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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).  
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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/ 



Komplexní revitalizace panelových dom�  Bc. Iveta Žilková 
P�íloha �. 1 - P�íklady požár� panelových dom�

7

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). 
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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.
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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. 
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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), 

*�+
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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] 
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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�+!	��������
���! ����"
 ��

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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