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Bc. Petr Husník  Koncepce evakuace lůţkových oddělení velkých nemocnic. 

Příloha A - STATISTIKA POŽÁRŮ 

STATISTIKA POŢÁRŮ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 

V následující tabulce je patrné rozdělení zdravotnických budov podle toho, kde nejčastěji 

k požárům dochází. Dá se konstatovat, že nemocnice a léčebny společně se zdravotnickými 

středisky pokryjí skoro veškerou část požárů vzniklých ve zdravotnických zařízeních. 

Tabulka A1 - budovy zdravotnických zařízení, ve kterých dochází nejčastěji k poţárům 

TYP ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ procentuální podíl 

nemocnice, léčebny 65 % 

zdravotnická střediska 23 % 

ostatní budovy 4,5 % 

lékárny, oční optiky 3,1 % 

soukromé ordinace 2,2 % 

jesle, kojenecká zařízení, ozdravovny  1,4 % 

budovy hygienicko-epidemiologické služby 0,9 % 

Tabulka uvedená níže obsahuje nejdůležitější informace o zdravotnických zařízeních v letech 

1992 až 2010. Před rokem 1992 nebyly informace úplné, a proto je neuvádím. 

Tabulka A2 - statistika poţárů ve zdravotnických zařízeních v letech 1992 aţ 2010 

Rok 
Počet 

poţárů 

Uchráněné 

hodnoty  

[mil. Kč] 

Škoda na 

majetku 

[mil. Kč] 

Zraněné 

osoby 

Usmrcené 

osoby 

Evakuované 

osoby 

1992 57 7,9 1,98 9 0 13 
1993 46 12 0,99 5 0 2 

1994 55 18,5 0,53 5 2 132 

1995 36 54,1 2,04 4 0 25 

1996 36 22,6 1,13 3 0 0 

1997 40 38,2 22 9 1 53 

1998 37 18,5 0,39 7 0 10 

1999 39 59,3 2,46 2 1 50 

2000 42 5,1 13,12 6 1 2 

2001 34 18,3 12,27 1 0 58 

2002 39 50,1 6,55 8 0 0 

2003 36 10,6 3,73 8 0 11 

2004 46 25 1,35 2 0 5 

2005 33 35 2 3 0 48 

2006 23 48 2,18 1 1 31 

2007 20 18,6 1,39 7 0 3 

2008 22 8 11,52 2 0 34 

2009 30 22,3 3,54 1 0 0 

2010 27 6,7 2,68 2 1 44 

suma 698 478,8 91,85 85 7 521 

 



 

2 

 

STATISTIKA POŢÁRŮ V NEMOCNICÍCH, LÉČEBNÁCH A LŮŢKOVÝCH ČÁSTI NEMOCNIC 

Tabulka A3 – příčiny poţárů v nemocnicích a lůţkových částí poliklinik v letech 2006 aţ 2010 

KATEGORIE počet poţárů 
přímá škoda 

 [tis. Kč] 

technické závady - vada materiálu, konstrukce 31 13247,8 

sebevražedný úmysl, chorobomyslnost 9 163,5 

neobjasněná příčina 6 94,7 

kouření 5 259 

úmyslné zapálení - pachatel nezjištěn 4 276,7 

zanedbání bezpečnostních předpisů 4 550 

ostatní nepředpokládané změny provozních prarametrů 3 501 

nesprávná obsluha topidla 2 11 

samovznícení 2 20 

úmyslné zapálení - pachatel zjištěn 1 40 

tření a přehřátí 1 671 

používání otevřeného ohně k osvětlování, rozehřívání 1 5 

spáry v komíně, nezajištěná komínová dvířka 1 0 

suma 70 15839,7 

 

Pro názornost uvádím jaké zařízení nebo předměty byly příčinou požáru 

 lednice Calex – 2 případy, 

 pračky Tatramat, Philco a jiné – 7 případů, 

 elektrické sušky KBC, 

 překapávač Moulinex, kávovary, konvice, 

 zářivka, tlumivka – 10 případů, 

 přímotopná tělesa, 

 diametrický přístroj TUR KW4, 

 rozvodné desky, 

 lůžkový monitor Tesla LKM 220 na JIP, 

 narkotizační přístroj Chirana N6, 

 výboje statické elektřiny v lékárně při používání HK, 

 trafo rentgenu Chiroskop, 

 zkrat na pultě zubařského křesla, 

 vyvařovací automat Compact, 

 horkovzdušný sterilizátor, 

 kotel, 

 inkubátor 8000SC, 

 monitor PC. 
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NEJVĚTŠÍ POŢÁRY NEMOCNIC V ČR V LETECH 2001-2010 

Tabulka A4 - rozbor největších poţárů v ČR v posledních 10 letech 

DATUM OBJEKT POŢÁRU POZNÁMKY 

16. 1. 2001 
Operační sál interny 

 FN v Plzni 

- příčinou byla závada termostatu chladnice Calex 

- škoda byla vyčíslena na 9 552 000 Kč 

- požár likvidovaly 3 jednotky PO 

1. 7. 2002 
podkroví v objektu chirurgické 

kliniky FN  Olomouc 

- jako nejpravděpodobnější příčinou požáru bylo na 

základě znaleckého posudku stanoveno nedbalostní 

jednání, konkrétně odložení žhnoucího předmětu 

- škoda byla vyčíslena na 4 617 000 Kč 

- požár likvidovalo 9 JPO, zranění byly 4 hasiči 

10. 2. 2003 FN Brno - Bohunice 

- příčinou požáru byla závada termostatu ohřívadla 

- škoda byla vyčíslena na 212 000 Kč 

- požár likvidovaly PHP zaměstnanci 

8. 9. 2004 
gynekologie nemocnice 

Benešov 

- příčinou byla závada kompresoru Atlas Compo 

- škoda byla vyčíslena na 200 000 Kč 

- požár likvidovala 1 JPO 

26. 10. 2005 
studovna lékařů Krajské 

nemocnice Liberec 

- příčinou požáru byla technická závada, konkrétně 

vznícení od žárovky, 

- škoda byla vyčíslena na 300 000 Kč, 

- požár likvidovala 1 JPO. 

28. 8. 2006 
trafostanice pod pavilonem 

ARO FN Praha2 - Vinohrady 

- příčina požáru byla technická závada 

- požár likvidovaly 3 JPO 

24. 12. 2007 FN Ostrava - Poruba 

- příčinou požáru byla technická závada elektrické 

instalace myčky 

- škoda byla vyčíslena na 250 000 Kč 

- požár likvidovaly 2 JPO 

7. 6. 2008 
patologie Thomayerovy 

nemocnice, Praha 4 

- příčinou byl elektrický zkrat ventilátoru 

- škoda byla vyčíslena na 10 000 000 Kč 

- požár likvidovaly 3 JPO 

9. 2. 2009 

vyšetřovna plicního oddělení 

Masarykovy nemocnice  

Ústí nad Labem 

- příčinou byl zadřený kompresor chladničky 

- škoda byla vyčíslena na 671 000 Kč 

- požár likvidovala 1 JPO 

14. 5. 2009 FN Motol, Praha 5 

- příčinou byl elektrický zkrat na zářivce 

- škoda byla vyčíslena na 1 200 000 Kč 

- požár likvidovala 1 JPO 

6. 2. 2010 
interní oddělení nemocnice  

v Českých Budějovicích 

- příčinou byl elektrický přechodový odpor na zářivce 

- škoda byla vyčíslena na 620 000 Kč 

- požár likvidovala 1 JPO, bylo evakuováno 44 osob 

- na lůžku byla usmrcena osoba 
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Bc. Petr Husník  Koncepce evakuace lůţkových oddělení velkých nemocnic. 

Příloha B – SLOVENSKÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY Z OBLASTI POŽÁRNÍ PREVENCE  

 

Tabulka B  -  Slovenské předpisy z oblasti poţární prevence [50]. 

PŘEHLED ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

Zákon č. 50/1976 Zb., o územnom plánování a stavebnom poriadku (stavebný zákon). 

Zákon č. 314/2001 Zb., o ochrane před požiarmi. 

Vyhláška č. 121/2002 Zb., o požiarnej prevenci. 

Vyhláška č. 94/2004 Zb., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 

bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb. 

Vyhláška č. 726/2002 Zb., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, 

podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly. 

Vyhláška č. 169/2006 Zb., o konkrétnych vlastnostech stabilního hasiaceho zariadenia  

a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich 

pravidelnej kontroly. 

Vyhláška č. 699/2004 Zb., o zabezpečení stavieb vodou na hasenia požiarov. 

Vyhláška č. 478/2008 Zb., o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach pravádzkovania 

a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru. 

Vyhláška č. 719/2002 Zb., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a 

zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich 

prístrojov. 

Vyhláška č. 605/2007 Zb., o vykonaní kontroly protipúožiarnej bezpečnosti elektrického 

zariadenia. 

Vyhláška č. 258/2007 Zb., o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť při skladovaní, ukladaní 

a při manipulácii s tuhými horľavými látkami. 

Vyhláška č. 401/2007 Zb., o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu 

bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča 

a zariadenie ústredného vykurovania a pri výstavbe a použávaní komína a dymovodu 

a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol. 

Vyhláška č. 142/2004 Zb., o protipožiarnej bezpečnosti při výstavbe a při užívaní prevádzkarne  

a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkou náterovými látkami. 

Vyhláška č. 96/2004 Zb., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii 

a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovbacích olejov a rastlinných  

a živočíšnych tukov a olejov. 

Vyhláška č. 124/2000 Zb., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach  

s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi. 
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Bc. Petr Husník  Koncepce evakuace lůţkových oddělení velkých nemocnic. 

Příloha C - VÝSTAVBA A PROVOZ NEMOCNIC V NĚMECKU 

Základem je vyhláška o výstavbě a provozu nemocnic „Verordnung über den Bau und Betrieb 

von Krankenhäusern KhBauVO – Krankenhausbauverordnung“. 

V dalším textu uvádím stručný popis jednotlivých částí. 

Část 1 – všeobecná pravidla     

 Je zde uveden rozsah platnosti, základní definice. Dále se zde uvádějí požadavky na 

místo, na kterém by měla být nemocnice postavena (důraz kladen na ovzduší, hluk, vibrace 

atd.). Při projektování jednotlivých částí nemocnice je zapotřebí uvážit způsob jejich užívání. 

To například znamená, že pacienti nesmí být rušeny hlukem z provozních místností. Další 

požadavky jsou kladeny na příjezdové komunikace, dostatek parkovacích míst, ale také 

nouzové východy z budovy. 

Část 2 – stavební předpisy    

 Ve druhé části jsou uvedeny konkrétní požadavky na konstrukční prvky, ale také na 

vybavení nemocnice požárně-bezpečnostními a technickými zařízeními. Je zde řešeno také 

rozdělení do požárních úseků. Dále uvádím stručný přehled zařízení a konstrukčních prvků, 

kterých se požadavky týkají: 

 stěny, podlahy a střechy, 

 obložení stěn a stropů, izolační vrstvy, 

 podlahové krytiny, 

 uzávěry ve stěnách a stropech, 

 chodby a únikové cesty, 

 schodiště a rampy, 

 osvětlení, elektrická zařízení a nouzové napájení, 

 ochrana před statickou elektřinou, systémy ochrany před bleskem, 

 vytápění a vzduchotechnika, 

 zásobování vodou, 

 výtahy, transportní zařízení, šachty, 

 hasicí přístroje, požární signalizace a výstražná zařízení. 

Část 3 – požadavky na místnosti a společné prostory    

 Lůžkové pokoje pacientů musí splňovat určené minimální půdorysné rozměry  

a minimální světlou výšku. Konkrétní požadavky jsou také na koupelny, místa určená pro 

koupání, toalety, šatny určené pacientům a místnosti laboratoří. 
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Část 4 – speciální odborné nemocnice a související oddělení. 

 Mezi tuto skupinu patří dětské oddělení nebo nemocnice určená speciálně pro děti. Jako 

další příklad lze uvést infekční oddělení.  

Část 5 – provozní předpisy 

 V této části je řešena problematika správného udržování zásahových cest a evakuačních 

cest. Provozovatel nemocnice, musí dodržovat platné předpisy, vést správně dokumentaci, 

provádět školení a v pravidelných lhůtách revidovat PBZ. 

Část 6 – zkoušky 

 Nemocnice je v pravidelných intervalech kontrolována orgány státní správy. Kontroluje 

se technické vybavení a dodržování provozních předpisů. 

Část 7 – závěrečná ustanovení 

 Řeší uplatňování pravidel, zkušební požadavky pro stávající nemocnice a dodatečné 

požadavky. 

 

Příloha 1 – značky sloužících pro potřeby uživatelů invalidního vozíku. 

Příloha 2 – značení únikových cest (provedení, velikost, viditelnost). 

Příloha 3 – značení zákazů na únikových cestách nebo cestách, které slouží jako nástupní 

plochy [9]. 

 

 


