
 
 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 

Katedra požární ochrany 

 

 

 

 

 

 

Analýza závad v požární bezpečnosti nevýrobních 
objektů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Radek Meinel 
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Kučera, Ph.D 
Konzultant bakalářské práce: plk. Ing. Milan Brabec 
Studijní obor: Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 
Datum zadání bakalářské práce: 30. 11. 2010 
Termín odevzdání bakalářské práce: 15. 4. 2011   
 



 
 

Zadání bakalářské práce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Místopřísežné prohlášení: 
 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval samostatně“ 

 

 

V Českých Budějovicích       ……………………… 

Dne 13. 4. 2011                                                           Radek Meinel 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 
 Rád bych touto cestou poděkoval panu Ing. Petru Kučerovi, Ph.D., vedoucímu mé 

bakalářské práce, za odborné vedení, konzultace a cenné rady, a dále pak mjr. Ing. Milanu 

Brabcovi, mému konzultantovi, za odborná vyjádření k dané problematice a poskytnutí 

podkladů.   



 
 

Anotace: 
 MEINEL, R. Analýza závad v požární bezpečnosti nevýrobních objektů.  Bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 

2011, s. 48. 

Klíčová slova: hasicí přístroj, objekt, požár, požární bezpečnost staveb, únikové cesta, závada. 

 Bakalářská práce řeší problematiku závad v požární bezpečnosti staveb nevýrobních 

objektů v průběhu jejich užívání. Práce je dělena do třech částí. V té první je nahlédnuto do 

minulosti, kde je popisován vzájemný vztah člověka a ohně a postupný vývoj požární 

bezpečnosti staveb. V druhé části je řešena otázka požární bezpečnosti staveb současnosti 

formou aktivních a pasivních ochran proti požáru. Poslední částí je část praktická, která se 

zabývá samotným cílem práce.      

 Cílem této práce je na tyto nejčastěji se vyskytující chyby – závady upozornit a 

navrhnout opatření, jak těmto chybám předcházet, popřípadě snížit jejich negativní vliv.    
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 My Bachelor Dissertation solves questions of defects in fire safety of non-industrial 

properties during their usage. The Theses has three parts. The first one is a look-in to the past, 

where I describe interrelationship of human and fire and evolution of fire safety of 

construction. The second part tells about fire safety in the present by active and passive forms 

of defence against fire. The last part is practical, where I am dealing with the aim of my 

Bachelor Dissertation. 

 

 The aim of my BD is to give notice to the defects that are most common and to 

propose arrangements which could be preventing to those defects, eventually cut down their 

negative effects. 
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1 Úvod 
 

 Stavba a užívání mnohých objektů bez ohledu na jejich velikost nebo účel, za kterým 

byly postaveny, bývají leckdy ovlivněny touhou lidí po penězích. Snaha ušetřit na úkor 

kvalitnímu provedení stavby ve všech ohledech, má často přednost před právní úpravnou a 

morálními hodnotami. Jednou z oblastí, kde k takovýmto porušením dochází, je i požární 

bezpečnost. Požární bezpečností staveb je, ať už u nevýrobních objektů, ke kterým je tato 

práce směřována, nebo u výrobních, vlastnost stavby jako celku, odolávat účinkům požáru 

vně i uvnitř objektu. Nedodržování platných zákonů, vyhlášek a norem, které se požární 

bezpečností zabývají a podle kterých jsou stavební práce a konečné užívání objektů vedeny, 

může mít v době požáru fatální následky. Mezi základní právní úpravy a normy zabývající se 

požární bezpečností objektů nevýrobního charakteru patří zákon č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně a jeho prováděcí vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, vyhláška č. 23/2008 

Sb., technických podmínkách požární ochrany staveb a ČSN 73 0802 Požární bezpečnost 

staveb – Nevýrobní objekty. 

 

 Pro takřka nemožné prokázání závad a chybných postupů v požární bezpečnosti a 

nashromáždění důkazů, jakožto pracovního materiálu a podkladů pro tvorbu bakalářské práce 

během stavebních prací v patřičném rozsahu, jež by byl posléze analyzován, bude tato práce 

směřována převážně na analýzu závad v požární bezpečnosti u nevýrobních objektů během 

jejich užívání.  

 

 Cílem mé práce je na chyby a nedostatky v požární bezpečnosti u nevýrobních objektů 

upozornit a posléze navrhnout opatření, jak jim předcházet, popřípadě snižovat jejich 

negativní vliv. Celkem byly kontrolovány a analyzovány náhodně vybrané objekty z pěti 

různých typů objektů. Těmito typy jsou základní školy, nadzemní a podzemní garáže, domovy 

důchodců a pečovatelské domy, nákupní centra a panelové domy. Cíl práce je pro názornost 

doplněn o grafický a číselný výstup, ve kterém jsou nalezené nedostatky vyobrazeny 

v grafech podle jednotlivých typů závad.  
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2 Rešerše 
 

 Mezi nejčastěji používané literární zdroje, které jsem při tvorbě své bakalářské práce 

používal, patří především zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně [4], vyhláška č. 246/2001 

Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru [8], a 

vyhláška č. 23/2008 Sb., technických podmínkách požární ochrany staveb [7]. Dále jsem 

čerpal informace z kodexu norem pro požární bezpečnost staveb.  

 

ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. 

Praha: Český  normalizační institut, květen 2009. 122 s. 
 
 Norma platí pro projektování požární bezpečnosti staveb nevýrobního charakteru a 

změny staveb stávajících objektů nevýrobního charakteru. 

 

ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou.  

Praha: Český  normalizační institut, červen 2003. 32 s. 
 
 Tato norma určuje zásady pro zásobování požární vodou mimo jiné i pro nevýrobní 

objekty.  

 

BRADÁČOVÁ, Isabela. Požární bezpečnost staveb I. Nevýrobní objekty. 1. vydání.  

Ostrava: SPBI, 2007, 236 s. ISBN 978-80-7385-023-4.  
 
 Publikace je věnována požární bezpečnosti nevýrobních objektů. Ochrana staveb před 

požáry se zajišťuje tzv. aktivními a pasivními opatřeními, tzn. konstrukčním a dispozičním 

řešením a funkčními požárně bezpečnostními zařízeními. V souvislosti s přejímáním 

evropských právních a technických předpisů jsou do oboru vnášeny nové požadavky a 

poznatky. V knize je zpracován stav předpisů, které se týkají požární bezpečnosti staveb, 

známý ke konci roku 2007. 
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3 Požární bezpečnost staveb 
 

3.1 Požárovost v historii 
 Oheň byl již od počátku civilizace považován za mocného pomocníka, který 

v každodenním životě představoval naprosto nezbytnou věc pro přežití. V některých kulturách 

jej lidé dokonce uznávali a uctívali jako boha. Zprvu oheň poskytoval lidem tři základní 

využití, jakými byly úprava stravy, teplo a ochrana před zvěří. Postupně se lidé naučili za 

pomocí ohně vypalovat lesy, díky čemuž získali půdu pro pěstování obilovin a rozlehlé 

pastviny. Další výhodou, kterou oheň poskytoval, bylo tavení kovů. Tím bylo lidem 

umožněno vylepšovat zbraně, vyrábět nástroje pro obdělávání půdy apod.  

 

 

 Stinnou stránku těchto výhod představovaly požáry, které byly doprovázeny smrtí a 

utrpením. K požárům docházelo lidskou nedbalostí, častým podceněním situace a okolností, 

které požárům předcházely a přeceňováním svých vlastních sil a dovedností. Za požár se 

považuje nechtěné hoření, které se vymyká kontrole člověka a při kterém dochází k usmrcení 

osob nebo zvířat, anebo jsou jím lidé a zvířata ohroženi.  

 

 V dnešní době, i přestože je při návrhu a realizaci staveb použito nejmodernějších 

postupů a materiálů, které riziko vzniku a šíření požáru sráží na minimum, je každoročně 

zaznamenáno více než devatenáct tisíc pět set požárů (údaj ze statistické ročenky Generálního 

ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky z let 2005 – 2009). V minulých 

dobách představovalo dřevo základní stavební materiál, kterého při stavbě svých obydlí 

užívaly zejména nemajetné střední vrstvy obyvatel. Nejhustěji zastavěnými částmi měst byla 

Obrázek 1 Vypalování lesa [21] Obrázek 2 Les po vypálení[11] 
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jejich centra a nejbližší okolí. Samotným středem byla náměstí, na kterých bujel obchod, a 

rozvíjela se tehdejší ekonomika měst. A právě to bylo důvodem husté zástavby, neboť čím 

blíže středu města, tím i lepší přístup k obchodu. Hustá zástavba a dřevo jako základní 

stavební materiál byly nejlepším předpokladem pro rozsáhlé požáry, které nejednou 

zachvátily a zničily celá města.  

 

 

 Historie je takovýchto požárů plná. K nejznámějším patří velký požár Londýna, ke 

kterému došlo 1. 9. 1666. Oheň ničil Londýn po čtyři dny. Během takto krátké doby bylo 

spáleno přes 13 000 domů a bezmála 90 kostelů [20]. O domov tehdy přišlo téměř 80 000 

obyvatel města. Rychlému šíření požáru přispívaly silný vítr, dehtové nátěry střech a 

přítomnost lihu, který se tehdy nacházel téměř v každé domácnosti. Na husto stavěné domy 

byly samozřejmě dřevěné se střechami zhotovenými ze slámy. Živlu hrálo do karet i to, že už 

tak bezmocní hasiči byli brzděni prchajícím davem, díky čemuž byl znemožněn protipožární 

zásah. Jediným východiskem z beznadějné situace bylo odstřelení celé řady budov střelným 

prachem. Tím vznikaly proluky, které zamezily dalšímu šíření ohně a ukončily jeden 

z nejničivějších požárů všech dob. Jak se ukázalo, počítat alespoň s minimálními 

odstupovými vzdálenostmi při výstavbě nového města (se stavbou domů do tzv. bloků), bylo 

spolehlivým řešením prevence proti devastaci celých měst při nově vzniklých požárech.  

Obrázek 3 Příklad husté zástavby v centru města [12] 



5 
 

 Na dnešním území České republiky byly také zaznamenány rozsáhlé požáry měst. Ty 

největší z nich jsou znázorněny na obrázku níže [3]: 

 

Dříve neexistoval žádný 

vědní obor, jako je dnešní 

požární bezpečnost staveb a 

ani lidé sami se otázkou 

požární bezpečnosti při 

stavbě svých obydlí nijak 

zvlášť nezaobírali. Jak členit 

budovy a jakým způsobem 

je stavět a dělat mezi nimi 

prostupy, které byly a pořád  

 

 

 

jsou vůbec nejúčinnějším opatřením proti rozsáhlým požárům v městských zástavbách a 

samozřejmě i vhodná volba stavebního materiálu, je naučil až čas a zkušenosti vypozorované 

při jednotlivých katastrofách. S každým dalším požárem se lidé učili, jak proti ohni bojovat.  

Obrázek 4 Největší požáry v historii ČR [19] 

Obrázek 5 Požáru centra Českých Budějovic r. 1641 [2] 
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3.2 Požární bezpečnost staveb jak ji známe dnes 
 

 Od prvního tahu tužkou na kreslících plátnech po konečnou podobu staveb jak je 

známe, je dodržení zásad a zaběhnutých postupů nezbytně nutných pro dosažení nejlepších 

výsledků. Existuje celá řada norem, zákonů, vyhlášek a dalších právních úprav, které dávají 

v předpis jak a co dělat a jak si s realizací staveb obecně počínat.   

  

 Obecně se požární bezpečností staveb rozumí jejich schopnost minimalizovat možná 

rizika vzniku požáru a jeho následného šíření, bránit ztrátám na životech a zdraví lidí a zvířat 

včetně osob vykonávajících protipožární zásah. Aby se dosáhlo co nejefektivnější požární 

bezpečnosti staveb, je potřeba brát v úvahu vhodné urbanistické začlenění, zvolit vyhovující 

konstrukční a dispoziční řešení, popřípadě ji vybavit nejrůznějšími požárně bezpečnostními 

opatřeními a zařízeními, na které se v současnosti soustředí mnoho firem.  

 

3.3 Základní požadavky na stavby  
 

Veškeré základní požadavky na stavební výrobky, stavební materiály a konstrukce 

jsou vyjádřeny ve stavebním zákoně [5]. Mezi tyto požadavky patří: 

- bezpečnost při udržování stavby včetně bezbariérového užívání stavby 

- bezpečnost při užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby  

- ochranu zdraví a životního prostředí  

- mechanickou odolnost a stabilitu 

- ochranu proti hluku  

- požární bezpečnost  

- úspora energie  

- ochrana tepla 

- hygiena  

 Výše uvedený požadavek na požární bezpečnost je dále rozveden ve vyhlášce o 

technických podmínkách požární ochrany staveb [7]. Podle §15 této vyhlášky musí být stavba 

umístěna a navržena takovým způsobem, aby dle druhu splňovala technické podmínky 

požární ochrany, na: 
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- vybavení stavby vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením 

- přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku 

- zabezpečení stavby či území jednotkami požární ochrany  

- odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor 

- stavební konstrukce a technologické zařízení 

- zdroje požární vody a jiného hasiva 

- evakuace osob a zvířat 

 

 Z vyhlášky č. 23/2008 vyplývá, že k dosažení optimální požární bezpečnosti je potřeba 

dodržet všechny výše uvedené body. Cílem navrhovaných opatření je uzpůsobit stavbu tak, 

aby po všech stánkách vyhovovala normativním požadavkům požární bezpečnosti staveb. 

Stavební konstrukce a technologická zařízení se volí tak, aby byly schopny po stanovenou 

dobu, které se obecně říká požární odolnost, vykazovat únosnost a stabilitu u nosných prvků a 

celistvost a izolaci u konstrukcí požárně dělících. Jedním ze základních principů požární 

bezpečnosti staveb je umožnit osobám uniknout v případě požáru nebo jiných mimořádných 

událostí. Aby byla splněna ta nejpřísnější kritéria pro umožnění úniku osob v nouzových 

situacích, je potřeba stavbu jejímu účelu vhodně dispozičně řešit a to zejména vhodným 

návrhem cest a komunikací. Špatný návrh únikových cest se bohužel projeví až při požáru, 

kdy se takovéto cesty jeví jako příliš dlouhé, úzké, nebo je pohyb na nich nepřehledný a 

dezorientovaní lidé by pomocí nich jen těžko hledali cestu ze zakouřeného objektu ven. 

Zabránění šíření požáru z jedné části objektu na ostatní, popřípadě zpomalení postupu šíření 

požáru, jsou stavby členěny do požárních úseků. Požární úsek může představovat místnost, 

skupinu místností nebo i celý objekt. Účelem požárních úseků je izolace požáru v nich 

vzniklých, díky čemuž je ochráněn zbytek stavby. Na konstrukce, ze kterých jsou požární 

úseky tvořeny, jsou kladeny zvláštní požadavky řešené v příslušných českých státních 

normách. Odstupové vzdálenosti a vymezení požárně nebezpečného prostoru nám slouží jako 

informace o tom, v jaké nejkratší vzdálenosti mohou být stavby od sebe. Při nedodržení těchto 

vzdáleností je velmi pravděpodobné, že požár jedné stavby zapříčiní v důsledku sálavého 

tepla, které při hoření vyzařuje, vznícení či vzplanutí staveb okolních. Nástupní plochy a 

k nim vedoucí příjezdové komunikace jsou prvním krokem pro efektivní zásah pomocí těžké 

techniky. Nástupní plocha je zpevněný prostor, který slouží pro parkování hasičských vozidel.  
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 Požární bezpečnosti stavebního objektu je možné dosáhnout dvojí cestou, a sice tzv. 

pasivní a aktivní požární ochranou. Tím je myšleno mít správně navržené stavební 

konstrukce, dobře volené situační a dispoziční řešení stavby spolu s aktivními prostředky 

požární ochrany. 

 

3.4 Pasivní požární ochrana 

 

3.4.1 Odstupové vzdálenosti 
Omezení nebo úplné zamezení šíření požáru na sousední objekty je možné zajistit tzv. 

odstupovými vzdálenostmi a vymezením požárně nebezpečných prostorů od posuzovaných 

objektů. Odstupová vzdálenost je od posuzovaného objektu měřena jako kolmá vzdálenost od 

požárně otevřených ploch až k hranici požárně nebezpečného prostoru [9]. Tam už nehrozí 

přenesení požáru sáláním nebo padajícími hořícími částmi konstrukcí stavby.   

K uvažovanému šíření požáru tedy může dojít dvojím způsobem. Prvním způsobem je 

možnost pádu hořících částí z budovy. Při stanovení odstupu tímto způsobem je rozhodující 

výška budovy (případně výška odkud je možný pád konstrukcí) a úhel dopadu. Předpokládá 

se, že hořící části budovy mohou dopadat v odchylce 20° od svislice rovnoběžné s budovou 

do vzdálenosti odpovídající 0,36 násobku celkové výšky, ze které je odpadávání možné.  
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hc = výška, ze které je možné odpadávání hořících částí stavby                   

d = odstupová vzdálenost 

               

 

 

 

 

 

 

 

Druhým způsobem je přenos požáru sálavým teplem. Velikost sálavého tepla neboli 

intenzita vyzařování je vyjádřena pomocí Stefan – Boltzmannova zákona. Ten nám říká, že 

intenzita vyzařování roste přímo úměrně se čtvrtou mocninou termodynamické teploty tělesa 

[22]. S rostoucí vzdáleností od hořícího objektu klesá intenzita vyzařování. Podstatné je vědět, 

jaká vzdálenost od hořícího objektu hodnotě 18,5 kW.m-2. Místo, kde je tato hodnota 

naměřena, je považována za hranici požárně nebezpečného prostoru a kolmá vzdálenost od 

této hranice k objektu je považována za odstupovou vzdálenost.  

 

 

 

 

 

 

Na obrázku 7 je znázorněna svislou čárkovanou čarou hranice, na které je naměřená hodnota 

18,5 kW.m-2. Za touto hranicí by nemělo dojít k přenosu požáru.  

Obrázek 6 Odstupová vzdálenost troskovým stínem [16] 

Obrázek 7 Odstupová vzdálenost sálavým teplem [13]  
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3.4.2 Požární úseky 
Požární úseky, jak již bylo v bodě 3.2.1 naznačeno, dělí stavební objekty na menší 

části. V případě, že takto objekt dělen není tak, představuje jeden požární úsek. Dělení do 

požárních úseků má tu výhodu, že se požár v případě vzniku zastaví na rozmezí požárních 

úseků a nedojde k dalšímu šíření ohně v budově. Požární úseky jsou ohraničeny požárně 

dělícími konstrukcemi, anebo nosnými požárně dělícími konstrukcemi. Rozdíl je ten, že 

nosný konstrukční prvek je schopen přenášet i jiná zatížení a účinky sil kromě svých 

vlastních, aniž by přitom došlo ke zhroucení objektu. Dělení objektů do požárních úseků 

stavbu zpravidla prodraží, protože požárně dělící konstrukce a požární uzávěry (dveře či okna 

schopné odolávat po určitou dobu požáru) nejsou v dnešní době nikterak levné. Mezní 

rozměry úseků a prostory, které musí úseky tvořit bez ohledu na jejich plochu, udávají normy. 

Pro nevýrobní objekty je to norma ČSN 730802.   

3.4.3 Únikové cesty 
Únikové cesty se v budovách navrhují tak, aby při požáru zajistily včasnou (dřív než 

se v prostoru vytvoří kouřová vrstva, která je od podlahy vzdálená 2,5 metru nebo méně) a 

úspěšnou evakuaci osob a zvířat. V některých případech se únikové cesty navrhují také jako 

zásahové, tedy že je jimi veden požární útok. V takovémto případě jsou na únikové cesty při 

projekci kladeny vyšší nároky. Obecně se v nevýrobních objektech dělí únikové cesty na dva 

základní druhy a těmi jsou nechráněná úniková cesta a chráněná úniková cesta. Chráněná 

úniková cesta musí na rozdíl od nechráněné tvořit samostatný požární úsek a dále se dělí na tři 

typy - A, B nebo C, podle požadavků na náročnost při předpokládané evakuaci. Při úniku po 

únikových cestách jakéhokoliv druhu a typu musí být jednoznačně dán směr úniku a samotný 

únik nesmí být žádným způsobem znemožněn nebo zkomplikován. Jinými slovy, únikové 

cesty musejí být vždy zcela průchodné.  

3.4.4 Stabilita objektu 
Stabilita objektu může být větší či menší měrou ovlivněna teplem uvolněným při 

požáru. V důsledku vysokých teplot dochází k porušení všech stavebních konstrukcí. Při 

porušení požárně dělících konstrukcí dochází k šíření požáru mezi požárními úseky a při 

porušení nosných stavebních konstrukcí hrozí zřícení celé stavby anebo její části. Stabilita 

objektů je zaručena vhodnou volbou materiálu a konstrukčních systémů. Podmínkou ale 

zůstává, aby tyto vhodně navržené konstrukční řešení splňovaly požadovanou požární 

odolnost, což je doba, po kterou stavební konstrukce odolává účinkům požáru, aniž by 



11 
 

ztrácela svou funkci. Požární odolnost je doplněna o mezní stavy, které informují o 

vlastnostech konstrukcí. Například mezní stav R označující stabilitu a únosnost znamená, že 

po požadovanou požární odolnost bude daná konstrukce schopna odolávat účinkům požáru, 

aniž by to mělo neblahý vliv na stabilitu objektu nebo jeho části, která je tímto mezním 

stavem označena. V následující tabulce je ukázka několika dalších mezních stavů.  

Tab. 1 Příklady mezních stavů [1] 

  

I Izolační schopnost - teplota na neodhořívané 
straně 

E Celistvost 

W Radiace - hustota tepelného toku na 
neodhořívané straně 

S Kouřotěsnost – prostup zplodin hoření 

C Samozavírání 

M Mechanická odolnost 

G Odolnost proti vytvoření sazí 

K Účinnost požárních obran 

  

 

 

3.5 Aktivní požární ochrana 
 Pasivní požární obrana je prvním krokem k prevenci proti požáru staveb. Druhým 

krokem jí doplňujícím je aktivní požární obrana, která výrazně zvyšuje šanci na záchranu 

objektu a osob v něm se vyskytujících při vzniku požáru. Do tohoto druhu požární obrany 

patří požárně bezpečností zařízení a vyhrazená požární zařízení. Za požárně bezpečnostní 

zařízení jsou ve vyhlášce o požární prevenci [8] považována taková zařízení, která podmiňují 

požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení. Do vyhrazených druhů požárně 

bezpečnostních zařízení spadají taková zařízení, na jejichž projektování, instalaci, provoz, 

kontrolu, údržbu a opravy jsou kladeny zvláštní požadavky [8]. Požárně bezpečnostní zařízení 

a opatření, musí po instalaci v objektu zaručit odvedení tepla a kouře z objektu, účinný zásah 

jednotek, detekci požáru, vhodné podmínky pro evakuaci, vyhlášení poplachu, samočinné 

hašení požáru, ovládání dalších zařízení pomocí EPS apod. 
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Schéma 1 Vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení 

 

3.5.1 Zařízení pro detekci hořlavých par a plynů 
 Zařízení pro detekci hořlavých par a plynů slouží, jak už název napovídá, ke včasnému 

zjištění tvořících se nebezpečných koncentrací. Rychlé a spolehlivé upozornění na únik 

hořlavých par nebo plynů v době, kdy ještě nebyla v ohlašovaném místě vytvořena dolní mez 

výbušnosti, je naprosto nezbytné pro včasný zásah nebo opravu. Zařízení, která střeží rizikové 

prostory, se nazývají detektory plynu. Detektory plynu mohou díky nejrůznějším fyzikálním, 

chemickým nebo fyzikálně-chemických metodám průběžně vyhodnocovat naměřené hodnoty, 

na základě kterých může být, je-li překročen nastavený koncentrační limit, vyhlášen poplach. 

Tato zařízení se instalují všude tam, kde by mohlo během výrobních nebo jakýchkoliv jiných 

procesů dojít z nejrůznějších důvodů k úniku hořlavých par nebo plynů a následné tvorbě 

výbušných koncentrací. Instalace zařízení se nevztahuje pouze na velké továrny a fabriky, ale 

je doporučována v podobě autonomních hlásičů i do domácností, kde je využíváno zemního 

plynu (autonomní hlásiče nejsou napojeny na elektrickou požární signalizaci (dále jen EPS)), 

vyhodnocují naměřené hodnoty sami a sami i signalizují poplach. Jsou napájeny z vlastního, 

nejčastěji bateriového zdroje).        

Zařízení pro odvod kouře a tepla

Elektrická požární signalizace

Zařízení dálkového přenosu

Automatické protivýbuchové zařízení

Požární klapky

Samočinné stabilní a polostabilní hasící zařízení

Zařízení pro detekci hořlavých par a plynů



13 
 

3.5.2 Elektrická požární signalizace 
 Při požárech zahyne každoročně v České republice okolo sta lidí a škody způsobené 

požárem se vyšplhají k bezmála dvěma miliardám korun. Jak je z grafů, kromě počtu 

usmrcených a zraněných osob během požáru od roku 1989 až 2007, zřejmé, během 

posledních osmnácti let se každoroční počet požárů pohybuje v rozmezí sedmnácti až dvaceti 

devíti tisíci požárů [2] 

 

 EPS pomáhá tyto počty snižovat včasnou detekcí a hlášením vzniku požáru. Základní 

části, ze kterých je EPS složená, jsou hlásiče požárů, ústředny EPS a doplňující zařízení EPS. 

Celý systém potom pracuje následovně: V případě, že v nějakém místě v objektu vypukne 

požár, hlásiče požáru, které pracují na různých fyzikálních a chemických principech, na to 

zareagují a naměřené hodnoty vyšlou do ústředny elektrické požární signalizace. Ta kromě 

napájení celého systému a kontroly provozuschopnosti data zpracuje, a podle vyhodnocených 

dat vyhlásí požár. K vyhlášení poplachu dojde vysláním elektrického impulsu do zařízení, 

které je k tomuto účelu předurčeno. Nejčastěji to bývají různé zvonky, alarmy, sirény apod.  

Souběžně s poplachem se uvádějí v činnost i zařízení, která lokalizují nebo likvidují požár, 

zlepšují podmínky evakuace a umožňují jednotkám hasičského záchranného sboru efektivněji 

a rychleji zasahovat.  

 

 
Graf 1 Znázornění zraněných a usmrcených osob od roku 1989-2007 [2]  
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Graf 2 Znázornění počtu požárů od roku 1989-2007 [2] 

 

3.5.3 Stabilní a polostabilní hasicí zařízení  
Stabilní hasicí zařízení (dále jen SSHZ) je potrubní systém napojený na vodní zdroj 

pod stálým tlakem osazený řadou sprchových hlavic, ve kterých jsou teplocitné pojistky. Po 

překročení teploty v prostoru, ve kterém jsou i hlavice, nad stanovenou hodnotu, dojde 

k přetavení pojistky a hašení. K hašení může dojít i po signálu EPS. Obecně se těmto typům 

ovládání říká samočinný způsob ovládání SSHZ. Druhým způsobem ovládání je ruční. Tyto 

systémy se instalují do objektů a prostor špatně přístupným hasičům a hasičské technice. 

Navíc se jedná sofistikovanější způsob hašení, během něhož je dosaženo lepší kultury hašení, 

protože se vždy uvede v provoz jen ten počet hasicích hlavic, který je v nejbližším okolí 

vzniklého požáru. SSHZ se používá k lokalizaci nebo likvidaci požáru, k ochlazování 

stavebních konstrukcí, vytváření lepších podmínek pro evakuaci apod. Rozdíl mezi stabilním 

a polostabilní hasicím zařízením je v dodávce vody. Zatímco SSHZ má stálou dodávku vody, 

polostabilní hasicí je závislé na dodávce vody z hasičské techniky.   

 

3.5.4 Zařízení pro odvod kouře a tepla  
Během požáru se vyvíjí značné množství tepla, které tepelně namáhá stavební 

konstrukce. U namáhaných konstrukcí dochází ke snížení únosnosti, což může vést ke zřícení 

staveb. Stejně nebezpečné je pro osoby nacházející se uvnitř požárem postiženého objektu 
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uvolňování toxických a jiných život ohrožujících látek. Zařízení pro odvod kouře a tepla (dále 

ZOKT) se instalují do střech objektů. V případě požáru se zařízení otevře a umožní tak 

odvodu horkých a toxických produktů hoření. Těchto zařízení lze také užívat k větrání a 

prosvětlení objektů. 

 

3.5.5 Zařízení dálkového přenosu 

 Je doplňkovým zařízením EPS a umožňuje přenos alespoň základní signalizace na 

požadované místo, nejčastěji ohlašovnu požárů Hasičského záchranného sboru. 

3.5.6 Požární klapky 
Požární klapky jsou požárními uzávěry užívanými ve vzduchotechnickém potrubí, 

kterými se ošetřují potrubní prostupy v požárně dělicích konstrukcích. Na základě teplotního, 

mechanického nebo elektrického spouštěcího impulsu dojde k uzavření potrubí. Díky tomu je 

zabráněno šíření požáru a zplodin hoření z požárního úseku zasaženého požárem do ostatních. 

 

 

 

Obrázek 9 Ukázka otevřeného ZOKT [15] Obrázek 8 Princip fungování ZOKT [14] 

Obrázek 10 TSK 250 zpětná klapka [18] 
 

Obrázek 11 IMOS – PKI čtyřhranná [17] 
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3.5.7 Automatická protivýbuchová zařízení  
 Při všech druzích výbuchů – fyzikálních i chemických – dojde k vytvoření tlakové 

vlny. Tlaková vlna se šíří všemi směry v tzv. kolových vlnoplochách. Když narazí na stavební 

konstrukci, má tendenci se od ní odrazit a šířit se jiným směrem. Při odražení dochází k akci a 

reakci mezi vlnou a stavební konstrukcí. Jinými slovy stavební konstrukce odolává síle rovné 

energii tlakové vlny výbuchu. Síly vyvíjené tlakovou vlnou bývají obrovské a málo která 

stavební konstrukce nebo stavba dokáže ničivým účinkům odolat. Aby nedošlo při explozích 

k porušení nebo zřícení stavby, existují dva způsoby jak tomu předejít. V první řadě se na 

základě charakteru pracovní technologie a zpracovávaných či vyráběných látek vypočítá 

předpokládaná intenzita výbuchu a síla talkové vlny, která by v případě výbuchu vznikla. Na 

základě výsledků se buďto navrhnou a naddimenzují stavební konstrukce tak, aby účinkům 

exploze odolaly, nebo se do předem určených míst nainstalují zařízení, která dokážou účinky 

sily ventilovat ven do volného prostranství. Takovýmto zařízením se říká protivýbuchová. 

Dojde-li v prostoru k nárůstu tlaku na hodnotu p, potom se tato zařízení po překročení tlaku 

p1 (p>p1) otevřou a umožní tak odvod vzniklého tlaku - takové vlně. Mezi takováto zařízení 

patří například trhací membrána nebo odlehčovací ventil.   

 

 

 

 

 

 

  



17 
 

Mezi základní důvody 
nedodržení požární 
bezpečnosti staveb  

patří :

Nedostatek času při 
stavbě objektů - blížící 
se termín kolaudace a 

předání stavby

Snaha ušetřit při 
stavbě objektů 

Lidská nedbalost

4 Analýza závad v požární bezpečnosti staveb u nevýrobních 
objektů 

 

4.1 Požárně bezpečnostní řešení stavby 
 Projektová dokumentace stavby, která je předkládaná ke stavebnímu řízení místně 

příslušnému stavebnímu úřadu, musí dle §18 prováděcí vyhlášky [5] obsahovat mimo jiné i 

požárně bezpečnostní řešení stavby. Požárně bezpečnostní řešení obsahuje textovou a 

grafickou část. Co která obsahuje, je uvedeno v § 41 vyhlášky po požární prevenci [8]. Tuto 

část projektové dokumentace smí zpracovat jen osoba autorizovaná pro obor požární 

bezpečnosti staveb [6]. Po zpracování požárně bezpečnostního řešení jej zhotovitel opatří 

otiskem razítka se státním znakem České republiky a vlastnoručním podpisem.    

 

 Správně vypracované požárně bezpečnostní řešení staveb by mělo osoby 

v navrhovaných stavbách chránit maximální možnou měrou a mělo by jim zajistit vhodné 

podmínky pro jejich opuštění dřív, než vlivem požáru dojde ke ztrátě stability objektu anebo 

se prostory stavby vyplní toxickými a jinak život ohrožujícími látkami. Ne vždy se ale 

shoduje požární bezpečnost staveb v praxi a na papíře. Důvodů, proč se vypracovaná požárně 

bezpečnostní řešení nedodržují při stavbě objektů je mnoho. 

 

4.2 Základní důvody nedodržení požární bezpečnosti staveb při výstavbě u 
nevýrobních objektů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 2 Základní důvody nedodržení požární bezpečnosti staveb při výstavbě u nevýrobních 
objektů 
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4.2.1 Nedostatek času při stavbě objektů 
 Důvodů, proč se developeři, stavební firmy a vůbec všichni ti, kteří se stavbou 

nemovitostí na zakázku zabývají, dostávají do časového presu je nespočet. Odevzdat stavbu 

majitelům včas za každou cenu a stihnout kolaudace v časových termínech tak, jak jsou 

nastaveny smlouvami. To je zde hlavní prioritou. Za nedodržení termínů hrozí velká penále. 

A právě peněžní trest spolu se špatnou pověstí firmy na přesyceném trhu jsou strašákem 

každého stavitele.  Ale co je vlastně příčinou? Proč dochází ke zpožděním? Důvodů je 

mnoho. Jedním z nich je například přijmutí více zakázek, než je možné v časových lhůtách 

stihnout. Malý počet zaměstnanců, problémy s dodáním stavebního materiálu, nečekané 

komplikace během stavby anebo finanční potíže. To všechno může stavbu brzdit. Když 

takovýto problém nastane u jedné nebo několika staveb zároveň, dostává se stavební firma do 

nesnází - nestíhá. Pak je možné stavbu dokončit obvyklým způsobem, avšak se zpožděním a 

peněžním postihem, anebo stavbu urychlit všemi dostupnými prostředky na úkor kvalitě 

provedení. Na pracovníky je vyvíjen tlak a jsou na ně kladeny vyšší nároky, než je obvyklé. 

Během vyššího pracovního tempa, kdy není výjimkou i několikasměnný provoz na 

staveništích za účelem rychle dohnat ztracený čas, jsou svým způsobem pracovníci nuceni 

stavební práce šidit a odbývat. Na to zcela jistě doplatí stavba jako celek v mnoha směrech. 

Bohužel, jedním z těchto směrů je i požární bezpečnost. Ačkoliv se k  ničemu takovému ani 

pracovníci ani jejich zaměstnavatelé nikdy nepřiznají, jsou takovéto postupy při stavbách, kdy 

je času opravdu velmi málo, zcela běžné. 

 

4.2.2 Snaha ušetřit při stavbě objektů 
 Nedodržení požární bezpečnosti a stavebních plánů, podle kterých se stavba buduje, je 

dle mého názoru a obecného mínění nejčastější. Snaha ušetřit při stavbě objektů a obohatit se 

na úkor kvality stavby a spokojenosti zákazníka spolu s porušením mnoha zákonů bývá 

mnohdy záměrem těch, kdo se stavbou a prodejem staveb živí. Vždyť právě na stavebním 

materiálu se vydělává nejvíce peněz, a kdo si myslí, že je to samotným prodejem hotové 

stavby, je na omylu. Z hlediska požární ochrany nově stavěných objektů bývá nejčastěji 

šetřeno na požárních dveřích, oknech, protipožárních nátěrech apod. Ale i volba nevhodného 

zateplovacího materiálu jako je použití polystyrénů bez protipožárních úprav nebo obyčejné 

sádrokartony, popřípadě sádrokartony o jiných tloušťkách než je požadováno na zhotovení 

příček jakožto požárně dělících konstrukcí. A to je jen zlomek možných způsobů, jak vydělat 

na úkor požární bezpečnosti. 



19 
 

4.2.3 Lidská nedbalost 
 Ta může stavbu objektu provázet ve všech jejích etapách a mnohdy se na ní podílí více 

lidí. Jeden z největších problémů může vyvstat ve chvíli, když se chyb dopustí lidé už během 

projekční činnosti. Během ní se totiž navrhují požárně bezpečnostní zařízení a jejich 

koordinace, stavební konstrukce a jejich požadované odolnosti, odstupové vzdálenosti, 

dimenzují se únikové cesty a podobně. Projektant se může dopustit chyb hned z několika 

důvodů. Může to být neznalost právních předpisů, přecenění svých znalostí a zkušeností, 

špatná komunikace s ostatními projektanty apod. Svou roli hrají během projekce a návrhu 

požárně bezpečnostních řešení i jiné faktory, jakými jsou například stres, únava nebo 

chybějící pohoda v pracovním prostředí. Na samé špičce stavebních prací stojí stavbyvedoucí, 

který má k dispozici výkresovou dokumentaci a celou stavbu řídí. Existují ale i 

stavbyvedoucí, kteří si s tím, jak stavba probíhá, moc hlavu nelámou. Je jim v celku jedno co 

se jak staví a z jakých materiálů, ba ani kolikrát netuší, jakou fází jim svěřená stavba prochází. 

Pod hlavním stavbyvedoucím jsou další, dílčí, kteří mají na starosti jednotlivé úseky stavby, 

na něž sami dohlíží a drží se pokyny hlavního stavbyvedoucího. I oni mohou snadno pochybět 

stejným způsobem, jako jejich nadřízený. Nejpočetnější pracovní skupinou jsou řemeslníci. 

S největším počtem pracujících roste přímou úměrou i všudypřítomná lidská nedbalost. 

Nechuť pracovat v různých podmínkách a touha mít pracovní dobu s co možná nejmenší 

fyzickou námahou rychle za sebou, může velice snadno vyústit v lhostejnost při práci. A co 

hůř, snadno a dobře se na to zvyká. Nakonec, co mohou jedni, mohou přece i ostatní, nebo 

ne? A tak se často stává, že se laxní přístup k práci a snaha si všechno usnadnit projeví jako 

odbyté provedení práce. Netěsnost požárně dělících konstrukcí, špatně provedené zateplení 

z nehořlavých materiálů, příprava nekvalitní směsi pro výrobu stavebních konstrukcí a 

požárních stěn… to všechno jenom proto, že se lidem nechce dělat práci tak jak se má a jak 

jim bylo nařízeno. Proto, aby bylo dosaženo požární bezpečnosti maximální možnou měrou, 

je nutné správně vypracovat požárně bezpečnostní řešení, vést stavbu přesně podle plánů tak, 

aby nedocházelo k odchylkám a nepřesným postupům, a v neposlední řadě perfektně 

odvedená práce při samotné stavbě. Jedině tak bude dosaženo toho, že bude stavba jako celek 

schopna při požárech a mimořádných situacích poskytovat lidem dostatek času na její včasné 

opuštění.  
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4.3 Závady v požární bezpečnosti staveb u nevýrobních objektů během 

jejich užívání 
 V předchozích bodech bylo naznačeno, jakým způsobem dochází k porušení požární 

bezpečnosti staveb u nevýrobních objektů v praxi během výstavby. Protože je téměř nemožné 

získat průkazné materiály v dostatečném množství o nedodržování požární bezpečnosti staveb 

nevýrobních objektů při jejich výstavbě, budu se dále věnovat a analyzovat pouze požární 

bezpečnosti staveb nevýrobních objektů během jejich užívání. Závad, které se v praxi 

vyskytují, existuje celá škála a popsání všech by vydalo na několikero knih. Nyní budou 

závady, ke kterým v praxi asi nejčastěji, graficky znázorněny a k nim uvedeny možné scénáře 

v případě vzniku požáru. Uvedeno bude i řešení, jak těmto závadám předcházet, snižovat 

jejich negativní vliv, nebo je odstraňovat. V závěru analýzy závad požární bezpečnosti staveb 

u nevýrobních objektů během jejich užívání bude grafické znázornění výsledků 

kontrolovaných objektů.  

  

4.4 Hasicí přístroje 
 Hasicí přístroje jsou dle § 2 vyhlášky o požární prevenci [8] považovány za věcné 

prostředky požární ochrany. Tato zařízení jsou předurčená pro prvotní zásah, zejména pro 

vnikající požár v první fázi požáru. Aby byl prvotní zásah účinný, je zapotřebí volit správný 

druh hasicího přístroje s vyhovující hasební schopností, vhodné umístění, počet apod. 

Zjednodušeně řečeno, je zapotřebí řídit se právními předpisy, které instalací hasicích přístrojů 

zabývají. Za porušení zásad instalace je možné brát odchylky od právních úprav, což je 

považováno za závadu.  

 

4.4.1 VZDÁLENOST HASICÍHO PŘÍSTROJE OD PODLAHY  
 Vyhláška o požární prevenci [8] v § 3 odst. 4 nařizuje instalaci hasicích přístrojů tak, 

aby rukojeť hasicího přístroje byla vzdálena od podlahy maximálně do výšky 1,5m.  

 

Možné dopady při vzniku požáru  

Při vniku požáru je, pakliže se v daných prostorách, kde požár vypukl, hasicí přístroje 

nacházejí, nezbytné co nejrychleji zasáhnout a zlikvidovat požár v počáteční fázi. V případě, 

že bude hasicí přístroj příliš vysoko, může se stát, že jej lidé menšího vzrůstu, okolo 140 cm, 

nebudou schopni moct sundat ze svislé konstrukce a zahájit hašení. 
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Závady v praxi 

Ačkoliv je vzdálenost, která může mezi rukojetí hasicího přístroje a podlahou být, dána 

vyhláškou [8], ne každý si je toho vědom anebo i když o předpisu ví, záměrně jej porušuje. 

Důvodů, proč lidé instalují hasicí přístroje nad dovolenou výšku je hned několik. Tak 

například před zahájením provozu v té či oné budově, řekněme za účelem prodeje nějakého 

zboží, musí být vždy takový objekt nebo místnost v objektu řádně zkolaudována za 

přítomnosti příslušníku hasičského záchranného sboru. V tomto okamžiku je tedy vše jak má 

být. Po zahájení činnosti provozovatel zjistí, že tam, kde je umístěn hasicí přístroj, by rád 

umístil kus nábytku, nebo nějaké své další zboží. Majitel, který platí nájem za každý čtvereční 

metr prodejní plochy, se snaží zužitkovat doslova každý kout. V takových případech jde, 

bohužel, požární bezpečnost stranou, a hasicí přístroj je bez ostychu posunut o několik, někdy 

až o desítky, centimetrů výš. 

 

 

 

 

Doporučená opatření 

Při instalaci hasicích přístrojů je nutné dbát na dodržení vzdálenosti od podlahy. 

  

Obrázek 13 Vysoko instalovaný 
hasicí přístroj 

 
 
 

Obrázek 12 Vysoko instalovaný 
hasicí přístroj 
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4.4.2 OBTÍŽNĚ DOSTUPNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE 
 Vyhláška o požární prevenci [8] v § 3 odst. 1 a 2 nařizuje instalaci a umístění hasicích 

přístrojů tak, aby bylo jejich použití rychlé a snadné.  

 

Možné dopady při vzniku požáru  

Hasicí přístroje se dle vyhlášky o požární prevenci [8] instalují a umisťují do míst, kde se 

předpokládá největší pravděpodobnost vzniku požáru. V takových to místech bývá 

z nejrůznějších důvodů soustředěno větší množství hořlavých a snadno zapalitelných 

materiálů. Při vzniku požáru je velmi důležité, aby osoby vyskytující se poblíž, měli se 

okamžitý a bezproblémový přístup k hasicímu přístroji a mohli zahájit hasební zásah. 

 

Závady v praxi 

Větší množství hořlavých a snadno zapalitelných materiálů bývá především v prodejních 

skladech. Prodejní sklady nejsou zákazníkům běžně přístupné, a proto není jediný důvod 

v nich dělat pořádek a dělat tím na někoho dobrý dojem. Běžně se v prodejních skladech 

vyskytují materiály všelijak poházené a vrstvené na sebe, čímž jsou tvořeny ideální podmínky 

pro rychle se šířící požár. Materiálem bývají často 

zastavěné a zatarasené i hasicí přístroje. Při vzniku 

požáru pak místo toho, abychom začali hasební 

zásah, musíme nejprve takto nepřístupné hasicí 

přístroje často obtížně vyprošťovat zpoza 

překážejících předmětů a až pak hasit. Stejné situace 

mohou vznikat i na prodejních plochách, nejčastěji 

v obchodech s nábytkem. Zastaví-li se hasicí přístroj 

například skříní nebo jiným, větším a těžším kusem 

nábytku, je pak velmi obtížně, ba dokonce nemožné 

se k němu dostat.  

 

 

Doporučená opatření 

V první řadě by se mělo vybavit prostory požárně bezpečnostními zařízeními a věcnými 

prostředky požární techniky, které jsou navrženy v požárně bezpečnostních řešeních staveb a 

až pak dovybavit zbytek stavby či jednu nebo více místnosti.  

Obrázek 14 Zastavěný hasicí 

 přístroj [23] 
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4.4.3 NEOZNAČENÉ A ŠPATNĚ VIDITELNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE  
 Vyhláška o požární prevenci [8] v § 3 odst. 2 nařizuje, aby byly hasicí přístroje 

označeny příslušnou požární značkou a byly dobře viditelné. 

 

Možné dopady při vzniku požáru  

Instalace hasicích přístrojů provádí v prostorách s největší pravděpodobností vniku požáru 

[8]. Aby bylo možné v takovýchto a všech dalších prostorách zahájit požární zásah v co 

nejkratším časovém intervalu, je potřeba jakožto osoba neznalá prostředí, ve kterém k požáru 

došlo, se rychle zorientovat a vyhledat hasicí přístroj. K snadnějšímu nalezení jsou určeny 

příslušné požární značky. Těmi je označeno místo, ve kterém se hasicí přístroje nacházejí. 

Bez označení se doba, která uplyne od vzniku požáru do jeho hašení, podstatně zvýší. Tím 

dojde k rozšíření požáru a nárůstu škod způsobených požárem. Mnohdy je i kvůli pozdnímu 

zahájení hasebního zásahu nemožné zlikvidovat vniklý požár hasicím přístrojem, který byl na 

dané místo pro tento účel instalován. Pro názornost lze užít obrázku níže. Křivka, na které leží 

body, představuje průběh požáru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             1                    2   
               

                 

 

Obrázek 15 Znázornění účinnosti hasicího přístroje v závislosti na době trvání požáru 

 

Časový úsek 1 – 2. Hasicí přístroj označen a dobře viditelný. V takovém případě se zahájí 

hašení dříve, než dosáhne vzniklý požár takové intenzity, kdy už na jeho likvidaci hasicí 

přístroj nepostačí.       
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Závady v praxi 

 

Chodba spojující východ ze sálu se vstupní halou v kině KOTVA v  Českých Budějovicích 

(obrázek 17). Snaha zkrášlit spojovací chodbu přicházejícím divákům a navodit atmosféru. Na  

 

 

Doporučená opatření 

Hasicí přístroje je důležité instalovat tak, aby je bylo vidět co nejvíce a řádně je označovat. 

V žádném případě je nikam neschovávat ani ničím nezakrývat i přesto, že třeba kazí dobrý 

dojem prostředí, v kterém se nachází (kavárny, čajovny apod.). V prašném prostředí je dobré 

hasicí přístroje a jejich označení značkami oprašovat nebo otírat.     

 

  

Obrázek 16 Špatně viditelný hasicí přístroj Obrázek 17 Špatně viditelný hasicí 
přístroj 
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4.5 Nástěnné hydranty 
 Nástěnné hydranty jsou dle normy zabývající se zásobováním požární vodou [10] 

považovány za vnitřní odběrná místa. Jsou v ní stanoveny minimální délky hadic, průtok vody 

a mnohá další nařízení vztahující se k instalaci. Nástěnné hydranty slouží, stejně jako hasicí 

přístroje, k zahájení prvotního zásahu a umožňují tak likvidaci vniklého požáru v počáteční 

fázi. Klíčem k úspěšnému je záruka volně přístupných, úplných a funkčních nástěnných 

hydrantů.  

 

 

4.5.1 UZAMČENÍ NÁSTĚNNÝCH HYDRANTŮ 
 Vyhláška o požární prevenci [8] v § 11 odst. 2 písm. e) nařizuje, aby zařízení pro 

zásobování požární vodou byly trvale volně přístupné. 

 

Možné dopady při vzniku požáru  

Instalace nástěnných hydrantů slouží k rychlému prvotnímu zásahu, likvidaci nebo lokalizaci 

požáru alespoň do doby, než na místo zásahu dorazí jednotky hasičského záchranného sboru. 

Při uzamčení nástěnných hydrantů visacími zámky nelze hasební zásah provést. Jedinou 

možností je dát k uzamčeným schránkám hasicího zařízení klíč od visacího zámku.   

 

Závady v praxi 

Rozkrádání a ničení nástěnných hydrantů nutí osoby odpovědné za instalaci těchto zařízení 

k bezpečnostním opatřením. Jediným způsobem, jak proti vandalismu bojovat je uzamykání 

schránek hasicích zařízení. Podmínkou těchto opatření je umožnit jejich odemčení v případě 

nutnosti. To se v praxi provádí tak, že se k uzamčeným nástěnným hydrantům přikládají klíče 

od visacích zámků, kterými jsou uzamčeny. Ovšem ne vždy tomu tak je. Cena tolik požárních 

hadic typu D, kterými se nástěnné hydranty vybavují a které se nejčastěji kradou, se pohybuje 

v řádu od jednoho tisíce do patnácti set korun. Sklíčko, za kterým se klíček od zámku 

schovává, nepředstavuje pro zloděje žádnou překážkou. A právě proto se často uzamčené 

nástěnné hydranty klíčem neopatřují.  
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Uzamčený nástěnný hydrant bez klíčku za ochranným sklíčkem na studentské koleji 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V případě vzniku požáru by nebylo možné 

zámek odemknout a užít hydrantu bez použití hrubé síly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzamčený nástěnný hydrant bez klíče od visacího zámku. V případě vzniku požáru by nebylo 

možné zámek odemknout a užít hydrantu bez použití hrubé síly. Ačkoli je v blízkosti 

uzamčených hydrantů je vždy nějaká prodejna, v žádné z nich nemají od zámku klíč. 

V obchodním domě v ulici Jana Opletala je takto řešených hydrantů 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučená opatření 

Nezamykat nástěnné hydranty. A když zamykat, tak s možností odemčení kýmkoliv a 

kdykoliv, bude-li to zapotřebí.  

Obrázek 18 Uzamčený nástěnný hydrant bez klíče za ochranným sklem. 

Obrázek 19 Uzamčený nástěnný hydrant bez klíče pro odemčení v případě nouze. 
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4.5.2 CHYBĚJÍCÍ VYBAVENÍ HYDRANTOVÉ SKŘÍNĚ 
 Vyhláška o požární prevenci [8] v § 7 odst. 6 nařizuje, aby požárně bezpečnostní 

zařízení, kterými nástěnné hydranty dle [8] jsou, je-li shledáno jako nezpůsobilé plnit svoji 

funkci, bylo odborně způsobilou osobou nebo technikem požární ochrany uvedeno do 

provozu.    

 

Možné dopady při vzniku požáru  

Při vzniku požáru lze užít pro prvotní zásah hasicího přístroje nebo nástěnného hydrantu, 

pokud jsou v objektech instalovány. V případě, že nebude vybavení, jakým je hadice a 

proudnice kompletní, nebude možné hasební zásah provést.   

 

Závady v praxi 

Největším lákadlem vybavení hydrantové skříně jsou hliníkové proudnice. Ty se kradou a 

odnášejí do sběren, kde se vykupují. Hadice jsou často kradeny dětmi, které si z nich dělají 

houpačky. Dokonce může nastat i případ, že chybí přívod vody, jako je tomu na obrázku 21.  

 

 

 

Doporučená opatření 

Krádežím se dá částečně předejít uzamknutím hydrantové skříně a přiložením klíče nutného 

k jejímu odemčení v případě nouze, nebo uzamčení našroubovaných půlspojek. 100% 

předejití krádeže možné není.  

Obrázek 21 Vykradené vybavení 
hydrantové skříně 

Obrázek 20 Zcela nefunkční nástěnný 
hydrant 
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4.6 Únikové cesty 
 Únikové cesty, ať nechráněné nebo chráněné, jsou trvale volnými komunikacemi 

vedoucími na volné prostranství. Jejich dimenzování se řídí normami, z nichž tu základní 

představuje norma zabývající požární bezpečnosti staveb nevýrobních objektů [9]. 

Dimenzováním se rozumí u obou typů únikových cest určení délky, šířky, počtu únikových 

pruhů, doby evakuace, ventilace prostor únikových cest, osvětlení, typ cesty, počet 

evakuovaných apod. [9]. Špatným návrhem a dimenzováním únikových cest může nastat řada 

komplikací, každé mohou vést svým způsobem ke zranění nebo usmrcení evakuovaných osob 

v době mimořádných událostí.  

  

 

4.6.1 PŘEDMĚTY NACHÁZEJÍCÍ SE V PROSTORÁCH ÚNIKOVÝCH 
CEST  

 Vyhláška o požární prevenci [8] v § 11 odst. 3 písm. b) nařizuje, aby průchodné 

komunikační prostory, jakými jsou například doby, schodiště apod., které jsou součástí 

únikových cest, byly trvale volné a průchodné, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace 

osob a případné záchranářské práce. V § 11 odst. 3 písm. c) této vyhlášky je zakázáno, aby 

chráněné únikové cesty a jejich součásti byly využívány způsobem, který by zvyšoval požární 

riziko.    

 

Možné dopady při vzniku požáru  

Při požáru a jiných mimořádných událostech, kdy je vyhlášen poplach v objektu, dochází 

velmi často k panickému chování, které je projevem strachu, stresu, pocitu úzkosti a podobně. 

Zatímco jedni se ve snaze co nejdříve dostat z ohroženého objektu chovají agresivně a 

neberou na ostatní ohledy, druzí se mohou chovat velice úzkostlivě a jsou okolnostmi 

probíhajícími kolem nic doslova paralyzováni. Úzké únikové cesty nebo předměty, které se 

v únikových cestách nachází a tím je zužují, jen chaos při evakuaci umocňují. Lidé se kvůli 

tomu musejí tlačit a doslova bojovat o každý metr, který je přibližuje cestě ven. Volně se 

nacházející předměty na únikových cestách jsou obrovským rizikem, protože se o ně může 

někdo poranit, anebo může dojít k zakopnutí a ušlapání. Stejně nebezpečné je přispívání 

těchto předmětů k celkovému hoření. Oheň na únikových cestách by znemožnil jejich použití 

v důsledku přímého působení plamenů nebo vysoké hodnotě sálavého tepla a tvorbě 

jedovatých zplodin. Únikové cesty mnohdy bývají první i poslední možností, jak během 

mimořádných událostí opustit postižený objekt. Proto jsou na ně kladeny ty nejvyšší nároky. 
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Závady v praxi 

Skladiště nebo odkládací plochy. To připomínají v mnoha objektech únikové cesty. Lidé si 

neuvědomují rizika spojená se vznikem požáru a průběhem evakuace. Běžné je hromadění 

hořlavého materiálu potřebného k rekonstrukci nebo inovaci objektu. Firmy zabývající se 

touto činností navezou potřebný materiál i týden nebo dva dopředu, a protože není prostor 

kam jej umístit, zdají se být chodby – únikové cesty – ideálním řešení. Nejinak je tomu při 

stěhování. Uprostřed stěhovacích prací, kdy je polovina bytu stěhujících se osob na 

společných chodbách, budeme-li se bavit o výškových budovách se společnými prostory, se 

náhle zjistí, že odvoz, kterým měly být věci převáženy, není k mání a že se na něj bude muset 

den počkat. Staré koberce a nábytek, o kterých stěhující usoudí, že jsou toliko opotřebované, 

než aby o ně stejně nikdo, kdo projde kolem, jevil zájem, nechá na chodbě. Vždyť jeden den 

to tam nikomu vadit nebude. A taky že ne. Tedy pokud nevypukne požár. Předměty na 

únikových chodbách jsou problémem, který je tím víc závažný, čím více se v daném objektu 

vyskytuje osob. O to hůře, jsou-li tyto osoby samostatně neschopné pohybu. Řeč je hlavně o 

nemocnicích a domovech důchodců. Oba ústavy mají společnou imobilitu ubytovaných osob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučená opatření 

Doporučit lze v takovýchto případech jen jedno – nikdy a za žádných okolností nestavět do 

únikových cest ať chráněných nebo nechráněných nic, co by nebylo v souladu s právní 

úpravou (např. vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb [7]). 

Obrázek 22 Chráněná úniková cesta v pečovatelském domě Senior Dům v Českých 

 Budějovicích. Nachází se tam dva regály s knihami naproti sobě. Mezi nimi je 

dohromady osm plastových židlí. V budově nejsou evakuační výtahy 
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4.6.2 UZAMČENÉ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY (VÝCHODY)  
 Vyhláška o požární prevenci [8] v § 11 odst. 3 písm. b) nařizuje, aby průchodné 

komunikační prostory, jakými jsou například doby, schodiště apod., které jsou součástí 

únikových cest, byly trvale volné a průchodné, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace 

osob a případné záchranářské práce. 

 

Možné dopady při vzniku požáru  

Při vypracovávání požárně bezpečnostních řešeních je řešena otázka únikových cest. Jejich 

počet a dimenzování má u každého objektu zajistit včasné opuštění všech osob, které se 

v něm nacházejí. Co se ale stane, když je jedna nebo více únikových cest – východů 

vedoucích z objektu – nepoužitelných? Nejednou se propočítané počty osob, které je schopen 

únikový východ pojmout navýší, maximální, tzv. mezní délky se prodlouží a tím pádem si 

déle trvá dostat se z objektu ven. V případech, kdy jsou délky únikových cesty rovny mezním, 

a na konci takových cest dojde nějakým způsobem ke znemožnění použití únikových 

východů, nastává závažný problém. Osoby musí volit jiný východ, což zabere čas a někdy ani 

jiná volba únikového východu není možná.  

 

Závady v praxi 

Uzamykání únikových východů je dle těch, kteří je uzamykají, nejlepší prevencí proti 

nedovoleným a nechtěným vstupům cizích osob do objektu. Předchází se tak krádeži nebo 

jiným trestným činům.  

    

 

     

   

 

      

 

Doporučená opatření 

Uzamykat lze východy na únikových cestách jen za předpokladu, že jsou opatřeny klíčem, 

kterým je v případě nouze možné je odemknout. V ostatních případech to nepřipadá v úvahu.  

 

Obrázek 23 Dveře na únikové cestě v domově důchodců na Dobré Vodě u Českých 
Budějovic 
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4.6.3 POŽÁRNÍ UZÁVĚRY NA CHRÁNĚNÝCH ÚNIKOVÝCH CESTÁCH 
 Vyhláška [7] v § 10 odst. 1 nařizuje, aby únikové cesty určené pro evakuaci osob byly 

navrženy tak, aby mimo jiné chránily unikající osoby před kouřem, teplem a zplodinami 

hoření. 

 

Možné dopady při vzniku požáru  

Při nedodržení výše uvedeného právního předpisu, např. není-li užito požárních uzávěrů na 

chráněných únikových cestách typu A nebo B, které se ve výškových budovách nacházejí 

nejčastěji, nebo není-li zajištěna kouřotěsnost únikových cest v důsledku poškozených 

požárních uzávěrů nebo jejich nedostatečným technickým vybavením, všude tam, kde je to 

vyžadováno, mohou být unikající osoby v důsledku takovýchto závad vystaveny nadměrnému 

tepelnému toku anebo toxickým zplodinám hoření.  

 

Závady v praxi 

Záměna poškozených požárních uzávěrů na vstupech do chráněných únikových cest za 

nepožární s úmyslem ušetřit peníze nebo jiným, se při vzniku požáru může stát pro 

evakuované osoby osudnou. Skleněná výplň nepožárních dveří při požáru popraská a vysype 

se, čímž je umožněno proudění tepla a zplodin hoření do únikové cesty. Krádeží 

samouzavíracích zařízení, nejčastěji bran, které zaručují, že budou během požáru požární 

uzávěry uzavřené, může dojít při požáru ke vniknutí zplodin hoření do únikové cesty. Stejně 

nebezpečné je podkládání dveří dřevěnými klíny za účelem větrání, zejména v letních 

měsících.  

 

 

 

 

 

 

Doporučená opatření 

Vstupy do chráněných únikových cest osazovat pouze dveřmi, které mají požadovanou 

požární odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby a opatřovat je samouzavíracím 

zařízením. V případě podkládání dveří klíny je třeba tyto klíny bezprostředně odstranit.  

Obrázek 24 Podložené dveře dřevenými klíny na chráněné únikové cestě v ulici Ludvíka 
Podéště v Ostravě 
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4.6.4 VĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY  
 V [9] pol. 9.4 je uvedeno, jakým způsobem se musejí chráněné únikové cesty větrat.  

 

Možné dopady při vzniku požáru  

Větrání chráněných i nechráněných únikových cest během požáru pomáhá chránit 

evakuované osoby před zplodinami hoření. Ty mohou být do únikové cesty nasáty 

neuzavřenými nebo poškozenými požárními uzávěry.  

 

Závady v praxi 

Větrání lze provést přirozeným nebo nuceným způsobem. U přirozeného větrání dochází 

nejčastěji k chybám uzamčením oken v nejvyšších patrech (výškových budov) anebo 

znemožněním jejich otevření pomocí otevíracího mechanismu. Důvodem těchto opatření bývá 

kouření na chodbách, vyhazování předmětů z oken apod. Umělé větrání je zajišťováno 

pomocí ventilátorů. V tomto případě může k poruše dojít například vlivem vadné 

elektroinstalace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučená opatření 

Vadám u umělého větrání se dá předejít instalací kvalifikovanou firmou a pravidelnými 

zkouškami provozuschopnosti a u přirozeného větrání pak bezvadným stavem oken, která je 

potřeba kontrolovat, a v případě nějaké závady je bezprostředně opravovat.   

Obrázek 26 Odstraněná klika na 
otevíracím mechanismu okna. 

Obrázek 25 Okno s poškozeným 
otevíracím mechanismem 
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4.6.5 ZATERASENÉ VÝCHODY NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH 
 Vyhláška [7] v § 10 odst. 2 nařizuje, že otevíratelnost a průchodnost dveří, které se 

nacházejí na únikové cestě, musí odpovídat českým technickým normám uvedeným v příloze č. 

1 části 2 - [9]. 

 

Možné dopady při vzniku požáru  

Blokované únikové cesty nejrůznějšími předměty značně komplikují nebo znemožňují únik 

osob při požárech nebo jiných mimořádných událostech a proto je nezbytné, aby byly 

v naprostém pořádku. 

 

Závady v praxi 

V praxi k těmto závadám dochází při odkládání materiálu před únikové východy. Ukázkovým 

příkladem mohou být například prodejny nábytku apod., kde je prodejní prostor před 

únikovými východy plně využíván k prodeji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučená opatření 

Únikové východy je třeba udržovat trvale volné a to vždy a bez výjimek. Při zjištění 

zastavěných únikových východů je potřeba je bezprostředně uvolnit.    

Obrázek 28 Blokovaný únikový východ Obrázek 27 Blokovaný únikový východ 
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4.7 Značení ukazující směr úniku 
 Ke značení směru úniku po únikových cestách se užívá příslušných značek. Ty jsou 

nejčastěji ve tvaru šipky směřující směrem k východu na volné prostranství. Obecně se na 

únikových cestách značí změna směru a výškové polohy. Značeny nemusí být únikové cesty 

v objektech, které mají východy vedoucí do volného prostoru a jsou jasně viditelné a dostupné 

z každého místa [8].    

 

4.7.1 ŠPATNÝ SMĚR ÚNIKU   
 Vyhláška o požární prevenci [8] v § 11 odst. 3 písm. a) nařizuje označovat směr úniku 

na únikových cestách.   

 

Možné dopady při vzniku požáru  

Při špatném označení únikových cest dojde k usměrňování evakuovaných osob v době 

mimořádné události od vchodů na volné prostranství nebo chráněných únikových cest. 

 

Závady v praxi 

Snaha označit směr k nějakému provozu. Nejsnazší cestou je přitom použít už na zdi 

vyvěšenou, dobře viditelnou, značku, kterou jen stačí otočit.  

 

 

 

Doporučená opatření 

Příslušné požární značky, kterými je značený směr úniku na volné prostranství, nesmí být 

využívány za jinými účely a už vůbec nesmí směřovat jiným směrem, než je volné 

prostranství, nebo chráněná úniková cesta.    

Obrázek 29 Špatně označená úniková cesta [23] 
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4.7.2 CHYBĚJÍCÍ NEBO ŠPATNĚ VIDITELNÉ ZNAČENÍ SMĚRU 
 Vyhláška o požární prevenci [8] v § 11 odst. 3 písm. a) nařizuje označovat směr úniku 

na únikových cestách. 

 

Možné dopady při vzniku požáru  

Špatně viditelné nebo chybějících značky ukazující směr úniku na volné prostranství nebo do 

chráněných únikových cest značně komplikují evakuaci osob. Při požárech nebo jiných 

mimořádných událostech musí být jasně dán směr úniku. V opačném případě je velice 

pravděpodobné, a to platí zejména v rozlehlých a členitých objektech, že unikající vyděšené a 

vystresované osoby mohou volit špatný směr úniku.   

 

Závady v praxi 

K absenci značení ukazující směr úniku na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesty 

dochází v praxi nejčastěji z těchto čtyř důvodů: 

1) Skleněná výplň dveří, na kterých jsou tato značení často vylepována, se rozbije a 

 k vylepení na novou tabuli skla již nedojde.  

2) Při štukování a malování se značení, které bylo vylepeno na zdech, strhne, a nové se už 

 nevylepí.  

 3) Značení, které je dlouhou dobu vystavované slunci a jiným povětrnostním vlivům, se 

 může v jejich důsledku sloupnout. 

4) Časté je poškození a strhnutí značení dětmi nebo jinými výtržníky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučená opatření 

Při opravách a výměnách předmětů, na kterých bylo dříve znační umístěno, je důležité dbát na 

opětovné obnovení značení. V případě zjištění, že někde nějaké značení chybí, je nutné jej 

neprodleně doplnit.    

Obrázek 30 neoznačený směr úniku na dveřích 
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4.8 Vzduchotechnika 
Požární klapky jsou požárními uzávěry užívanými ve vzduchotechnickém potrubí, 

kterými se ošetřují potrubní prostupy v požárně dělicích konstrukcích. Na základě teplotního, 

mechanického nebo elektrického spouštěcího impulsu dojde k uzavření potrubí. Díky tomu je 

zabráněno šíření požáru a zplodin hoření z požárního úseku zasaženého požárem do ostatních. 

 

4.8.1 ŠPATNĚ UMÍSTĚNÉ POŽÁRNÍ KLAPKY 
 Vyhláška o požární prevenci [8] v § 6 odst. 1 nařizuje, že při montáži bezpečnostního 

zařízení musí být dodrženy podmínky, které vyplývají z ověřené projektové dokumentace nebo 

návodu výrobce. 

 

Možné dopady při vzniku požáru  

Při špatné instalaci dochází k tomu, že požární klapky neplní svou roli a během požáru nejsou 

schopny zamezit šíření požáru nebo zplodin požáru mezi požárními úseky. 

 

Závady v praxi 

Instalace požárních klapek nespecializovanou firmou ve snaze ušetřit peníze se nemusí 

vždycky vyplatit. Při instalaci lze pochybit v mnoha směrech, z nichž některé budou ukázány 

na snímku níže. Jedná se o požární klapku v požární stěně shromažďovacího prostoru. Je 

umístěna mimo požární stěnu (až po oranžovou cedulku by potrubí mělo být řešené jako 

chráněné) a navíc není připojen napájecí a ovládací kabel pro zařízení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučená opatření 

Všechny instalační, revizní a opravářské práce na požárních klapkách a vůbec na všech 

vyhrazených požárně bezpečnostních zařízeních je nutné nechat vykonávat jen autorizované 

firmy, které se na jednotlivé typy zařízení specializují. 

Obrázek 31 Špatně instalovaná požární klapka [23] 
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4.9 Elektroinstalace 
 Vyhovující stav elektroinstalace je nezbytný pro spolehlivý chod požárně 

bezpečnostních zařízení, předcházení zkratům, které bývají doprovázeny požáry, výskyt 

elektroinstalace a elektrických zařízení v prašných prostředích nebo v prostředí s výskytem 

výbušných a hořlavých par, předcházení úrazu elektrickým proudem apod.   

 

 

4.9.1 NEPŘÍSTUPNÁ ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ 
 Zákon o požární ochraně [4] v § 5 odst. 1 písm. b) nařizuje vytvářet podmínky pro 

hašení požárů a pro záchranářské práce, například udržovat volný přístup k rozvodným 

zařízením elektrické energie. 

 

Možné dopady při vzniku požáru  

Před každým hašením požáru, a to zejména při hašení vodou, je důležité se ujistit, zda je 

vypnutý přívod elektrické energie. Kdyby nebyl a hasicí práce by byly i tak zahájeny, hrozilo 

by přímé ohrožení života záchranářů a zachraňovaných osob. Jak se ale dostat k rozvodně, je-

li obestavěna pracovním materiálem? Někdy není dokonce přes navrstvené předměty 

rozvodnu dokonce ani vidět. Hledáním a dobýváním se k rozvodnám elektrické energie 

dochází ke ztrátě drahocenného času, kterého při záchranářských pracích není nikdy dost.  

 

Závady v praxi 

Zastavění rozvodné skříně elektrické energie je na mnoha pracovištích a pracovních halách 

běžné. Nikdo si totiž při skládání materiálu neuvědomí, jaký vliv by to mělo v případě požáru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 32 Nepřístupná schránka s rozvodem elektrické energie [23] 
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4.9.2 ŠPATNÝ STAV ELEKTROINSTALACE  
 Zákon o požární ochraně [4] v § 17 odst. 1 písm. a) nařizuje všem fyzickým osobám, 

aby si počínali tak, aby nedocházelo k požárům.  

 

 

Možné dopady při vzniku požáru  

Za jedno z největších nebezpeční obnažené elektroinstalace a kabeláže v elektrospotřebičích 

je možnost zkratu. Zkratované části se přehřívají a velmi často vyústí v požár. 

  

Závady v praxi 

Samotný stav elektroinstalace a elektrických zařízení, která pokud fungují, jak mají, i když 

nejsou očividně v pořádku, nikoho nezajímají. Finanční prostředky se uvolní na opravu až 

tehdy, nefunguje-li zařízení jak má, anebo pokud dojde v jejich důsledku ke zranění. To už ale 

může být pozdě.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučená opatření 

Nejlepším způsobem, jak zkratům předcházet, je pravidelná kontrola veškeré elektroinstalace 

v objektech. V případě zjištěné vadné části elektroinstalace je nutné ji co nejrychleji odstranit. 

Důležité jsou revize elektroinstalace a elektrospotřebičů. Ty pomáhají poruchám předcházet 

anebo je včas objevovat.  

Obrázek 33 Vadný stav elektroinstalace [23] 
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4.10 Výsledky analýzy  
 Celkově bylo z Českých Budějovic a Ostravy náhodně vybráno 78 objektů 

nevýrobního charakteru. Vybrané budovy jsou děleny do 5 skupin, viz graf č. 3, a jejich úplný 

seznam je uveden v příloze A. U nich byly kontrolovány a analyzovány nejčastěji se 

vyskytující závady v požární bezpečnosti staveb v průběhu jejich užívaní. Souhrnné výsledky 

analýzy pro jednotlivé typy závad jsou znázorněny v grafech č. 4-9. Podrobné výsledky pro 

každý typ závad jsou uvedeny v příloze B. V příloze C jsou pak tyto chyby znázorněny. 
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Graf 3 Skupiny objektů, ve kterých byla prováděna kontrola  

Graf 4 Celkový počet kontrolovaných hasicích přístrojů a jednotlivé zjištěné závady 
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Graf 6 Celkový počet kontrolovaných nástěnných hydrantů a jednotlivé zjištěné závady 

Graf 5 Celkový počet kontrolovaných výtahů a jednotlivé zjištěné závady 
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kontrolou. 
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Graf 8 Celkový počet kontrolovaných CHÚC a jednotlivé zjištěné závady. Nedostatečné těsnění požárních uzávěrů bylo provedeno vizuální 
kontrolou. 
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Graf 9 Celkový počet kontrolovaných NPP a jednotlivé zjištěné závady 

Graf 10 Celkový počet kontrolovaných HUP a HUV a jednotlivé zjištěné závady 
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5 Závěr 
 

 Otázkou požární bezpečností staveb se lidé zabývají již od nepaměti. Zpočátku uměli 

lidé bránit svá obydlí proti ohni pouze tzv. pasivní obranou. Tu představuje stavba jako celek 

a její schopnost pomocí správného navržení stavebních konstrukcí, dobře voleným situační a 

dispozičním řešení stavby minimalizovat šíření a účinky požáru vně i uvnitř staveb.  

V současné době doplňuje požární bezpečnost staveb kromě té pasivní i aktivní 

ochrana. Její nástup a hojné využívání nastalo teprve nedávno díky technickému pokroku. Ale 

ani díky těmto výdobytků moderní doby není v současnosti značná část všech staveb 

z hlediska požární ochrany vyhovující. Za tento stav mohou hlavně lidská nedbalost a snaha 

ušetřit na finančních prostředcích určených na požární ochranu.  

V práci je řešena problematika nedodržení požární bezpečnosti staveb během jejich 

užívání, aby byla tato tvrzení potvrzena. Aby bylo vůbec možné uvádět skutečná fakta a 

informace o současném stavu požární bezpečnosti u staveb nevýrobního charakteru v době 

jejich užívání, byla provedena analýza u celkem 78 náhodně vybraných objektů měst České 

Budějovice a Ostrava. Samotná analýza vycházela z výsledků kontrolovaných budov a jejím 

výstupem jsou grafická a číselná zobrazení jednotlivých typů závad doplněná o fotografie, na 

kterých jsou tyto závady zachyceny. Z důvodu omezených možností a pravomocí byly 

kontroly prováděny převážně ve veřejnosti přístupných částech budov. Kromě poukázání na 

závady a nedodržení požární bezpečnosti byla také navržena opatření, jak těmto závadám 

předcházet, anebo snižovat jejich negativní účinky. Po celkovém zhodnocení výsledků práce 

naznačuje, že současný stav požární bezpečnosti staveb nevýrobních objektů během je 

nedostatečný. Nejhůře hodnoceným typem vyšly dle provedené analýzy panelové domy. 

Poměr počtu závad v požární bezpečnosti k velkému počtu obyvatel zde vede k obrovskému 

riziku v případě vzniku požáru. Naopak nejlepšími výsledky se mohou chlubit domovy 

důchodců a pečovatelské domy.  

 Kontroly byly prováděny podle právních úprav a norem, které se požární bezpečností 

staveb nevýrobních objektů zabývají. Mezi nejčastěji používané patří zákon č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně a jeho prováděcí vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, vyhláška č. 

23/2008 Sb., technických podmínkách požární ochrany staveb a ČSN 73 0802 Požární 

bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty.  
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