hasební zásah,  kontrola možností 
p�íjezdu požární techniky a jejího rozmíst�ní, stavu požárních dve�í, 
kontrola všech provedených úprav),

Stavební prevence 

- doporu�it majitel�m zadání vypracování zprávy o technickém stavu 
domu, pop�ípad� jiné informace, ze které budou vyplývat nám�ty, 
návrhy apod. týkající se PO, 
- spolupráce s pracovníky stavebních ú�ad�, 
- vliv na projektanty, vlastníky a obyvatele PD,

Kontrolní �innost 

- kategorizace PD do skupin pro ú�ely postupného provád�ní 
tématických kontrol, 
- p�esné stanovení požadavk� na uložení dokumentace požární 
bezpe�nosti PD, 

ZPP - zohledn�ní záv�r� požár� PD do m�n�ných p�edpis� a norem, 

Hasební zásah 

- vy�ešení nedostatk� bránících provedení hasebního zásahu 
(nevyhovující hydranty, nepr�chodné zásahové a únikové cesty,…), 
- zohledn�ní poznatk� ze zásahu do m�n�ných norem a jiných 
p�edpis�, 

Pojiš	ovny 
- zm�na legislativních p�edpis� s definováním výhodn�jšího pojišt�ní 
pro domácnosti v rekonstruovaných PD oproti nerevitalizovaným,  
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Problematika komplexních revitalizací PD je v dnešní dob� aktuálním tématem. 

V práci byly uvedeny poznatky z výstavby, závady rozd�lené do 3 skupin, a to stavební 

nedostatky, nedostatky PO a nedostatky vyvolané nevhodnými zásahy a chováním obyvatel. 

V rámci komplexní revitalizace lze odstranit závady stavební a je možné docílit vyššího 

protipožárního zabezpe�ení. Problémy související s chováním lidí a užíváním byt� a dom�

jsou opravami neodstranitelné. Zásadním zp�sobem se projevuje absence požárních kontrol 

b�hem b�žného užívaní.  

Dále byly v práci uvedeny statistiky požár� v bytovém fondu domácím. V samostatné 

kapitole jsem rozebrala p�edpisy, dle kterých byly PD v minulosti projektovány a dle kterých  

jsou dnes rekonstruovány. V práci je rovn�ž stru�n� zmín�n nový trend, s nímž se má 

v budoucnu po�ítat v rámci revitalizací dom�, a to instalace fotovoltaických systém�

na konstrukce PD. V neposlední �ad� je zde upozorn�no na nedostatky n�kterých p�edpis�

ve vztahu ke komplexní revitalizaci PD a p�ístup zú�astn�ných strav.  

Z hlediska PO je nejnutn�jší zam��it se p�i komplexních revitalizacích na takové 

problémy jako ÚC, za�ízení pro protipožární zásah, instala�ní a jiné šachty, jejich ut�sn�ní 

prostup�, na zabrán�ní ší�ení požáru v PD (d�lení do PÚ), snížení obsahu podílu plast�

zejména v bytových jádrech apod. Dnes nej�ast�ji probíhá zejména zateplení a vým�na oken, 

proto i jim musí být v�nována zvýšená pozornost. Požadavky na rekonstrukce jednotlivých 

�ástí PD a návrhy na zvýšení požární bezpe�nosti jsou sou�ástí P�ílohy 2.  

Pro zajišt�ní požární bezpe�nosti není dosta�ující pouze kontrola, zda veškeré úpravy 

probíhají v souladu s požadavky norem a legislativních p�edpis� a vytvá�ení nových návrh�

pro zajišt�ní v�tší bezpe�nosti domu, ale rovn�ž vytvo�ení takového systému, jež zabezpe�í, 

že po celou dobu životnosti PD bude jeho požární zabezpe�ení minimáln� na stejné úrovni, 

jako p�i p�edání k užívání.  

Nesmíme ovšem opomenout, že i nadále je velká skupina PD, u kterých neprob�hly 

žádné opravy nebo pouze �áste�né (nej�ast�ji zateplení a vým�na oken). Je nutné zam��it 

se i tímto sm�rem, motivovat vlastníky a obyvatele k provád�ní oprav, p�im�t je k investicím 

do bydlení s cílem zvýšení požární bezpe�nosti. Ochrání tak nejenom sv�j majetek ale i své 

životy a zdraví. 
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21. 12. 2001 – Žatec, ulice U Jezu [42]  

Požár vznikl ve 3. nadzemním podlaží (dále jen „NP“). V dob� p�íjezdu hasi��

na místo události byl celý byt v plamenech. Obyvatelé PD museli být evakuováni. P�i požáru 

vzniklo obrovské množství tepla a kou�e. Spole�ná chodba disponovala pouze 1 oknem 

na st�echu, které nezajistilo pot�ebné odv�trávání. Tato situace výrazn� zt�žovalo jak samotný 

hasební zásah, tak i evakuaci 51 osob. Ke zvýšení odv�trávání byla použita p�etlaková 

ventilace, vzhledem k výšce domu ale nebyla ani ta dostate�n� ú�inná. 

31. 12. 2002 – Praha 8, Cafourkova ulice [42]  

K požáru došlo v PD soustavy Larsen & Nielsen o 14 NP a 1 podzemním podlaží (dále 

jen „PP“) z roku 1975. Místem vzniku požáru byla kuchy
 (bytové jádro) v 7. NP. Požár 

zachvátil celý byt, ze kterého se ší�il prost�ednictvím VZT potrubí do dalších podlaží (8., 11. 

a 12. NP). Do 8. NP se požár rozší�il prost�ednictvím potrubí k odv�trávání digesto�e a to 

i p�esto, že toto potrubí bylo v souladu s �SN 73 0872. Druhou cestou ší�ení požáru 

bylo v�trání spižíren, které nemuselo být dle zmín�né normy protipožárn� ošet�eno 

(k protipožárnímu ošet�ení slouží požární klapka nebo obložení neho�lavou hmotou 

s p�edepsanou požární odolností). Svým rozm�rem nedosáhlo požadavku k obložení 

neho�lavými hmotami (požární odolnost byla pouze EW 15 DP1, kdežto potrubí 

k odv�trávání digesto�e m�lo díky obložení odolnost EI 30 DP1). Dle �SN 73 0872 musí být 

potrubí VZT protipožárn� ošet�eno až tehdy, kdy jeho prostup jednotlivými PÚ je v�tší 

než 40 000 mm2, �ehož zde nebylo rovn�ž dosaženo. Byty byly vybaveny zasouvacími 

plechovými uzáv�ry, jež ale nebyly ve všech bytech uzav�eny. Požár se nerozší�il do t�ch 

byt�, kde v minulosti prob�hla rekonstrukce bytových jader.  

Obrázek 1 – Požár v Cafourkov� ulici 1

                                                
1 http://www.pozary.cz/clanek/616-drama-na-silvestra/ 
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Jako p�í�ina vzniku požáru byla stanovena technická závada na elektroinstalaci NN 

k leni�ce. Škoda se odhadla na 2 – 3 mil. K�. Obyvatelka bytu, kde požár vznikl, zem�ela.  

16. 7. 2003 – Kop�ivnice (okres Nový Ji�ín) [30]

Požár objektu o 14 NP a 1 PP, kde bydlelo p�ibližn� 200 obyvatel, vznikl v instala�ní 

šacht� rozvod� elektrické energie. Šachta tvo�ila samostatný PÚ a procházela celým 

objektem. P�í�inou požáru byla závada na elektroinstalaci. Ohnisko požáru se nacházelo 

v rozvodné sk�íni v 1. NP. Po izolaci kabel� se požár ší�il až do 12. NP (velkou roli hrál 

komínový efekt). Bylo provedené nucené odv�trávání schodišt�, osoby evakuovány pomocí 

vyvád�cích masek nebo byly vyzvány, aby vy�kaly na záchranu na balkonech byt�. 

24.10.2003 - Praha 5, Weberova 210/15 [31]

Šlo o požár 4-patrového PD soustavy VVÚ – ETA postavený v roce 1973. Požár 

vznikl v byt� v 1. NP, zni�il umakartové bytové jádro, vchodové dve�e a �áste�n� vnit�ní 

vybavení bytové jednotky v chodb� a v kuchyni. Omítku v celém byt� poni�ily zplodiny 

ho�ení. Požár se ší�il VZT a proho�ením vstupních dve�í. Sálavé teplo poni�ilo dve�e 

sousedního bytu, plastové chráni�ky elektroinstalace a lampy osv�tlení na chodb� PD. 

Spole�né prostory byly poni�eny zplodinami ho�ení v celé úrovni domu.  

P�í�inou požáru byla závada na elektroinstalaci. Majitelka domu byla v byt� nalezena 

mrtvá.  Škoda zp�sobená požárem byl 1 mil. K�. 

5. 8. 2005 – Praha 9, ulice Vyso�anská [31]  

K požáru výtahové kabiny a šachty došlo v 6. NP. Požár zni�il kabinu výtahu, rozvod 

elektroinstalace v šacht� v 6. a 7. NP a dále poškodil p�edm�ty ve sklepech, s nimiž sousedí 

zadní st�na výtahové šachty. Zplodiny ho�ení poškodily vnit�ní prostory do 10. NP a �ásti 

stropu a st�n na spole�ných komunikacích. Škoda �inila 1 mil. K�. 

2. 2. 2006 – Praha 11, K�ejpského 1509 [31] 

Požár vznikl v PD o 13 NP a 1 PP z roku 1978, ohnisko se nacházelo ve 12. NP. Došlo 

k poni�ení celého bytu (za�ízení, vybavení, elektroinstalace a vchodové dve�e do bytu). 

Zplodiny ho�ení se rozší�ily i na chodbu, kde o�adily malbu v 11. až 13. NP, sálavé teplo 

zni�ilo okna na chodb� ve 12. NP, elektroinstalaci v lištách pod stropem chodby a osv�tlení. 

Následný výbuch narušil st�ny mezi byty a okno. Sálavé teplo poté poškodilo okenní 
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konstrukci v byt� ve 13. NP. B�hem zásahu byly nalezeny 3 mrtvé osoby, p�ed p�íjezdem 

jednotek vysko�ila 1 osoba z zasaženého bytu a na míst� zem�ela. Požár byl zapálen úmysln�.  

1. 11. 2006 – Praha 10, Narcisová 6 [31]  

K požáru došlo v PD soustavy Larsen & Nielsen postaveného kolem roku 1980. 

Objekt má 13 NP, 1 PP a pouze jedinou ÚC. Na chodb� se nenacházela žádná okna. P�í�inou 

požáru byla závada elektroinstalace NN na svorkovnici v rozd�lova�i v 6. NP, zni�ena byla 

elektroinstalace v 6. až 8. NP, v 9. až 13. NP byla elektroinstalace poškozena sálavým teplem 

a zplodinami ho�ení. Zplodiny ho�ení o�adily st�ny a stropy v 6. až 13. NP.  Celková škoda 

byla vy�íslena na 2 000 000 K�. 

31. 3. 2007 – Mladá Boleslav, 17. listopadu 1189 [51]  

K požáru došlo v PD o 7 NP a 1 PP. Nosné konstrukce tvo�ily ŽB panely, vnit�ní 

p�í�ky byly z �ásti panelové, z �ásti sendvi�ové, bytové jádro tvo�il sololit – konstrukce – 

sololit. Objekt byl zkolaudován v roce 1983 a v dob� požáru již nem�l dochované požárn�

bezpe�nostní �ešení stavby.  

Požár vznikl v bytové jednotce v 6. NP, odkud se ší�il p�es digesto� do 7. NP. 

Kriminalistické ohnisko požáru se nacházelo na plotn� elektrického sporáku v kuchyni 

v 6. NP. K požáru došlo v d�sledku neopatrnosti dosp�lých p�i používání elektrického 

sporáku - na zapnuté plotýnce se nacházela pánev s olejem, který se v d�sledku vysoké 

teploty vznítil. Následn� se vznítila mastnota v digesto�i a sololit v konstrukci bytového jádra.  

Majitel bytu byl v podnapilém stavu a p�i p�íprav� jídla usnul v sousedním pokoji. 

Záchran�n byl až zasahujícími hasi�i. P�i požáru došlo z d�vodu silného zakou�ení ÚC 

k evakuaci obyvatel 6. a 7. NP.  

Obytné bu
ky tvo�ily samostatné PÚ, instala�ní šachty byly požárn� odd�leny 

vždy v úrovni stropu. Potrubí VZT vedené v instala�ní šacht� m�lo velikost pravd�podobn�

v�tší než 0,04 m2. Z d�vodu zvýšení požární odolnosti bylo potrubí pravd�podobn� obloženo. 

K rozší�ení požáru do další PÚ došlo vlivem mastnot v digesto�i a vznícením sololitu 

v konstrukci bytového jádra. 

Požár zp�sobil škodu 500 000 K�. Obyvatel bytu, kde požár vznikl, porušil § 17 odst.1 

písm. a zákona  �.133/1985 Sb. o PO ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Zásadním faktem, který zabránil, že se požár neší�il do vyšších podlaží, bylo p�ed�lení 

instala�ní šachty vždy v úrovni strop�.  
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Obrázek 2 – Následky požáru v Mladé Boleslavi  [51]  
  

30. 7. 2007 – �elákovice (okres Praha – východ) [51] 

K požáru došlo v PD (soustava VVÚ - ETA, kolaudován roku 1990), jež �ítal celkem 

8 NP, 1 PP a 46 bytových jednotek. Schodišt� tvo�í CHÚC typu A, uprost�ed s výtahovou 

šachtou, strojovna výtahu se nachází ve st�ešní nástavb�.  

Požár vznikl v prostoru kuchyn� garsonky v 7. NP, kde po odchodu majitelky z bytu 

p�i va�ení vzplály potraviná�ské tuky na elektrickém sporáku. Po p�íchodu majitelky ho�el 

celý sporák a jeho okolí a celý prostor byl siln� zakou�en. P�es veškerou její snahu se požár 

nepoda�ilo uhasit. Majitelka z d�vodu silného zakou�ení otev�ela okna, což zp�sobilo celkové 

vzplanutí (flashover). Požár se rozší�il na bytové jádro sendvi�ové konstrukce (sololit – 

d�ev�ný rám - sololit) a následn� na celý byt. P�es spole�nou stoupa�ku došlo k rozší�ení 

požáru do bytového jádra v 8. NP. P�ítomnost požárního p�ed�lu se po požáru nepoda�ila 

zjistit. Studium požárních p�ed�l� v ostatních podlaží ukázalo, že p�ed�l byl vytvo�en 

nejpravd�podobn�ji z heraklitu, který tvo�il ztracené bedn�ní, na n�m byla vrstva betonu 

o nezjišt�né tlouš	ce.  Ze studia vyplynul zásadní fakt – ut�sn�ní otvor� nespl
ovalo 

požadavek požární odolnosti.  

Požárn� d�lící konstrukce mezi 8. NP a st�echou byla provedena z ŽB panel�. 

V prostoru nad instala�ní šachtou byl otvor, který byl uzav�en ŽB kostkou, do ní byly 

zabetonovány výustky k odv�trávání. Tato požárn� d�lící konstrukce by m�la spl
ovat 

požadavky norem, ale nacházely se v ní otvory, kterými se požár ší�il dál na st�echu 

(vzplanutí d�ev�né nosné konstrukce st�ešního plášt� pod hydroizolací SARNAFIL). Otvor, 

jímž procházely elektrické kabely (kabel vedl od rozvad��e z CHÚC do instala�ní šachty 

a k další odv�trávací jednotce) umožnil rozší�ení požáru na st�echu PD (Obrázek 3 – 

�íslice 4). Na Obrázek 4  je pohled na instala�ní šachtu v byt� v 8. NP, kde je viditelné sv�tlo 

od nalezeného otvoru (na dalším obrázku ozna�en �íslicí 3).  



Komplexní revitalizace panelových dom�  Bc. Iveta Žilková 
P�íloha �. 1 - P�íklady požár� panelových dom�

5

Obrázek 3 – Otvor v požárn� d�lící konstrukci od vedení kabelu [51] 

Obrázek 4 – Otvor v instala�ní šacht� [51]  

Škoda byla vy�íslena na více než 5 mil. K� na PD a asi 4,8 mil K� na za�ízení firmy 

T - MOBILE, jež bylo umíst�no na st�eše. Sho�elo p�ibližn� 600 m2 st�echy. Evakuováno bylo 

více než 100 obyvatel domu. V�tšina byt� byla v d�sledku zásahu vytopena.  

P�í�inou bylo vznícení potravin p�i va�ení. Nelze ji tedy eliminovat v rámci komplexní 

revitalizace PD, ovšem požár op�t upozor
uje na nebezpe�í instala�ních šachet, jež prochází 

v blízkosti sporák� v centru PD, a na možnost požáru st�ech. Velkým problémem byly 

neut�sn�né otvory, �ímž nebyla spln�na požadovaná požární odolnost.  

Obyvatel bytu, kde požár vznikl, porušil  § 17 odst.1 písm. a zákona  �.133/1985 Sb., 

o PO ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Porušení ustanovení § 5 odst. 1 písm. c stejného zákona 

se rovn�ž dopustila neznámá osoba tím, že požárn� d�lící konstrukce nebyly provedeny 

v souladu ani s p�edpisy platnými v dob� výstavby PD. Prostupy byly špatn� vytvo�eny 

b�hem výstavby a p�i kolauda�ním �ízení to nebylo možné odhalit. 
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Obrázek 5 – Požár v �elákovicích a následky na st�eše [51]  

26. 12. 2007 – Praha 9, ulice Vyso�anská [31]  

Požár výtahové šachty v 9. NP PD likvidovali hasi�i ze 3 stanic. Došlo ke zni�ení celé 

d�ev�né výtahové kabiny, ve výtahové šacht� byly poškozeny vodící lišty. Zplodiny ho�ení 

se p�es net�snosti šachetních dve�í rozší�ily do chodby a o�adily povrch st�n a strop�

na spole�ných komunikacích. Dalšímu ší�ení zabránilo v�asné zjišt�ní požáru. Hasební zásah 

poškodil byty v 7. a 8. NP, zplodiny ho�ení zp�sobily škodu v 9. a 10. NP. 

27. 2. 2008 - Chodov (okres Sokolov) [51] 

K požáru došlo v 11-ti podlažním v�žovém PD z roku 1966. Místo vzniku požáru 

se nacházelo v 8. NP, kde došlo k závad� na staré hliníkové elektroinstalaci v koupeln�

bytového jádra z umakartu, jež celé sho�elo. Požár se rozší�il z bytového jádra do stoupacích 

prostor, kde proho�el skelet laminátového potrubí VZT, plamenné ho�ení a sálavé tepla se 

odsud ší�ilo do vyšších pater. Z d�vodu akumulace tepla, které odv�trávací za�ízení nebylo 

schopno odvád�t, došlo ke vznícení laminátového potrubí vzduchotechniky ve stoupa�kách a 

k ší�ení požáru sm�rem dol� do bytu v 11., následn� 10. a 9. NP. K nejintenzivn�jšímu ho�ení 

došlo v byt�, kde požár vznikl a v 11. NP. Mén� poškozeny byly byty v 9. a 10. NP. Celková 

škoda byla vy�íslena na 3 300 000 K�.   

5. 10. 2009 – Brandýs nad Labem, Kralupská ulice2 

K požáru došlo ve 4. NP v PD o 12 patrech. Požár zni�il kompletn� celý byt, 

poškozeny byly byty ve 4 NP, v 5. NP byly poškozeny již pouze okna, obvodový pláš	 byl 

oho�elý až do úrovn� 11. NP.  

K negativ�m zásahu pat�í dopravní komplikace – neukázn�ní �idi�i svými auty 

parkovaly mimo ur�ené plochy a zt�žovali p�íjezd záchraná��.  
                                                
2 http://www.info-brandys.cz/pozar-zablokoval-dopravu-v-brandyse-nad-labem/ 
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5. 1. 2010 – Ostrava - Záb�eh, ulice Výškovická [51]  

Požár PD o 13 NP vznikl ve sklepních prostorech v no�ních hodinách, což m�lo 

za následek pozdní zjišt�ní. Vzniklý hustý �erný kou� zakou�il celé schodišt� (jedinou ÚC). 

Hasi�i museli evakuovat 8 osob za pomocí parat-masek, 1 osoba byla zran�na, byla jí 

poskytnuta kyslíková terapie. Celková škoda požáru byla odhadnuta na 800 tis. K�. 

11. 2. 2010 – Kop�ivnice, Dukelská ulice3

No�ní požár v 7-podlažním PD vznikl v 6. NP ve dvoupokojovém byt� od sví�ky. 

Požár zni�il celý byt a byt o patrona ním, voda byt o patro níž. Sálavé teplo poškodilo 

2/3 elektroinstalace v byt�, zplodiny ho�ení za�ízení bytu. Ohe
 vydul zd�nou p�í�ku a pohnul 

panely. Dle vyjád�ení statika byl ale PD i po požáru v po�ádku. 

Obrázek 6 – Požár PD v Kop�ivnici 3

8. 7. 2010 - Zlín4, sídlišt� Jižní Svahy 

Šlo o požár v jednom z nejv�tších dom� ve Zlín�, který �ítá asi 360 byt�. D�m 

v minulosti prod�lal vým�nu oken, balkónových dve�í a prošel opravou a zateplením balkon�. 

Požár, který vznikl v 11. pat�e, si vynutil evakuaci p�es 30 osob za pomoci výškové techniky 

nebo ru�ním vynešením vnit�ním schodišt�m. Evakuované osoby byli p�edevším starší 

a imobilní lidé. Na sídlišti se nacházejí 2 takovéto domy, z roku 1978 a 1983. Celkem v nich 

žije p�es 2 tisíce lidí. Požár upozornil na absenci evakua�ních výtah� ve výškových obytných 

domech. 

                                                
3http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=nocni-pozar-ponicil-panelovy-
dum&clanek=10039 
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 Obrázek 7 – Požár  tzv. I. segmentu ve Zlín� (Jižní svahy)4

31. 7. 2010 – Brno, Ondrouškova ulice [31]  

V brzkých ranních hodinách došlo k požáru uskladn�ných polystyrénových desek 

a skelné vaty u štítové zdi PD o 8 NP. Z uskladn�ného materiálu se požár rozší�il na celou 

štítovou st�nu PD. Požár se nerozší�il do obytných bun�k ani do jiných vnit�ních prostor� PD.  

Požár by nezachvátil celou štítovou ze� v p�ípad�, kdyby bylo zateplení 

polystyrénovými deskami rozd�leno na menší celky neho�lavými pásy, jež by zabránily ší�ení 

požáru. Škoda byla odhadnuta na 200 000 K�. 

Obrázek 8 – Požár zateplovacího materiálu na štítové zdi 5

26. 10, 2010 - Znojmo, Mi�urincova ulice 6

Požár domu o 8 podlaží vznikl v obývacím pokoji ve 4. NP. P�í�ina byla stanovena 

jako technická závada na elektroinstalaci. Škoda dosáhla 100 000 K�. Zni�eno bylo vybavení 

obývacího pokoje v�etn� elektroniky. Požár mj. poukázal, že v p�ípad� funk�nosti požárních 

hydrant�, je možné zabránit ší�ení požáru do dalších prostor� (obyvatel bytu požár hasil 

vodou z vodovodu a proudnicí z nást�nného hydrantu na chodb�). 

                                                
4 http://www.pozary.cz/clanek/24706-rozsahly-pozar-bytu-na-sidlisti-jizni-svahy-ve-zline/ 
5http://brno.idnes.cz/muzi-kteri-zapalili-panelovy-dum-v-bystrci-skoncili-ve-vazbe-p5s-/brno-
zpravy.asp?c=A100810_140300_brno-zpravy_bor 
6 http://www.regionycr.cz/view.php?cisloclanku=2010100804&rstema=246 
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12. 2. 2011 – Brno, Táborská ulice [31]  

K požáru domu o 4 podlažích došlo z d�vodu nedbalosti obyvatele dvoupokojového 

bytu (zapálil sví�ku a usnul). Požár poni�il pouze byt, n�mž vzniknul. Škoda byla odhadnuta 

na p�ibližn� 80 tis. K� (poškození omítek, za�ízení pokoje a oken). K ší�ení požáru do dalších 

prostor nedošlo. Kou� se rozší�il do celého domu a p�i p�íjezdu hasi�� bylo n�kolik obyvatel 

domu v oknech a na balkonech, odkud volalo o pomoc. Hasi�i je vyvedly ven pomocí 

vyvád�cích dýchacích p�ístroj�. Z d�vodu tramvajové troleje nemohla být nasazena výšková 

technika.  

17. 2. 2011 – Šumperk, ulice Šumavská 2571/18 [51] 

Požár vznikl v bytové jednotce ve 4. NP (v obývacím pokoji), PD �ítá celkem 8 NP. 

D�m byl postaven v roce 1983 a jde o typový �adový PD na okraji �ady. Požár se rozší�il 

z místa vzniku (zásuvky elektrické instalace) na nábytek v okolí (stolek, k�eslo, seda�ka) 

a koberec. Od k�esla chytly záclony, rámy oken a balkónové dve�e, p�es koberec se požár dále 

postupn� ší�il po celé místnosti. Vlivem vysoké teploty v místnosti došlo k rychlému ší�ení 

požáru i do chodby, kde došlo ke vznícení sk�ín� v�etn� uskladn�ných v�cí (oble�ení). 

Díky rychlému hasebnímu zásahu se však požár dále nerozší�il. 

P�i požáru se 1 osoba nadýchala zplodin ho�ení a byla ošet�ena. Požár poškodil celý 

byt (obývací pokoj vyho�el, ostatní místnosti zasáhly zplodiny ho�ení a tepelné ú�inky 

požáru). 



Komplexní revitalizace panelových dom�  Bc. Iveta Žilková 
P�íloha �. 1 - P�íklady požár� panelových dom�

10

Seznam obrázk�

Obrázek 1 – Požár v Cafourkov� ulici ...................................................................................... 1 

Obrázek 2 – Následky požáru v Mladé Boleslavi ...................................................................... 4 

Obrázek 3 – Otvor v požárn� d�lící konstrukci od vedení kabelu ............................................. 5 

Obrázek 4 – Otvor v instala�ní šacht�........................................................................................ 5 

Obrázek 5 – Požár v �elákovicích a následky na st�eše ............................................................ 6 

Obrázek 6 – Požár PD v Kop�ivnici........................................................................................... 7 

Obrázek 7 –Požár  tzv. I. segmentu ve Zlín� (Jižní svahy) ........................................................ 8 

Obrázek 8 – Požár zateplovacího materiálu na štítové zdi ........................................................ 8 



Komplexní revitalizace panelových dom�  Bc. Iveta Žilková 

P�íloha �. 2 - Revitalizace �ástí panelových dom�   

1

������

OBSAH................................................................................................................................................................... 1

1 ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠT�........................................................................................................ 2

2 OKNA.................................................................................................................................................................. 4

2.1 VÝM�NA OKEN V MÍSTNOSTÍ SE SPOT�EBI�I NA PLYNNÁ PALIVA .................................................................. 5

2.2 VÝM�NA OKEN NA SCHODIŠTÍCH................................................................................................................... 6

6.3 DOPL�KY OKEN............................................................................................................................................. 7

3 LODŽIE A BALKONY ..................................................................................................................................... 8

3.1 INSTALACE ZA�ÍZENÍ PRO EVAKUACI ............................................................................................................ 9

4 ST�ECHY PANELOVÝCH DOM� ............................................................................................................. 10

5 DVE�E.............................................................................................................................................................. 11

6 BYTOVÁ JÁDRA ............................................................................................................................................ 13

7 VENTILA�NÍ A INSTALA�NÍ ŠACHTY, VZT POTRUBÍ...................................................................... 14

8 ELEKTROROZVODY.................................................................................................................................... 18

9 VÝTAHY V PANELOVÝCH DOMECH...................................................................................................... 19

10 OSTATNÍ PROSTORY................................................................................................................................. 20

SEZNAM OBRÁZK� ........................................................................................................................................ 23

SEZNAM TABULEK ......................................................................................................................................... 23



Komplexní revitalizace panelových dom�  Bc. Iveta Žilková 

P�íloha �. 2 - Revitalizace �ástí panelových dom�   

2

����	
��
�����������������	��

Zateplení obvodového plášt� snižuje výrazn� tepelné ztráty, odstraní tepelné mosty 

a problém s nízkou povrchovou teplotou vnit�ních st�n, zamezí vzniku plísní, zvýší cenu 

a estetické vnímání PD a p�inese celou �adu dalších pozitivních skute�ností.   

D�ležitá je správn� zvolená tlouš	ka tepelné izolace, dnes se používá na zateplení 

fasád tlouš	ka 100, 120 nebo 160 mm, u st�ech vrstva o 40 – 60 mm siln�jší. Volba 

zateplovacího materiálu musí zamezit zvýšení požárního zatížení. D�ležité je po�adí prací 

v rámci revitalizace PD. Pokud se vlastníci nerozhodnou pro komplexní revitalizaci, je nutné 

zajistit jejich logické po�adí díl�ích oprav. Nikdy by nem�lo docházet nejd�íve k zateplení 

a teprve poté z vým�n� oken, balkon�, lodžií, protože následné zásahy zateplení poškodí. 

[33] 

Tabulka 1 – Nej�ast�jší materiály pro zateplovaní PD [33] 

P�nový polystyren 
(EPS) 

- lehký tepelný izolant, ekologická nezávadnost, stupe
 ho�lavosti C1,  
- zateplení st�ech, fasád, st�n, 
- použití výškov� omezeno z hlediska PO , 

Extrudovaný polystyren 
(XPS) 

- zateplení okolo soklu do 30 -50 cm od terénu nebo pod úrovní terénu, 
- použití výškov� omezeno z hlediska PO, 

Minerální vlna 
- neho�lavý izolant, 
- lepší prodyšnost a zvukový izolant, 

Zateplení fasády je možné provést za využití vnit�ní tepeln� izola�ní omítky 

(silikonová, silikátová, akrylová, minerální), speciální vn�jší neho�lavé omítky �i vn�jším 

kontaktním systémem. Zateplování PD je v naprosté v�tšin� p�ípad� provád�no jako vn�jší 

kontaktní zateplovaní systém – ozna�ovaný jako ETICS (= External thermally insulating 

composite systém), �esky KZS (= kontaktní zateplovaní systém). 

1 podklad 
2 úprava podkladu 
3 lepící tmel 
4 izolant 
5 hmoždinky 
6 výztužná st�rka 
7 sklená tkanina 
8 podkladní nát�r 
9 omítka (povrchová úprava) 
10 fasádní barvy 

Obrázek 1 - Skladba zateplovacího systému  ETICS [26]  
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Problematiku zateplení u stávajících budov �eší 2 normy – �SN 73 0802 [17] 

a �SN 73 0810 [18], ob� v nedávné dob� m�n�né. Do konce roku 2007 platilo p�echodné 

období pro ozna�ování ho�lavosti - d�íve používané stupn� ho�lavosti (A, B, C1-C3) jsou dnes 

nahrazeny t�ídou reakce na ohe
 (A1, A2, B, C, D, E, F). Se stupni ho�lavosti, jejichž platnost 

skon�ila koncem roku 2007 (konec p�echodného období, kdy platily oba zp�soby ozna�ení), 

je možné se dnes setkat pouze v p�ípad� oprav dom� rekonstruovaných p�ed koncem tohoto 

období.  

U objekt� do výšky 12 m (p�ed zm�nou norem 9 m) nejsou stanoveny žádné 

požadavky na provedení dodate�né vn�jší tepelné izolace, existují pouze doporu�ení 

(konstrukce t�ídy reakce na ohe
 B, tepelná izolace alespo
 t�ídy reakce na ohe
 E, kontaktní 

spojení, povrchová vrstva s is=0 mm/min). Pokud objekt p�esahuje výšku 12 m, rozd�luje 

se na 2 �ásti (do 22,5 m, nad 22,5 m). V p�ípad� úprav proti ší�ení požáru u jednotlivých oken 

nemusí být tyto úpravy provedeny u oken CHÚC (není zde riziko výtoku plyn� z požáru). 

U dodate�ných vn�jších tepelných izolací stávajících PD se musí prokázat, že nedojde k ší�ení 

požáru nejmén� u oken nad úrovní hp � 12 m [18]. 

Obrázek 2 – Dodate�ná vn�jší tepelná izolace u objekt� s hp nad 12 m 

Zateplení oken se provádí jejich vým�nou (viz kapitola 2 Okna) nebo ut�sn�ním okna 

a vým�nou vn�jšího skla izola�ním dvojsklem. Vyhovující jsou okenní otvory, které mají: 

� nejvýše ve vzdálenosti 15 cm nad stávající plochou nadpraží pás tepelné izolace t�ídy 

reakce na ohe
 A1 nebo A2 výšky 0,5 m (horizontální pás je nad všemi okny nebo 

nad jednotlivými okny p�esahuje hranu ost�ní o 1,5 m), 
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� kolem ost�ní a nadpraží takové úpravy, že p�i zkoušce ISO 13785-1 nedojde k ší�ení 

plamene, p�i�emž musí být tato úprava provedena u všech oken. 

Tyto požadavky musí být spln�ny minimáln� u oken nad úrovní hp � 12 m. Výjimku 

tvo�í jednotlivá okna CHÚC (nevzniká u nich riziko výtoku horkých plyn� z požáru).  

V p�ípad�, že se provádí pouze zateplení domu, je vždy nutné alespo
 posoudit stav 

balkon� a lodžií a v p�ípad� nevyhovujícího stavu vym�nit �i opravit ty, které vykazují 

zásadní nedostatky. V p�ípad� zateplování p�d je nutné v t�chto prostorech vytvo�it poch�zí 

lávky, aby se zabránilo poškození zateplovacího materiál� ch�zí osob. Prostory jako záv�t�í 

se vždy zateplují minerální vlnou, nikdy ne PS. 

P�i zásahu do obvodového je kladn� hodnocen postup, kdy projektant zakreslí pohledy 

PD se zakótováním požárních pás�. Jeden výtisk si hasi�i ponechají a p�i kolaudaci ho firma 

stvrdí podpisem, že skute�né provedení odpovídá nákresu.  

Protože zateplení PD spadá do oprav, jež mohou negativn� ovlivnit požární 

bezpe�nost, je pot�ebné stavební povolení. Jedním z dot�ených orgán�, jež se vyjad�uje 

k zateplení je i HZS kraje. V rámci záv�re�né kontrolní prohlídky je stavebník povinen 

p�edložit souhlasná stanoviska od všech dot�ených orgán� s povolením k užívání stavby 

(v�tšinou se tyto orgány p�ímo samy ú�astní kolaudace). Je tedy zajišt�no, že dodate�né 

zateplování se odehrává pod kontrolou hasi��. 

Z informací od HZS kraj� vyplívá, že u dom�, které m�ly provedeno dodate�né 

zateplení vn�jšího plášt�, došlo v�tšinou pouze k natavení v bezprost�ední blízkosti oken 

místností, ve kterých docházelo k plamennému ho�ení a nedošlo ke vznícení zateplovacího 

materiálu a ší�ení plamenného ho�ení po plášti budovy do dalších bytových jednotek. 

Tabulka 2 – St�žejní body a požadavky p�i zateplování  

- kontrola, zda byl použit správný materiál a zda provedení zateplení PD odpovídá všem sou�asným 
požadavk�m, 
- logické po�adí prací (zajistí to zpráva o stavu domu a následný postup dle zprávy – viz kapitola 6.2 
diplomové práce), 
- posoudit stav balkon� a lodžií a vym�nit alespo
 ty, které vykazují závažné nedostatky,   

������

Stará, již net�snící okna, okolo kterých je viditelná plíse
 – to bývá jeden z prvních 

d�vod�, pro� se lidé rozhodují p�istoupit k jejich vým�n�. V bytových družstvech si vlastníci 

byt� m�ní okna v�tšinou individuáln�. Tradi�n� se v PD používalo d�ev�ných oken. Dobrý 

estetický vzhled a obrovský pokrok v jejich výrob� nezabránil poklesu používání z d�vodu 
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údržby (nutno 1x za 3 roky p�elakovat). Velmi hojn� se dnes využívá plastových oken, 

ta zp�sobují další nár�st plast� v PD a p�i ho�ení dochází k uvol
ování toxických plyn�, navíc 

jsou dokonale t�sná a nedochází tak k vým�n� vzduchu. Obdobou plastových jsou okna 

hliníková, která jsou nenáro�ná na údržbu a tvarov� stálá. A	 jsou zvolena jakákoliv, 

vždy musí být zajišt�no, že mají pot�ebné certifikáty.  

B�žnou praxí je, že dle stavebního zákona není nutné stavební povolení ani ohlášení 

v p�ípad�, že nedochází ke zm�n� profil�, rozm�r� ani vzhledu oken p�vodních oproti novým, 

a to i tehdy, pokud dochází k vým�n� starých d�ev�ných oken PD za plastová. 

Vým�na oken dle �SN 73 0834 p�edstavuje zm�nu staveb skupiny I. Dalších opat�ení 

není t�eba, pokud nedojde ke zv�tšení ší�ky nebo výšky okna o více než 10 % p�vodního 

rozm�ru nebo se prokáže, že i p�es zv�tšení požárn� otev�ených ploch odstupové vzdálenosti 

vyhovují.  

P�i požárech PD nemusí dojít k ší�ení plamenného ho�ení mezi jednotlivými obytnými 

bu
ka vnit�ními prostory, ale ve v�tšin� p�ípad� dochází alespo
 k �áste�nému zasažení plášt�

budovy p�es okna. Proto je nutné v�novat t�mto �ástem pozornost a navrhnout požární 

zabezpe�ení, zajistit aby okna m�ly p�im��enou požární odolnost, aby v jejich okolí nebyly 

ho�lavé látky apod.  

2.1 Vým�na oken v místností se spot�ebi�i na plynná paliva 

Z hlediska bezpe�nosti m�že �init problém vým�na d�ev�ných oken za plastová tam, 

kde se nachází spot�ebi�e plynných paliv. V p�ípad�, že se v místnosti takový spot�ebi�

nachází, je nutné �ídit se p�edpisem TPG 704 01, který krom� jiného definuje požadavky 

na minimální vým�nu vzduchu.  

P�es d�ev�ná okna dochází neustále k proud�ní a vým�n� vzduchu, p�es uzav�ená 

plastová nikoliv. Klasická plastová okna bez jakéhokoliv v�tracího systému mají nulovou 

infiltraci a musí být vybavovány v p�ípad� pot�eby speciálními v�tracími prvky nebo být 

zajišt�n jiný zp�sob vým�ny vzduchu (v�trací pr�duchy skrz fasádu objektu). Dnes se velmi 

�asto využívá tzv. �tvrté polohy kli�ky okna, ovšem do této polohy není uvedena automaticky 

a p�i neustálé poloze kli�ky v ní dochází k tepelným ztrátám. �ešení by mohlo být do t�chto 

oken povinn� instalace nap�. ventila�ní klapky zajiš	ující neustálou vým�nu vzduchu 

(p�i zvýšené rychlosti v�tru se automaticky uzav�ou, aby zabránily vzniku pr�vanu a poté, 

co vítr ustane, se op�t samy otev�ou a proud�ní v�tracího vzduchu tak obnoví). 
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Obrázek 3 – Typy v�tracích klapek [24] 

POZN. 1 - proud vstupujícího vzduchu do klapky, 2 - vstup vzduchu do místnosti 

Z toho d�vodu by p�i vým�n� d�ev�ných oken za plastová m�lo být p�ihlédnuto 

ke skute�nosti, zda a jaké spot�ebi�e plynných paliv se v místnosti nachází a zda je zajišt�na  

dodávka vzduchu.  

2.2 Vým�na oken na schodištích 

Na schodištích a spole�ných chodbách, které slouží mj. k úniku osob z PD, musí být 

zajišt�no dostate�né odv�trávání (nepovažuje se u NÚC, která smí být použita k úniku osob 

v objektech s max. 2 NP). Pro p�irozené v�trání CHÚC typu A a B lze použít jednostranné 

v�trání oknem o ploše 1,5 m2 v každém podlaží (nad 20 m2 plochy ÚC v podlaží se velikost 

oken dimenzuje dle plochy ÚC), v p�ípad� p�í�ného v�trání je povoleno plochu oken zmenšit 

na polovinu. V nedostate�n� v�traných prostorech se ÚC nebo jejich �ásti odv�trávají navíc 

sv�tlíkem, v�tracími pr�duchy �i nuceným zp�sobem.  

Okna na ÚC musí být snadno otevíratelná a nesmí bránit úniku osob. V d�sledku 

pr�vanu m�že dojít k p�iv�ení otev�ených okenních k�ídel a tím i k poklesu odv�trávání, 

�emuž by šlo zabránit instalací za�ízení, které by zabra
ovalo návratu okenních k�ídel 

do uzav�ené polohy. D�íve byla okna instalována tak, že se otevírala dovnit�, �ímž docházelo 

k zúžení ÚC, tuto skute�nost je dnes nutné v rámci vým�ny oken odstranit. �ešením by bylo 

zm�nit sm�r otevírání nebo posunout okna na líc do rohu, aby se okna otevírala ke st�n�

a p�i úplném otev�ení nezužovala ÚC.  

Dle požadavk� ustanovení �SN 73 0834 se otvory ve st�nách nesmí zv�tšit o více 

než 10 % na ší�ku nebo výšku. Pokud je toto spln�no, nejsou stanovena další opat�ení 

(spadá to do zm�ny staveb skupiny I). Nikde ovšem není zabezpe�en fakt, že nesmí dojít 

ke zmenšení okenních otvor�, což by práv� v p�ípad� ÚC mohlo mít negativní dopad 
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na v�trání. V praxi se �asto stává, že práv� na schodištích dochází ke zmenšování oken 

z d�vodu zateplování. Je tedy nutné zam��it se i na tento problém a vyvarovat se mu. Navíc 

okna lze za ur�itých podmínek použít jako náhradní ÚC, což zde není rovn�ž nijak �ešeno. 

I z tohoto d�vodu je d�ležité, aby v požární zpráv� byla p�esn� uvedena velikost nových 

otvor�. Stává se, že projektanti tuto informaci uvádí nejasn� nebo v�bec a nevyhovující stav 

m�že být odhalen až p�i kolaudaci.  

  

6.3 Dopl�ky oken  

Z reálných požár� PD je znám fakt, že požár ší�ící po fasád� domu m�že snadno p�ejít 

p�es otev�ená okna do vnit�ních �ástí byt�. Dojde k tomu prost�ednictvím zapálení ho�lavých 

látek v bezprost�edním okolí oken (záclony, záv�sy, stropní podhledy apod.), která jsou 

otev�ena nebo u nich došlo vlivem teploty plamen� k prasknutí okenní výpln�.   

Je tedy vhodné navrhovat výpln� oken s p�im��enou požární odolností, zejména 

na obvodové st�n�, kde se nachází souvislé plochy oken. V p�ípad� požáru v letních m�sících, 

kdy velká �ást obyvatel nechává okna otev�ená (ve vyšších patrech, kde nehrozí vloupání, 

i v dob� nep�ítomnosti obyvatel bytu), mají plameny otev�enou cestu do bytu z venkovního 

prost�edí. V bezprost�edním okolí oken by se nem�lo nacházet v�tší množství ho�lavých 

materiál� �i materiál� bez neho�lavé úpravy. 

V nabídkách firem figurují další dopl
ky oken (rolety, žaluzie, americké a �ímsové 

rolety, mobilní st�ny,…). Ovšem vždy je nutné zohlednit fakt, do jakého okna má být dopln�k 

instalován a zda hrozí jeho zapálení p�i ší�ení plamene po fasád�. Pokud ano, m�l by být 

úm�rn� tomu volen materiál nebo by takováto instalace dopl
ku nem�la být povolena. 

Tabulka 3 – St�žejní body a požadavky p�i vým�n� oken 

- zabránit ší�ení požáru skrz okna, 
- zohlednit, zda se v místnosti nachází spot�ebi�e na plynná paliva, 
- nezmenšit velikost oken na CHÚC pod limitní velikost, zabránit jejich uzavírání, 
- zamezit výskytu ho�lavých látek v bezprost�ední blízkosti oken, 
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P�evislé konstrukce na obvodovém plášti PD mají zásadní vliv na ší�ení plamene 

po fasád� - svojí ší�kou odchýlí plameny od plášt�. Na reálných požárech bylo vid�t, že lodžie 

na obvodových st�nách PD zamezily ší�ení plamen� do vyšších pater (dostal se tam pouze 

kou�). Pozitivem je, že dnes jsou balkony v�tšinou nahrazovány lodžiemi.  

Z vyjád�ení HZS hl.m�sta Prahy pro stavební ú�ad vyplívá (hasi�i se nemusí 

zú�ast
ovat kolaudace objektu, kde prob�hlo pouze zasklení, n�které stavební ú�ady se ale od 

hasi�� vyžadují vyjád�ení) [52]: Se zasklíváním souvisí tvorba požárních pás�. Do 12 m výšky 

objektu nejsou kladeny požadavky na zasklívání ani na tvorbu požárních pás�. U objekt�

s požární výškou nad 12 m je nutno p�i zasklení lodžie stávající požární pásy zachovat 

(zasklít drátosklem, vyzdít, použít plechové šablony apod.). Tyto úpravy je nutné provést 

u všech zasklívaných lodžií bez ohledu na výškovou polohu – bývá uvád�n mylný výklad, 

že tato úprava se týká pouze lodžií od 5. NP výše. Pokud se p�i zasklívání lodžií vypl�ují 

i parapety, je pot�ebné konzultovat se stavebním ú�adem jaký materiál bude použit a zda m�ní 

�i nem�ní vzhled stavby. P�i vypl�ování parapetu lodžií s požární výškou nad 12 m je nutné 

použít neho�lavý materiál. Zasklení lodžií jinak než bezrámovým systémem (rámovým 

systémem, okny apod.) lze provést pouze jednotným zp�sobem v rámci celé fasády domu 

a je nutno požádat o stavební povolení. Zasklení balkonu vyžaduje stavební povolení.  

V P�íloze A �SN 73 0834 se k problematice �íká, že p�i tvorb� požárních pás�

je vyhovující zasklení provedené stavebními výrobky t�ídy reakce na ohe
 A1 nebo A2. 

Požárn� otev�ené plochy se takto nezv�tšují. Úprava lodžií, balkon� �i pavla�í p�ed nebo 

v rovin� obvodových st�n se provádí dle �SN  73 0810. Hodnota musí být is = 0 mm/min.  

Tabulka 4 – Výpln� parapet� lodžií a balkon�  [9] 

Požární výška 
12< h  30 m 

- výrobky t�ídy reakce na ohe
 A1 – B nebo 
- do výšky 30 m v�etn� použito výrobk�, u kterých se zkouškou 
dle ISO 13785-1 prokázalo, že do 30 min nedojde ze spodní 
hrany zkušebního vzorku k ší�ení požáru p�es 0,5 m, 

Bez úplného 
zasklení 

(balkony, lodžie, 
pavla�e 

otev�ené) Požární výška 
h > 30 m 

- výrobky t�ídy reakce na ohe
 A1 nebo A2, B pouze 
p�i instalaci samo�inného stabilního hasicího za�ízení, 

Zcela uzav�ené 
balkony, lodžie a 

pavla�e 

Požární výška 
h > 12 m 

- výrobky t�ídy reakce na ohe
 A1 �i A2  (výpl
 parapet� ne), 
-do h < 30 m použito výrobk�, u kterých se zkouškou dle ISO 
13785-1 prokázalo, že do 30 min nedojde ze spodní hrany 
zkušebního vzorku k ší�ení požáru p�es 0,5 m, 

Nov� vzniklé uzav�ené plochy by nem�ly být majiteli využívány tak, aby zde 

docházelo k soust�ed�ní v�tšího množství ho�lavého materiálu. Starší typy PD mají mnohdy 
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v�trání ÚC zajišt�no prost�ednictvím lodžií �i balkon�. P�ípadné zasklení t�chto �ástí  poté 

p�i požáru p�edstavuje problém, stejn� tak mnohdy dochází ze strany vlastník� k uzamykání 

lodžií a balkon� na schodištích, což zamezuje jejich snadnému otev�ení p�i požáru a zajišt�ní 

v�trání. Objekt je samoz�ejm� možné vybavit EPS, jež zajistí otev�ení t�chto �ástí 

(pokud uzav�ení není úplné), nebo lze navrhnout odv�trávání schodišt� nuceným zp�sobem. 

Ob� možnosti jsou ovšem oproti klasickým otvor�m p�irozenému zp�sobu v�trání zbyte�n�

složité a nákladné.   

  

3.1 Instalace za�ízení pro evakuaci  

Ve sv�t� se za�ala využívat za�ízení, jež umož
ují evakuaci osob z byt� jinou cestou 

než prost�ednictvím schodišt�. P�íkladem takového za�ízení m�že být Kletter Fix Fire Escape 

Ladder používaný ve Velké Británii. Instaluje se na balkony, p�íp. do oken, jde o mobilní 

únikové žeb�íky z ocelových lan a hliníkových p�í�ek vyráb�ných v r�zných délkách, nosnost 

má až 300 kg. Náklady na po�ízení za�ízení jsou od £87.82, tj. cca 2 500 K� [29]. V USA jsou 

na domech b�žn� instalovány vn�jší žeb�íky. Obecn� taková to za�ízení umož
ují únik osob 

z dom� p�ed p�íjezdem hasi�� a to i v p�ípad�, že ÚC (schodišt�) jsou zakou�ena nebo pokud  

osoby mají požárem od�íznutou možnost úniku. 

Obrázek 4 - Kletter Fix Fire Escape Ladder [29]  

   

Tabulka 5 – St�žejní body a požadavky p�i vým�n� lodžií a balkon�  

- zasklívání musí být v souladu se sou�asnými požadavky, 
- nevyužívat tyto prostory jako „odkladišt�“ nepot�ebných v�cí, 
- na ÚC zajistit v�trání prost�ednictvím balkon� a lodžií (zabránit zamykaní), 
- využít tyto prostory k vytvo�ení další ÚC, 
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Hlavním d�vodem k rekonstrukci st�ech PD bývá pokles tepeln�-izola�ních vlastností. 

Prvním krokem v rámci rekonstrukce st�echy je pr�zkum st�ešního plášt�, tepeln� technické, 

statické a korozní posouzení konstrukce st�echy a následné zpracování projektové 

dokumentace.  

PD mají st�echy ploché (jednopláš	ová �i dvoupláš	ové) a st�echy sedlové. 

A� jednotlivé soustavy PD m�ly v typových podkladech uvedenou vzorovou skladbu st�echy, 

konkrétní provedení bylo vždy ovlivn�no dalšími faktory (p�esné období výstavby, 

technologický postup dodavatele, názor projektanta a konkrétní situace na stavb�). 

P�i revitalizaci st�echy tedy není možné vycházet pouze z toho, že d�m pat�í do dané soustavy 

PD a tudíž má konkrétní st�ešní konstrukci. 

V rámci oprav plochých st�ech PD jsou 2 možnosti – demontáž až na stropní panel 

a následná obnova jednotlivých vrstev st�echy (finan�n� velmi náro�né) nebo rekonstrukce 

st�ešního plášt� metodou šikmé st�echy. P�i vzniku sedlové st�echy, je nutné zohlednit n�kolik 

skute�ností. Pokud v�trání ÚC zajiš	ovaly sv�tlíky na p�vodn� ploché st�eše, musí se vy�ešit 

odvád�ní zplodin ho�ení z prostoru pod nov� vzniklou sedlovou st�echou, kde by docházelo 

k hromad�ní kou�e v p�ípad�, že by nebyla situace správn� vy�ešena. Této chyby se ob�as 

dopustili i sami projektanti. V p�ípad� vzniku sedlových st�ech mezi bloky dom� musí dojít 

odd�lení jednotlivých dom� požárními st�nami a požárními uzáv�ry, pokud jsou pr�chozí.  

Z hlediska PO ploché st�echy posuzujeme ve 2 p�ípadech:

1) namáhání st�echy na p�sobení tepelného toku ZDOLA: 

� st�ešní konstrukce typu DP1 – posuzujeme požární odolnost požárního stropu 

bez požadavk� na st�ešní pláš	 (tj. jako požární stropy v posledním NP),

� nosná st�ešní konstrukce není typu DP1 – posuzujeme zvláš	 nosnou konstrukci 

st�echy a zvláš	 st�ešní pláš	.

2) namáhání st�echy Z VN�JŠÍ STRANY: 

� hodnotíme jako pláš	 v požárn� nebezpe�ném prostoru �i jako velkoplošné plášt�, 

v požárn� nebezpe�ném prostoru musí být st�ešní plášt� z konstrukcí DP1 

nebo povrchová vrstva nesmí ší�it požár a nesmí umožnit vznícení ho�lavých �ástí.



Komplexní revitalizace panelových dom�  Bc. Iveta Žilková 

P�íloha �. 2 - Revitalizace �ástí panelových dom�   

11

Obrázek 5 - Požadavky na st�ešní pláš	 1

a) st�ešní pláš	 je nad požárním stropem, b) st�ešní konstrukce je bez funkce požárního stropu 

Tabulka 6 – St�žejní body a požadavky p�i rekonstrukci st�echy  

- ho�lavé st�ešní povrchy nesmí být umís	ovány v požárn� nebezpe�ném prostoru, 
- vhodn� na st�echu umís	ovat vstupní otvory do instala�ních šachet s p�ihlédnutím nejenom 
na možnost vstupu v p�ípad� pot�eby do šachty, ale rovn�ž s ohledem na použitou st�ešní 
fólii, 
- nesmí docházet k ší�ení požáru a vniku kou�e skrz sv�tlíky do prostor� schodiš	, 

$�%�
�
��

Vým�na dve�í je nej�ast�ji vyvolána estetickými d�vody �i snahou o v�tší ochranu 

majetku p�ed zlod�ji. Vstupní dve�e do byt� musí být požárními dve�mi, to požadovalo i první 

zn�ní �SN 73 0833 (obytné bu
ky tvo�í samostatné PÚ). Vchodové dve�e do PD zase musí 

umožnit bezproblémový únik všech obyvatel na volné prostranství.  

Z d�vodu nezvyšování množství plast� v PD je vhodn�jší volit vchodové dve�e 

hliníkové oproti plastovým. Nad vstupním portálem se budují st�íšky jako ochrana 

p�ed padajícími, odkapávajícími �ástmi. Tyto st�íšky by nem�ly být z ho�lavých materiál�. 

Je logické, že od dve�í je požadováno zabrán�ní vniku neoprávn�ných osob. Musíme 

si ale uv�domit, že �ím více bráníme zlod�j�m, tím t�žší vstup do bytu mají i záchraná�i. Najít 

kompromis je t�žké, ale vždy by m�la být na prvém míst� ochrana život a zdraví 

p�ed ochranou majetku. 

                                                
1 http://stavba.tzb-info.cz/pozarni-ochrana/6122-posuzovani-strech-z-hlediska-pozarni-bezpecnosti-priklady-
nevhodneho-pouziti-foliove-stresni-krytiny 
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Vým�na dve�í spadá do prací, jež nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, 

pokud nedochází k žádné zm�n�. K vým�n� je pot�ebný pouze souhlas majitele bytu, pokud 

vým�nu neprovádí sám majitel. Lze se pouze spoléhat, že stavebník dodrží všechny p�edpisy 

a požadavky, že nové dve�e mají pot�ebné certifikáty a vlastnosti, protože úpravy 

bez stavebního povolení a ohlášení se následn� nekontrolují (stavební ú�ad o nich ani neví). 

V p�ípad� spole�enství vlastník� byt� m�že na nesprávnou vým�nu upozornit p�edseda. 

Kontrolní orgány se p�ípadnou nevyhovující zm�nou mohou zabývat až v p�ípad� upozorn�ní 

ze strany nap�. souseda. B�žn� se neprovádí kontrola stavu požárních dve�í do bytových 

jednotek v PD. Je ale známo, že stav t�chto dve�í je n�kdy žalostný a dodnes je celá �ada PD, 

kde vstupní dve�e do byt� nejsou požárními dve�mi.  

P�i požárech dochází k ší�ení kou�e do všech navazujících prostor�. Pokud za sebou 

p�i úniku obyvatelé byt� nezav�ou dve�e, ší�í se kou� i plameny, do/z jednotlivých byt�. 

�ešením by byly samouzavírací dve�e do byt�. Cena t�ch nejlevn�jších samozavíra��

je �ádov� n�kolik set korun. Požadavek, aby dve�e z byt� do CHÚC byly samouzavírací, 

zavádí pro nové objekty nové zn�ní �SN 73 0833 (�l. 5.3.7). Pro zamezení ší�ení požáru 

je vhodné navrhovat tyto dve�e s p�im��enou požární odolností. Nové zn�ní �SN 73 0834 

požaduje, aby vstupní dve�e do byt� m�ly požární odolnost EI 30 DP3 (p�íp. EW 30 DP3) 

a to i tehdy, pokud �SN 73 0802 stanovuje vyšší požadavky. Pokud se provádí rekonstrukce 

PD o p�vodn� max. 5 NP, není nutná zm�na vstupních dve�í do byt�, pokud jsou k evakuaci 

použity NÚC a �CHÚC. Vždy by se ale m�lo p�ihlédnout ke stavu konkrétních dve�í 

a schopnosti plnit ú�el. 

V p�ípad� vstupních dve�í do PD za�aly být v minulosti celkem b�žnou praxí panikové 

kování, které výrazn� p�ispívaly k hladkému pr�b�hu evakuace. V m�n�né �SN 73 0833 

je ale poznámka, která povoluje uzam�ení t�chto dve�í. Pouze se doporu�uje vybavení 

z vnit�ní strany panikovým kováním, ale vychází se z toho, že obyvatelé PD mohou bez 

problém� vždy dve�e odemknout. Ovšem v p�ípad� evakuace je nutné zohlednit možnost 

vzniku paniky, kdy lidé z byt� vyb�hnout a nemyslí na to, zda pot�ebné klí�e s sebou mají �i 

ne, stejn� tak m�že být problém (zejména d�ti, starší lidé) rychlé odem�ení dve�í. Proto tuto 

poznámku nevidím jako nejvhodn�jší ani v p�ípad� nov� projektovaných dom�, stejn� tak by 

nebyla tato filosofie vhodná v p�ípad� rekonstrukcí stávajících PD. Instalace panikové kování 

nebude p�edstavovat zajisté vysoké položky oproti jiným úpravám, p�esto ale výrazn� p�isp�je 

k hladké a rychlé evakuaci. 



Komplexní revitalizace panelových dom�  Bc. Iveta Žilková 

P�íloha �. 2 - Revitalizace �ástí panelových dom�   

13

Panikové kování je rovn�ž vhodné v p�ípad� zádve�í. �asto dochází z d�vodu 

zamezení vstupu zlod�j� do PD k zamykání i t�chto dve�í. Ovšem má to op�t negativní vliv 

na evakuaci. Je tedy vhodné zabránit uzamykání dve�í.   

V rámci vým�ny vstupních portál� se za�aly provád�t i vým�ny poštovních schránek. 

Pravd�podobn� z d�vodu nižší ceny se staly oblíbenými plastové schránky, ale z hlediska PO 

jsou lepší kovové. Použití plastových schránek se v�tšinou zjistí až p�i kolaudaci, kdy 

je �ešení tohoto problému složit�jší. Proto by bylo vhodné již p�edem upozornit na doporu�ení 

hasi��, že vhodn�jší jsou kovové schránky.   

Tabulka 7 – St�žejní body a požadavky p�i vým�n� dve�í  

- najít kompromis mezi ochranou majetku a ochranou života a zdraví, 
- vhodn� dve�e vybavovat samouzavíracím za�ízením, panikovým kováním, 
- používat dve�e s dostate�nou požární odolností, 

&�'�	����(��)��

Tabulka 8 – Varianty bytových jader [42]  

Varianta 1 
(rozší�en�jší) 

tzv. lehká prefabrikace 
St�ny z PS desek, d�ev�ný rám a oplášt�ní z umakartu, 
podlaha z d�evot�ískových desek s nášlapnou vrstvou 
z PVC, p�ípadný podhled byl z umakartových desek 

Varianta 2 
ŽB jádra 

(kompaktní monobloky) 
Delší životnost než první varianta, ovšem zásadním 
nedostatkem byla velká hmotnost 

S dobou se výrazn� zm�nily požadavky obyvatel PD na prostory bytových jader. Dnes 

jsou klasická umakartová jádra již nevyhovující a dochází tak velmi �asto k jejich 

rekonstrukcím. Vým�na se provádí s cílem zvýšení komfortu a estetiky, umož
uje zm�nu 

dispozi�ního �ešení, vy�eší problém staré elektroinstalace, v�trání a zaizolování rozvod� teplé 

vody. Pokud se provádí komplexní revitalizace PD (jsou m�n�ny všechny bytová  jádra), m�la 

by být doprovázena vým�nou stoupacích vodovodních a kanaliza�ních potrubí (komplexní 

regenerace zdravotn� technických instalací). Navíc lze dosáhnout lepší ceny oprav 

a je zajišt�no dodržení požárních a dalších p�edpis�.  

Nej�ast�ji jsou v dnešní dob� umakartové p�í�ky nahrazovány zd�nými z Y-tongu 

nebo ze sádrokartonu. Sádrokarton má výhodu rychlé výstavby a nízké hmotnosti, nevýhodou 

je malá zvuková izolace. Tento problém odbourávají zd�né p�í�ky, které jsou ale výrazn� t�žší 

a mohou zp�sobit zatížení strop� (vyžaduje to prokázání, že nedochází k nadm�rnému 

p�etížení stropních konstrukcí). Vým�na bytových jader musí prob�hnout pouze za použití 

materiál� s platným certifikátem. 
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Na vým�nu bytových jader je pot�ebné stavební povolení a po dokon�ení prací musí 

být stavba zkolaudována. Ohlášení je možné pouze v p�ípad�, že nedojde ke zm�n� rozm�r�

nového bytového jádra oproti starému.  

Z hlediska PO je p�i rekonstrukci bytového jádra d�ležité snížit obsah plast�  (umakart 

– plášt� panel� a st�n, PVC – podlahová krytiny, trubky, záv�s u vany, PA há�ky, v�šáky, 

PVAC – nát�ry, polyesterový sklený laminát – vana,umyvadlo, mezistropy, ventilace apod.). 

Proti lokálnímu p�sobení požáru na konkrétní �ásti bytového jádra je možné instalovat 

dodatkové konstrukce (nap�. v minulosti se ke sporáku umis	ovaly clony z hliníkového 

plechu). Požární odolnost st�n a mezistrop� starých bytových jader je nedostate�ná a požár 

se tak snadno ší�i. Tomu lze zabránit vým�nou jádra, vyzd�ním nových p�í�ek, p�ípadn�

alespo
 použitím neho�lavých vyzdívkových úprav klasickými keramickými obklady.  

Tabulka 9 – St�žejní body a požadavky p�i rekonstrukci bytového jádra 

- snížit podíl plast�, 
- zabránit lokálnímu p�sobení požáru (dodatkové konstrukce), 
- zvýšení požární odolnosti st�n a mezistrop� (vým�na nebo neho�lavé vyzdívkové úpravy klasickými 
keramickými obklady), 

*�+
	���,������	���,���� �	�-�+�.���	)/���

Ventila�ní a instala�ní šachty bezprost�edn� sousedí s bytovými jádry a jsou s nimi 

propojeny vstupy do t�chto šachet. Jde o prostory, které prostupují celým objektem 

(nebezpe�í vzniku komínového efektu). U nových budov musí dnes tvo�it samostatné PÚ 

[17], u starších PD tomu tak ale není, což požaduje napravit P�íloha A normy �SN 73 0834 

(požárn� odd�lit v úrovni strop�).  

Instala�ní šachty (stoupa�ky) p�edstavují hlavní uzel technických za�ízení. Postupem 

�asu vznikl u instala�ní šachty zp�sob, jak v malém prostoru uspo�ádat jednotlivé rozvody. 

Instala�ní šachty se dnes vyráb�jí v naprosté v�tšin� p�ípad� na bázi plast�2, ty jsou ovšem 

ho�lavé a p�i ho�ení se z nich uvol
ují toxické plyny, odkapávají apod. Šachty s plastovým 

kanálovým potrubím se ošet�ují manžetami. 

P�íklad možného požárního zabezpe�ení instala�ní šachty uvádí Obrázek 6.  

                                                
2 http://www.imaterialy.cz/Clanky/Sireni-pozaru-instalacnimi-sachtami-cast-1.html 
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Obrázek 6 – Konstruk�ní varianty zabezpe�ení šachet 3

a) pr�b�žná, b) horizontáln� �len�ná, c) kombinovaná  instala�ní šachta.  

Dalším bodem jsou p�ístupy do instala�ní šachty. Musí umožnit provedení oprav, 

zjiš	ování stavu plynom�r� a vodom�r� apod. Instala�ní šachty ve starých  PD netvo�í 

samostatné PÚ a nejsou tak stanoveny požadavky na požární odolnost uzáv�r�. Pozor se musí 

dát i na vyúst�ní instala�ní šachty na st�eše – nesmí být nízko nad ho�lavým st�ešním plášt�m, 

v blízkosti jiných ho�lavých materiál� apod.  

Slabším místem i p�es veškerá p�ijatá opat�ení z�stávají plynom�ry. P�vodn�

se používaly pájené plynom�ry, poté plynom�ry lisované z lehkých hliníkových slitin, 

ty se ale p�i dosažení vysokých teplot v d�sledku ho�ení mohou vznítit a požár podporuje 

unikající plyn. Dalším požadavkem na instala�ní šachtu, kterou je veden plyn, jsou v�trací 

otvory (u podlahy a t�sn� pod stropem). Do šachet s rozvodem plynu bylo by vhodné 

umis	ovat detektory, které by p�ípad� porušení rozvodu a úniku plynu zajistily signalizaci.  

Ventila�ní šachty p�edstavují v podstat� p�irozený ventila�ní systém. P�vodním 

materiálem pro ventila�ní tahy byl polyesterový skelný laminát, který je ovšem ho�lavý. 

Proto byl u nov�jších bytových jader nahrazen pozinkovaným plechem, �ímž bylo zabrán�no 

ší�ení požáru v d�sledku ho�ení samotných ventila�ních tah�, na druhou stranu vzniklo 

nebezpe�í ší�ení požáru v d�sledku vzplanutí ho�lavých hmot v okolí horkých plech�. Odtahy 

se p�esto dále vyráb�ly plechové, b�žnou praxí se ale stala tepelná izolace všech ventila�ních 

kanál� mineráln� vláknitým materiálem. 

Problém p�edstavuje ší�ení požáru p�es digesto�e napojené na v�trací systém. To lze 

vy�ešit umíst�ním za�ízení, které by zajiš	ovalo, že digesto� bude propojena s potrubím VZT 

pouze v p�ípad� stavu „zapnuto“. Ovšem i zde hrozí, že p�i p�íprav� jídla a vzniku požáru 

                                                
3 http://www.imaterialy.cz/Clanky/Sireni-pozaru-instalacnimi-sachtami-cast-1.html, 
http://www.seidl.cz/cz/technicky-zpravodaj/technicky-zpravodaj-32/rizika-spojena-s-pouzitim-plastickych-
hmot-v-instalacnich-sachtach-z-pozarniho-hlediska-38.html 
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(digesto� bude zapnuta a propojena s odv�trávacím potrubím) bude záviset její vypnutí 

(tj. „odpojení“ od odv�trávacího potrubí) na zásahu �lov�ka. Navíc ne�eší zabrán�ní ší�ení 

požáru do ostatních prostor� obytné bu
ky. Lepším �ešením by bylo za�ízení, jež by provedlo 

hasební zásah v po�átku vzniku požáru. Tato za�ízení by bylo vhodné instalovat p�ímo 

na digesto�. Jinou možností je do PD montovat digesto�e necirkula�ního typu (vy�išt�ný 

a p�efiltrovaný vzduch je vracen zp�t do místnosti). Není zde tedy žádné propojení 

s odv�trávacím potrubím a tudíž odpadá jedna možná cesta ší�ení požáru.  

Požár v Praze v Cafourkov� ulici (viz P�íloha 1) upozor
uje, že i v p�ípad� VZT 

potrubí vytvo�eného dle platných norem a p�edpis� není garantována jeho požární bezpe�nost. 

Dle �SN 73 0872 musí být potrubí VZT protipožárn� ošet�eno (požární klapky �i obložení 

neho�lavou hmotou s p�edepsanou požární odolností), pokud je jeho prostup PÚ v�tší 

než 40000 mm2. P�íloha A v �SN 73 0834 uvádí , že VZT potrubí z výrobk� t�ídy reakce 

na ohe
 A1 nebo A2 nemusí být vybaveno požárními klapkami, pokud je velikost výustek 

do odv�trávaných prostor� menší než 40 000 mm2.  

K zabrán�ní ší�ení požáru potrubím VZT by p�isp�lo povinné vybavení potrubí 

požárními klapkami a to bez ohledu na velikost výustek do podlaží. V p�ípad� protipožárního 

zabezpe�ení potrubí je jednodušším zp�sobem obalení neho�lavou hmotou, nevyžaduje 

to následný servis, revize,…(požární klapky = vyhrazený druh PBZ). 

Zvýšení zabezpe�ení kuchyní proti ší�ení požár� do okolních prostor zajistí 

i dostate�né vybavení za�ízením pro prvotní zásah. Vybavování t�mito za�ízeními není závislé  

na revitalizace PD, p�esto by pomohla v p�ípad� požáru. Samoz�ejmostí by se m�lo stát 

vybavování kuchyní malými hasicími p�ístroji. Ve sv�t� se používají Fire Blanket. 

Jde o roušky (textilie), které slouží k pokrytí vzniklých menších oh
� na sporáku, 

�ímž zabrání p�ísunu kyslíku. Jsou umíst�ny v PVC krabi�ce, která je uzp�sobena p�id�lání 

na st�ny.   

Obrázek 7 – Fire Blanket [30] 



Komplexní revitalizace panelových dom�  Bc. Iveta Žilková 

P�íloha �. 2 - Revitalizace �ástí panelových dom�   

17

Hasi�i vyjížd�jí k požár�m ve sv�tlíkových šachtách (zajiš	ují v�trání, do obytných 

místností byl vzduch nasáván spárami, vzduch prošel bytem a na WC byl odsáván do velké 

sv�tlíkové šachty). Problém není ani tak v šachtách jako v neukázn�ném chování obyvatel PD 

(90 % požár� je zde zp�sobeno tím, že obyvatelé – ku�áci vhodí nedopalek cigarety na WC 

práv� do sv�tlíkové šachty, kde v d�sledku prachu, smetí apod. dojde k požáru4). Tento 

problém není jen u sv�tlíkových šachet ale i u jiných. Zp�sob, jak t�mto požár�m zabránit 

jsou prohlídky, kontroly a úklid šachet. 

Obrázek 8 – Stav instala�ní šachty p�ed rekonstrukcí 5

P�i požárech PD nemusí vždy dojít k ší�ení plamenného ho�ení mezi jednotlivými 

obytnými bu
ka vnit�ními prostory nebo po plášti budovy, ale ve v�tšin� p�ípad� dochází 

alespo
 k �áste�nému zasažení zplodinami ho�ení skrz net�snosti prostup� technických 

potrubí ve stoupacích prostorech do bytu nad ohniskem požáru. Proto je nutné v�novat t�mto 

�ástem pozornost a navrhovat co nejvyšší požární zabezpe�ení.  

Tabulka 10 – St�žejní body a požadavky v problematice ventila�ní a instala�ní šachty, VZT potrubí 

- požárn� odd�lit,  
- vy�ešit p�ístupy do šachet, 
- zabezpe�it šachty s plynom�ry,  
- zamezit ší�ení požáru p�es digesto�e,  
- protipožárn� ošet�it potrubí VZT bez ohledu na velikost výustek, 
- stanovení požadavk� na prohlídky, kontroly a úklid všech šachet, 

                                                
4 http://www.hlasice-pozaru.cz/legislativa/zasady-pozarni-bezpecnosti-vybranych-casti-staveb/ 
5 http://www.imaterialy.cz/clanky/tema-regenerace-panelovych-budov/4160/regenerace-panelovych-objektu-12-
pozarni-bezpecnost-v-bytovych-domech/ 
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Elektrorozvody pat�í k jedn�m z nej�ast�jších p�í�in vzniku požár�. V�tšinou dochází 

spíše jen k �áste�né vým�n� a to zejména z d�vodu délky a rozsahu prací. Obyvatelé byt�

po dobu celkové vým�ny rozvod� nemají byt k dispozici, což vede k rizik�m, že provedená 

práce není zcela v souladu s jejich požadavky, zvýšený po�et cizích osob vytvá�í riziko 

možnosti poni�ení �i ztráty domovního vybavení.  

Dnes se p�vodní hliníkové vodi�e nahrazují m�d�nými, jež jsou vedeny v plastových 

lištách. Uložení vodi�� pod omítku u PD není možné – sekání a frézování vzhledem ke statice 

je vylou�ené. Speciáln� pro PD byl vyvinut systém vodících kanál� SL a SL-T, 

které umož
ují uložení rozvod� p�i podlaze. Systém je dopln�n minikanály a rohovými 

lištami. Výhody plastových lišt jsou nízké náklady, estetika, dostupnost, flexibilita, rychlost, 

snadná instalace, bezpe�nost (široký sortiment samozhášivých produkt�, bezhalogenové 

výrobky). Kanály mohou díky pevné d�lící st�nu umožnit sou�asné vedení silno-

 a slaboproudých kabel�, existují i kanály pro sou�asné vedení topných trubek a elektrických 

rozvod� (vnit�ní d�lení komor zamezuje p�enosu tepla). Kladné zkušenosti se systémem 

p�icházejí z N�mecka. 

Elektrická vedení z ho�lavých hmot vedených CHÚC p�edstavují nebezpe�í pro hasi�e 

i obyvatele domu. Ke snížení tohoto nebezpe�í je možné použít podhledy. Všechny prostupy 

ovšem musí být �ádn� ut�sn�ny, což si vlastníci už mnohdy neuv�domují.  

 Na spole�ných chodbách se svislé kabely ukládají do samostatných šachet s požární 

odolností a na bytové jisti�e se musí umis	ovat speciální dví�ka. V prostorech byt� (ložnice, 

obývací, d�tské pokoje, pracovny,…) je nejvhodn�jším zp�sobem provedení povrchovými 

lištami a kanály, které umož
ují p�idávat další zásuvky (eliminace rizika p�etížení jedné 

zásuvky p�i využití prodlužovacích kabel� �i rozdvojek) a vypína�e. V prostoru bytového 

jádra, kuchyni a chodb� se �asto využívá vedení elektrických vodi�� klasicky skrz zd�nou 

cestu nebo pomocí dutých st�n (sádrokartonová bytová jádra). Ve spole�ných prostorách 

se provádí rekonstrukce sd�lovacích rozvod� pro dodávku p�íjmu TV, centrálního satelitu, 

rozhlasu, zvonk�, elektrického vrátného apod. Rozd�lujeme vedení vnit�ní (vedení 

pod omítkou, pokud není možné tak využití širokého sortimentu instala�ních povrchových 

lišt) a vedení vn�jší (ocelové trubky a UV stabilní tuhé trubky s p�íslušenstvím). 

K rekonstrukci hlavních elektrických domovních vybavení a stoupacího a odbo�ného vedení 

se používá uzav�ené provedení rozvod� (plastové trubky, tuhé bezhalogenové trubky, 

plastové krabice s vyšším krytím, pancé�ované trubky, kovové krabice s vysokým krytím) 
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nebo otev�ené provedení (žlaby v kombinaci s lištami, požárn� odolné trasy – kabelové nosné 

systémy apod.). Stejné možnosti se využívají i v p�ípad� rekonstrukcí elektrických vedení 

k osv�tlení vnit�ních prostor – uzav�ené provedení využívá tuhé �i ohebné plastové trubky 

a krabice s vyšším stupn�m krytí, otev�ené provedení rozvod� se realizuje pomocí lišt [37]. 

Z praxe je známa celá �ada požáru PD, kde jako p�í�ina byla stanovena závada 

na elektroinstalaci. Proto by jí m�la být v�nována v�tší pozornost. Je nutné, 

aby rekonstruované elektrorozvody byly provedeny v souladu s platnými p�edpisy a aby byly 

voleny správné postupy a materiály. Z d�vodu rozsahu prací a náklad� nedochází k celkové 

vým�n� elektroinstalace v PD. Nedochází tak k odstran�ní jedné z nej�ast�jších p�í�in vzniku 

požáru. By bylo vhodné vlastníky PD p�im�t, aby se na tyto opravy zam��ily. Možností 

by bylo sestavení závazných ale p�im��ených lh�t pro vým�nu nevyhovující elektroinstalace. 

  

Tabulka 11 – St�žejní body a požadavky v problematice elektroinstalace  

- snížit riziko vzniku požáru od elektroinstalace (vým�na staré elektroinstalace, vybudování 
dostate�ného množství p�ípojným míst apod.), 
- sestavení lh�t pro vým�nu nevyhovující elektroinstalace v PD, 

  

3�+!	��������
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Z hlediska PBS jsou st�žejní zejména evakua�ní výtahy, které p�i požáru musí 

po požadovanou dobu z�stat funk�ní, aby jimi byla umožn�na evakuace osob. Povinnost 

instalovat je do PD ukládala již �SN 73 0833 schválená 1. 4. 1977, kde �l. 30 �íká: Objekt 

s více než 8 obytnými podlažími nebo s posledním podlažím výše než 22,5 m musí být vybaven 

nejmén� jedním evakua�ním výtahem. Výtah musí být o velikosti výtahu 1,1 m x 2,1m 

s nosností 500 kg a rychlostí 0,71 m/s, ústit m�ly do CHÚC nebo navazujícího PÚ 

bez požárního rizika, dodávka elektrické energie m�la být zajišt�na p�ipojením na distribu�ní 

si	 smy�kou v�etn� elektroinstalace na dobu 45 min.  

�SN 73 0834 v �l. A.3.10 požaduje rozm�r 1,1 m x 1,4 m u budov s více než 10 NP. 

Dle zákona o PO jsou právnické osoby povinny obstarávat a zabezpe�ovat v pot�ebných 

množstvích a druzích PBZ, kterým evakua�ní výtah je. Pokud se ovšem podíváme do reality, 

je z�ejmé, že evakua�ní výtahy v PD nejsou samoz�ejmostí.  

Dokumentace zm�ny výtahu musí obsahovat vyhodnocení a prokázání zachování 

spln�ní požadavk� norem, což je p�i kolaudaci ov��ováno, dále musí být p�edloženy doklady 

o montáži a kontrole provozuschopnosti výtahu.  
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Pokud evakua�ní výtah neústí do odv�trávaného prostoru CHÚC, budou m�n�né 

uzáv�ry otvor� v požárn� d�lící konstrukci výtahové šachty dle �l. 6.1.2 �SN 73 0810 

provedeny jako EI - S a opat�eny samozavíra�em, pokud se ponechávají stávající uzáv�ry, 

musí být opat�eny samozavíra�em a posouzeny s návrhem opat�ení na kou�ot�snost.  

Pokud evakua�ní výtah ústí mimo odv�trávané prostoru CHÚC a šachta nemá stávající 

p�etlakové v�trání, je vhodné z d�vodu bezpe�ného užívání p�i požáru zajistit p�etlakové 

v�trání výtahové šachty dle požadavk� na odv�trávání výtahových šachet daných 

�SN 73 0802, výtahová šachta nesmí sloužit jako komín a nasávat vzniklé zplodiny ho�ení. 

V nabídce r�zných firem zam��ujících se na revitalizace PD nebo na rekonstrukce 

výtah� se hovo�í o �ad� výhod a d�vod�, kterými se firmy snaží p�im�t vlastníky a obyvatele 

PD k vy�ešení otázky starého a již nebezpe�ného výtahu. Nikde jsem ale nenalezla zmínku 

o tom, že by m�l být odstran�n rozpor s prvním vydáním �SN 73 0833, tj. instalace 

evakua�ních výtah� do PD, což vidím jako jeden z nedostatk�. Požadavek na instalaci t�chto 

výtah� m�l své opodstatn�ní již p�ed 34 lety a dnes, kdy riziko vzniku požáru vzrostlo, kdy 

kvalita je ovlivn�na zubem �asu a kdy v nich neustále žije vysoký po�et obyvatel, by m�lo 

docházet k instalaci evakua�ních výtah�, alespo
 v t�ch PD, které byly již projektovány 

po roce 1977, tj. dle p�vodní �SN 73 0833 (od roku 1978 do roku 2009 byla zahájena stavba 

968 584 byt� v PD). 

Tabulka 12 – St�žejní body a požadavky v problematice výtah�  

- absence evakua�ních výtah�, 
- dodržení požadavk� na výtahy (rozm�ry, napájení, uzáv�ry, apod.), 
- p�i vzniku nové strojovny výtahu vy�ešit v souladu s p�edpisy kabely jdoucí p�es CHÚC, 

�4���	�	���)��	�)��

Sklepní kóje

V rámci komplexní revitalizace PD bych doporu�ila požárn� odd�lit sklepní prostory 

mezi sebou a od ostatních prostor�, protože požáry t�chto prostor p�edstavují jeden 

z nejv�tších problém� (mj. zp�sobují silné zakou�ení celé ÚC a ohrožují tak všechny 

obyvatele domu). V minulosti se odd�lení sklepních prostor�  neprovád�lo a dnes je známo, 

že sklepy bývají p�epln�ny r�znými p�edm�ty, je tu na malé ploše �asto vysoké požární 

zatížení a požáry zde jsou doprovázeny rychlým ší�ením a špatnými podmínkami 

pro odv�trávání. Je nutné rovn�ž zajistit vybavení sklep� a podobných prostor dostate�ným 

po�tem p�enosných hasicích p�ístroj�. Protože se zde osoby nevyskytují trvale, je zde problém 
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s detekcí požáru. Aby bylo eliminováno riziko, že vzniklý požár nebude nikým zjišt�n 

na po�átku, bylo by vhodné umístit sem za�ízení autonomní detekce a signalizace (kou�ový 

hlási� požáru).  

Únikové cesty

Velmi d�ležitými prostory jsou schodišt�, která p�edstavují ÚC. Normy na n� kladou 

celou �adu požadavk� s cílem zajistit co nejlepší podmínky pro únik a evakuaci osob.  

Revitalizace ÚC ve výškových bytových domech byla p�edm�tem jiné práce [1]. 

Z práce vyplívá, že v p�ípad� PD projektovaných dle podklad� platných p�ed rokem 1977, 

je nejd�ležit�jší rozd�lit objekty do samostatných PÚ a správn� ur�it druh ÚC. Co se tý�e PD 

projektovaných po roce 1977 (tj. již dle kodexu norem PBS), lze tyto PD obecn� považovat 

za bezpe�n�jší – základní požadavky jsou u nich z hlediska PBS spln�ny. Ovšem vyhláška 

�. 23/2008 Sb., klade na ÚC další požadavky, jež je nutné v rámci revitalizace vy�ešit: 

� nouzové osv�tlení musí být zajišt�no v CHÚC typu A, v �CHÚC, nahrazuje-li CHÚC,

� zajistit otevíratelnost a pr�chodnost dve�í,

� množství ho�lavých látek nesmí p�ekro�it limitní množství dané vyhláškou,

� nášlapná vrstva podlah v CHÚC musí být z hmot min. t�ídy reakce na ohe
 Cfl-s1,

� vybavení ÚC bezpe�nostními zna�kami,

� ozna�ení evakua�ního výtahu (v kabin� a vn� na dve�ích do výtahové šachty, b�žný 

výtah musí být ozna�en: „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“).

Otevíratelnost a pr�chodnost dve�í byla zmín�na již v samostatné kapitole týkající se 

dve�í PD. V diplomové práci byl rovn�ž zmín�n fakt, že lidé na schodišt� umís	ují p�edm�ty, 

�ímž dochází k zúžení ÚC. Tyto problémy lze odstranit pouze kontrolami a postihy, které 

ovšem chybí. P�vodní ho�lavé nášlapné vrstvy (linoleum apod.) se dnes nahrazují zejména 

keramickou dlažbou. V PD nebývají rozmíst�ny zna�ky sm�ru úniku. Existují sice argumenty, 

že lidé prost�edí svého bydlišt� znají a že sm�r úniku mnohdy  jediným  schodišt�m v dom�, 

p�esto je nutné zohlednit možnost vzniku paniky a zcela iracionálního chování lidí.  

Nouzové osv�tlení by se m�lo stát naprostou samoz�ejmostí u vyšších PD. Musí být 

zásobováno alespo
 ze 2 nezávislých zdroj�, což na n� výrazn� zvyšuje požadavky.  �ešením 

by bylo povolení „náhradních“ možností. P�íkladem toho mohou být chemická sv�tla 

(ty�inky). Dnes se vyráb�jí systémy t�chto sv�tel umíst�ných ve fotoluminiscen�ních 

pouzdrech (pro snadné nalezení ve tm�). V pouzdru se nachází 2 ty�inky (1 lze vyjmout 

a použít jako baterku). Svítí jasn� žlutým sv�tlem po dobu 2 hodin. 
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Obrázek 9 – Fotoluminiscen�ní sv�tla [43] 

Dále je nutné zajistit jejich odv�trávání. Vy�ešit problém uzam�ených oken a lodžií 

na ÚC, které nejsou schopny zajistit odv�trávání. Ovšem i tehdy, kdy okna nebudou 

uzam�ena nap�. zámkem, bude záviset jejich otev�ení na lidském zásahu. 

V�trání ÚC u starších PD zajiš	ují sv�tlíky na dálkové ovládání (kladky, táhla, 

drátky…), které ale v�tšinou již nefungují, jak mají. Dokonce se stalo, že tato táhla vedla 

do uzam�ených místností, což znemož
ovalo jejich použití. Lepší je tento systém ovládání 

nahradit modern�jším a spolehliv�jším zp�sobem – tla�ítkem. Tyto nedostatky je nutné 

p�i revitalizaci vy�ešit. 

Nadstavby

Prostory v nadstavbách se musí rozd�lit do PÚ. Konstrukce nad výšku p�vodního 

objektu 22,5 m �i nad 8 NP musí bát druhu DP1 (krom� obvodových st�n), za spln�ní daných 

podmínek lze použít i konstrukce na bázi d�eva dimenzované pro III. SPB.  

Provedení nadstavby m�že zap�í�init nutnost provedení revitalizace. Pokud 

je vyžadována CHÚC, musí prob�hnout vým�na všech dve�í do byt� za požární (pokud d�ív 

nebyly), ve zpráv� musí být op�t jasn� uvedeno, zda bytové dve�e jsou požární �i ne. Nelze 

povolit, aby CHÚC pro únik osob z nadstavby vedla do NÚC, která byla d�íve posta�ující.   

Tabulka 13 – St�žejní body a požadavky na ostatní prostory 

Sklepní kóje 
- požárn� odd�lit vzájemn� mezi sebou a od ostatních prostor�,  
- instalace za�ízení autonomní detekce a signalizace 
ÚC 
- uvedení do souladu s vyhláškou �. 23/2008 Sb., 
- vy�ešit otázku odv�trávání ÚC, 
Nadstavby 
- dodržet požadavky norem , 
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