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ANOTACE 

Fojtíková, R. Porovnání koncepce požární bezpečnosti staveb v České a Slovenské republice: 

Bakalářská práce, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2012. 40 s. 

Bakalářská práce se zabývá porovnáním koncepce požární bezpečnosti staveb v České 

a Slovenské republice. První kapitola přináší přehled právní legislativy a kodex norem České 

a Slovenské republiky. Další kapitoly řeší rozdíly u požárního rizika, velikost požárního 

úseku, požadavky na stavební konstrukce, únikové cesty, odstupové vzdáleností a zařízení na 

protipožární zásah. Poslední kapitola je zaměřena na požárně bezpečnostní charakteristiku 

staveb.  

Klíčová slova: norma, vyhláška, Slovenská republika, Česká republika 

ABSTRACT 

Fojtikova, R. Comparison of fire safety design of buildings in the Czech and Slovak 

Republick:,The Thesis, Ostrava: VSB – TU Ostrava, 2012. 40 p. 

This thesis deals with the concept of comparing the fire safety of buildings in the 

Czech and Slovak Republics. The first chapter provides an overview of the legalcode 

of standards and legislation of the Czech and Slovak Republics. Anotherchapter addresses 

the differences in the risk of fire, size of the fire department,requirements for 

building construction, equipment, space distance  and escape routes for fireintervention. The 

last chapter is focused on building fire safety characteristics. 
 

Key Words: standard, ordinance, Slovak Republic, Czech Republic 
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1. ÚVOD 

Před výstavbou výrobních i nevýrobních objektů musí být prokázána požární bezpečnost 

staveb. Je důležité si uvědomit, z čeho požární bezpečnost staveb vyplývá a jak musí být 

vypracována. Povinnost zpracování projektové dokumentace staveb vychází v jednotlivých 

státech z vlastní právní legislativy. Bakalářská práce srovnává základní požadavky požární 

bezpečnosti staveb dvou států, České a Slovenské republiky. 

Pro samotné projektování je důležité postupovat podle souboru norem, Česká i Slovenská 

republika má svůj vlastní soubor. Kmenové normy, kterými se vždy řídí při projektování, jsou 

pro Českou republiku ČSN 730802 pro nevýrobní objekty a ČSN 730804 pro výrobní 

objekty. Obdobně tomu tak je i ve Slovenské republice, kde projektování vychází z 

kmenového souboru norem STN 920201-1 až 4. Tento soubor norem je pro Slovenskou 

republiku použit pro výrobní i pro nevýrobní objekty. Na kmenové normy dále navazují 

projektové normy, předmětové normy atd. 

Cílem této práce je seznámit čtenáře s právní legislativou, ze které se vychází při 

projektování dokumentace požární bezpečnosti staveb a s kodexem norem požární 

bezpečnosti staveb, které využívá Česká a Slovenská republika. Porovnáním kmenových 

norem těchto státu jsou v práci popsány zásadní rozdíly mezi požadavky na projektování 

požární bezpečnosti staveb České a Slovenské republiky. 

V úvodu práce je uveden přehled právní legislativy obou státu a kodexy norem. V dalších 

kapitolách jsou řešeny rozdíly pro určení a výpočet požárního rizika, velikosti požárního 

úseku, požadavků na stavební konstrukce, únikových cest, odstupových vzdáleností a 

požadavků na protipožární zásah. Jako poslední je zde uvedena kapitola pro požárně 

bezpečnostní charakteristiku staveb, která se zpracovává ve Slovenské republice.  

V závěru práce jsou zhodnoceny zjištěné rozdíly mezi kmenovými normami České a 

Slovenské republiky. 
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2. REŠERŠE  

ČSN 730802. Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty, Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009, 122 s. 

Podle této normy jsem porovnávala požadavky na nevýrobní objekty. Norma se zabývá 

požadavky na požární riziko, velikost požárního úseku, stavebních konstrukcí, únikových 

cest, odstupových vzdáleností a zařízení na protipožární zásah. 

ČSN 730804. Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty, Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010, 156 s. 

Informace o požadavcích na výrobní objekty jsem získala z této normy. Norma se zabývá 

požadavky na požární riziko, velikost požárního úseku, stavebních konstrukcí, únikových 

cest, odstupových vzdáleností a zařízení na protipožární zásah. 

STN 920201-1. Požiarna bezpečnosť stavieb – Spoločné ustanovenia,Část 1: Požiarne 

riziko, velkost požiarneho úseku, Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 2000, 

84 s. 

Z této normy jsem získala informace pro požadavky na požární riziko a velikost požárního 

úseku pro výrobní i nevýrobní objekty.  

STN 920201-2. Požiarna bezpečnosť stavieb – Spoločné ustanovenia,Část 2: Stavebné 

konštrukcie, Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 2000, 36 s. 

Norma udává informace pro požadavky na stavební konstrukce pro výrobní i nevýrobní 

objekty ve Slovenské republice.  

STN 920201-3. Požiarna bezpečnosť stavieb – Spoločné ustanovenia,Část 3: Únikové 

cesty a evakuácia osôb, Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 2000, 56 s. 

Informace získané z této normy jsem použila pro požadavky na únikové cesty pro výrobní 

i nevýrobní objekty ve Slovenské republice.  

STN 920201-4. Požiarna bezpečnosť stavieb – Spoločné ustanovenia,Část 4: Odstupové 

vzdialenosti, Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 2000, 32 s. 

Pro požadavky na odstupové vzdálenosti pro výrobní i nevýrobní objekty ve Slovenské 

republice jsem použila informace z této normy.  
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Vyhláška č. 94/2004 Z. z., ktorou se ustanovujú technické požadavky na protipožiarnu 

bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, v znení neskorších predpisov. 

Tuto vyhlášku jsem použila jako podklad při doplňování informací, které nebyly dány 

souborem norem STN 920201-1 až 4 a také jsem z ní čerpala informace pro protipožární 

zásah.  

J. Seidl & spol., s. r. o. Požiarnobezpečnostná charakteristika užívaných stavieb [online]. 

Dvůr Králové nad Labem: [cit. 2012-02-04]. Dostpný z WWW: < 

http://www.seidl.cz/cz/technicky-zpravodaj/technicky-zpravodaj37/poziarnobezpecnostna-

charakteristika-uzivanych-stavieb-223.html> 

Pomocí tohoto internetového odkazu, jsem zjistila základní informace pro dokumentaci 

požárně bezpečnostní charakteristiky stavby a právní legislativu, ze které dokumentace 

vychází. Článek na internetovém odkazu dále uvádí obsah, postup a rozsah dokumentace.   
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3. PRÁVNÍ LEGISLATIVA 

3.1 Legislativa České republiky 

Česká republika vychází pro plánování staveb z požadavků stavebního zákona č. 

183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 

předpisů. Předmět úpravy zákona stanovuje §1. V §1 odstavci 1) upravuje tento zákon např. 

věci územního plánování, zejména cíle a úkoly a soustavu orgánů územního plánování. Druhý 

odstavec tohoto paragrafu např. upravuje věci stavebního řádu, zejména povolování staveb a 

jejich změn, užívání a odstraňování staveb. V posledním třetím odstavci se nachází např. 

úprava podmínek pro projektovou činnost, provádění staveb a obecné požadavky na výstavbu. 

Všechny tyto podmínky jsou důležité pro následnou výstavbu objektů.  

Další paragraf, který udává podmínky pro plánování, výstavbu a následné užívání je §4 

odst. 2. Ten stanoví, že orgány územního plánování a stavební úřady budou spolupracovat 

s dotčenými orgány chránicími veřejné zájmy a to podle zvláštních právních předpisů (např. 

zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/1988 Sb., 

o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů aj.). Dotčené orgány vydávají závazná 

stanoviska, která jsou potřebná pro správní řízení dle stavebního zákona. A dále dotčené 

orgány uplatňují vydaná stanoviska, která budou potřebná jako podklady pro jiné postupy 

podle tohoto zákona. Dotčené orgány mohou kontrolovat dodržování závazných stanovisek. 

Zvláštní právní předpisy těchto dotčených orgánů dále upravují úkoly územního plánování v 

§19 odst. 1) písm. m) kde se musí postarat o to, aby vytvářely podmínky pro ochranu území 

podle těchto předpisů. Ochrana území musí být před negativními vlivy záměrů na dané území 

a musí navrhovat kompenzační opatření, pokud není stanoveno jinak. [9] 

Jedním z dotčených orgánů je státní požární dozor, který se podle zákona č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně vyjadřuje k požárně bezpečnostnímu řešení stavby. Podle §31 odst. 1 písm. 

b) musí státní požární dozor posuzovat územně plánovací dokumentace, podklady pro 

vydávání územního rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, 

dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením a dále také musí posuzovat 

dokumentace k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení 

zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky v rozsahu požárně 

bezpečnostního řešení. Všechny tyto povinnosti musí být řešeny v rámci zvláštních právních 

předpisů. Na písmeno b) navazuje písm. c) tohoto paragrafu. Státní požární dozor musí také 
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ověřovat, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb podle dokumentů, které 

dostanou k posouzení a podle dokumentace, která již byla zmíněna v písmeně b) tohoto 

paragrafu včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek.  

Pokud se vrátíme ke stavebnímu zákonu, kde § 103 stavebního řádu stanoví v písmeně e) 

informaci, která udává, že stavební povolení nepotřebují udržovací práce a to jen tehdy pokud 

jejich provedení negativně neovlivní zdraví osob, požární ochranu, stabilitu a vzhled stavby. 

Dále nesmí být ohroženo životní prostředí a bezpečnost při užívání stavby. Stavební povolení 

není nutné, jedná-li se o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou. Podle písmene 

h) tohoto paragrafu jsou vyjmuty stavební úpravy, pokud provedení těchto staveb negativně 

neovlivní požární bezpečnost a nezasahuje se jimi do nosných konstrukcí stavby. Dále se 

nebude měnit vzhled stavby ani způsob užívání stavby a nebude vyžadováno posouzení vlivů 

na životní prostředí. [9] 

Dalším nezbytný předpis při výstavbě objektů je vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, kterou stanoví ministerstvo vnitra a to podle § 24 odst. 

3) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 186/2006 Sb. Tato vyhláška 

stanoví technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu nebo užívání staveb. 

Podmínky stanovené tímto předpisem jsou za účelem omezení rozvoje a šíření ohně a kouře 

ve stavbě, evakuace osob a zvířat v případě, kdy je stavba ohrožena požárem nebo při požáru, 

omezení šíření požáru na sousední stavby a umožnění účinného a bezpečného zásahu jednotek 

požární ochrany. Pokud je zapotřebí podrobnější vymezení těchto podmínek může být použito 

hodnot a postupů stanovených českou technickou normou nebo jiným technickým 

dokumentem, který upravuje podmínky požární ochrany staveb. Vyhláška byla oznámená 

v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998. 

Směrnice poskytuje informace o technických normách, předpisech a pravidel pro služby 

informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES. 

Aby bylo možné prokázat splnění požadavků požární bezpečnosti staveb a technologií, 

musí být vypracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení nebo k ohlášení 

stavby, popř. dokumentace pro provádění stavby požárně bezpečnostním řešením, která 

vychází z § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., a je součástí projektové dokumentace. [1]  
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3.2 Legislativa Slovenské republiky 

Ve Slovenské republice se při výstavbě objektů postupuje podle zákona č. 50/1976 Z. z., o 

územnom plánování a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.  

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby ve Slovenské republice mají za povinnost 

zabezpečit, aby se při vypracování projektové dokumentace staveb, při realizaci staveb a při 

užívaní, řešily a dodržovaly požadavky na požární bezpečnosti staveb. Tato podmínka je 

uvedená v zákoně č. 314/2001 Z. z., o ochrane před požiarmi §4 písm. k). Dále jsou právnické 

osoby a podnikající fyzické osoby povinny zabezpečit stavby tak, aby při změně užívání 

stavby nedošlo ke snížení požární bezpečnosti stavby, ke stižení zásahu hasičských jednotek a 

ke snížení bezpečnosti osob podle §4 písm. l). Toto písmeno se nám dále odkazuje na již 

zmiňovaný zákon č. 50/1976 Z. z., o územnom plánování a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov. [11] 

Na základě nového zákona č. 199/2009 Z. z., kterým se mění a doplňuje zákon č. 

314/2001 Z. z., o ochrane před požiarmi v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov se za již zmiňované písmeno l) vkládá nové písmeno m), které udává 

povinnost zabezpečit vypracování dokumentace o požární bezpečnostní charakteristice 

užívání stavby. Dokumentace je zpracovaná jen pokud projektová dokumentace neobsahuje 

řešení požární bezpečnosti stavby. Obsah dokumentace o požární charakteristice užívání 

stavby ustanoví všeobecně závazný právní předpis vydaný ministerstvem. 

Dalším předpisem, který ustanovuje povinnosti pro požární bezpečnost staveb je 

vyhláška Ministerstva vnitra Slovenské republiky č. 121/2002 Z. z., o požiarnej prevenci 

v znení neskorších predpisov. Posouzení dokumentace staveb z hlediska jejich požární 

bezpečnosti se musí prověřovat splněním základních požadavků na požární bezpečnost 

stavby. Zejména se prověřuje členění stavby na požární úseky, určení požárního rizika a také 

se musí určit požadavky na konstrukce a podobně. Písemné stanovisko po posouzení 

dokumentace staveb musí vyhotovit orgán státního požárního dozoru. Tyto podmínky udává § 

40 této vyhlášky. 

Vyhláška č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 

protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní staveb, stanoví další požadavky při 

projektování, výstavbě a užívání objektů, která se odkazuje na §4 písm. k) zákona č. 314/2001 

Z. z., o ochrane pred požiarmi. Požadavky na obsah projektové dokumentace jsou dány §2. 
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3.3 Kodex norem 

Základní požadavky na požární bezpečnost staveb stanoví dvě kmenové normy, pro 

nevýrobní objekty je to norma ČSN 730802 a pro výrobní objekty je to ČSN 730804. Na tyto 

normy navazují další projektové normy a předmětové normy. Specifikující požadavky pro 

vybrané typy objektů jsou uvedeny např. ČSN 730831, ČSN 730833, ČSN 730834, ČSN 

730835, ČSN 730818 a ČSN 730843. Norma ČSN 730804 má projektové normy ČSN 

730842, ČSN 730845, ČSN 730834. Kmenové normy mají své předmětové normy ČSN 

730872, ČSN 730873, ČSN 730875. Pro již zmiňované normy používáme normu ČSN 

730810 jako převodník mezi ČSN a EU. Další navazující normy jsou zkušební normy a 

eurokódy pro ověření požárně technických vlastností. Ke zkušebním normám patří ČSN 

730863, ČSN EN 13238, ČSN EN 1363 – 1 aj. Mezi eurokódy, což jsou normy pro 

navrhování konstrukcí na účinky požáru, patří ČSN EN 1991-1-2 až 1996-1-2. Po zkušebních 

normách a eurokódech následují klasifikační normy ČSN EN 13501-1 až 5 a klasifikační 

normy nakonec pokračují hodnotovými normami ČSN 730821 a 730824. [1] 

Slovenská republika má stejně jako Česká republika soubor technických norem, které 

stanovují požadavky požární bezpečnosti při výstavbě objektů. Jedná se o soubor norem STN 

920201-1 až 4, které udávají základní požadavky jak pro výrobní objekty, tak i pro nevýrobní 

objekty. Pro základní normy platí stejně, jako v České republice projektové normy pro příklad 

uvedeme STN 730831 a předmětové normy pro příklad STN 730872. Vyhláška č.  94/2004 Z. 

z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri 

užívaní staveb, upravuje podmínky požární bezpečnosti staveb a také se podle ní postupuje. 

4. Požární riziko 

4.1 Základní ustanovení  

Jedná se o pravděpodobnou intenzitu požáru v daném požárním úseku nebo jen jeho části.  

Při zjišťování požárního rizika postupuje Slovenská republika podle normy STN 920201-

1 a  Česká republika podle norem ČSN 730802 a ČSN 730804. Norma STN 920201-1 určuje 

požární riziko pro výrobní i nevýrobní objekty. V České republice se stanoví zvlášť riziko pro 

nevýrobní objekty normou ČSN 730802 a pro výrobní objekty normou ČSN 730804. 
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4.2 Určení požárního rizika 

Slovenskou normou se určuje stejně jako v českých normách požární riziko a to pomocí 

ekvivalentní doby trvání požáru nebo výpočtovým požárním zatížením. Ekvivalentní doba 

trvání požáru platí pro výrobní objekty a výpočtové požární zatížení pro nevýrobní objekty.  

Slovenskou normou není dána podmínka, že pokud se určí požární riziko podle jiné 

metodiky např. podle přílohy A ČSN EN 1991-1-2, nemůže jim být nahrazeno výpočtové 

požární zatížení.  

4.3 Požární zatížení 

Jedná se o přepočítanou hmotnost dřeva v kg na jednotku půdorysné plochy daného 

požárního úseku v m
2
. Výhřevnost přepočítané hmotnosti dřeva musí být stejná jako všechny 

hořlavé látky, které se vyskytují v požárním úseku.  

Pro výpočet požárního zatížení je potřeba nahodilé požární zatížení a stálé požární 

zatížení.  

4.4 Nahodilé a stálé požární zatížení 

Do nahodilého požárního zatížení se započítává hmotnost a výhřevnost všech látek 

vyskytujících se v požárním úseku. Patří mezi ně například nábytek, hořlavé výrobky apod.  

Slovenská norma nestanovuje podmínku pro nádrže, sila, zásobníky nebo jiná ohrazení 

hořlavých látek, které nejsou z konstrukcí DP1 a po celou dobu požáru nebudou schopny 

bránit látkám v rozlití nebo rozsypání. Pokud bude toto platit, musí se počítat s povrchovou 

plochou, která vznikne po zřícení tohoto ohrazení a rozlití nebo rozsypání hořlavých látek.  

Ostatní podmínky pro určení a výpočet nahodilého požárního zatížení jsou shodné. 

Do stálého požárního zatížení se započítává hmotnost a výhřevnost všech látek, které se 

vyskytují v konstrukcích daného požárního úseku. Může se jednat o hořlavé podlahy, příčky, 

obklady apod.  

Slovenská norma neudává podmínku pro požárně dělící konstrukce, které nebudou 

započítávány do stálého požárního zatížení, jestliže budou v obvodových a střešních 

konstrukcí druhu DP3 a budou ohraničovat vestavby (pokud tyto tvoří samostatný požární 

úsek) od požárního úseku, kde se nacházejí. Hmotnost hořlavých části těchto konstrukcí se 
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pak bude započítávat do stalého požárního zatížení toho požárního úseku, ve kterém se 

konstrukce nacházejí. Podmínka je uvedena v normě ČSN 730804. 

Ostatní podmínky pro určení a výpočet nahodilého požárního zatížení jsou shodné. 

4.5 Průměrné požární zatížení 

Jedná se o požární zatížení, které je rovnoměrně rozloženo na půdorysné ploše daného 

požárního úseku.  

Podmínky pro určení průměrného požárního zatížení jsou shodné.  

4.6 Soustředěné požární zatížení 

Jedná se o požární zatížení, které se vyskytuje na části půdorysné plochy daného 

požárního úseku. Hodnota tohoto požární zatížení musí výrazně přesahovat hodnotu 

průměrného požárního zatížení.  

Slovenská norma nestanovuje rovnici, podle které se může vypočítat soustředěné požární 

zatížení.  

Podmínky, které musí být splněny, aby se mohlo jednat o soustředěné požární zatížení, 

jsou pro normy shodné.  

4.7 Výpočtové požární zatížení 

Výpočtové požární zatížení určuje požární riziko. 

Slovenskou normou není do rovnice zařazen součinitel c, který vyjadřuje vliv požárně 

bezpečnostních zařízení. Podle této rovnice se také nepočítá s požárním zatížením, ale 

s průměrným požárním zatížením.  

Vypočítat lze také soustředěné výpočtové zatížení. V této rovnici, podle slovenské normy, 

opět není započítán součinitel c.  

4.8 Součinitel hořlavých látek – a 

Používá se při výpočtu požárního zatížení a vyjadřuje rychlost odhořívání látek. Jedná se 

vlastně o úbytek hmotnosti hořlavé látky za určitý čas.  
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Slovenská norma je rozšířená o podmínku, kdy může být hodnota součinitele pro nahodilé 

požární zatížení an a pro stálé požární zatížení as snížena o 30 %. Tyto hodnoty mohou být 

sníženy jen tehdy, pokud je požární úsek vybaven stabilním hasicím zařízením se 

samočinným spouštěním. Jestliže se v daném požárním úseku vyskytují plynné hořlavé látky, 

nemůže být použita snížená hodnota součinitele pro nahodilé požární zatížení. Je-li použito 

snížení těchto hodnot součinitelů an a as o 30 %, nesmí být pro zvětšení největší dovolené 

půdorysné plochy podlaží požárního úseku použit součinitel cn2.  

Pro výpočet součinitele hořlavosti látek jsou podmínky shodné. 

4.9 Součinitel odvětrávaní – b  

Jedná se o součinitel, který lze použit při výpočtu požárního zatížení a vyjadřuje rychlost 

odhořívání z hlediska stavebních podmínek. 

Podmínky stanoveny pro součinitel odvětrávání jsou shodné.   

4.10 Součinitel c 

Jedná se o součinitel, který vyjadřuje použití požárně bezpečnostních zařízení.  

U nevýrobních objektů lze podle ČSN 73 0802 součinitel c využít pro snížení požárního 

rizika navržených požárních úseků, ke zvětšení mezních rozměrů požárních úseků a mezních 

délek nechráněných únikových cest. Pro slovenskou normu se tento součinitel c využívá pro 

zvětšení největší dovolené půdorysné plochy požárního úseku. Česká norma využívá c1 až c4, 

slovenská pouze c1 až c3. Hodnoty součinitele c1 využívá česká norma pro vliv elektrické 

požární signalizace. Oproti tomu ve slovenské normě tento součinitel c1 je použit pro vliv 

elektrické požární signalizace a také pro možnost zásahu jednotky požární ochrany. Pro zásah 

jednotek je stanoven v české normě součinitel c2.  

U výrobních objektů součinitel c podle normy ČSN 730804 vyjadřuje vliv požárně 

bezpečnostního zařízení na požární a ekonomické riziko. Pro slovenskou normu STN 920201-

1 se součinitel c využívá pro zvětšení největší dovolené plochy Smax  požárního úseku výrobní 

stavby, stavby pro hospodářskou výrobu a také otevřeného technologického zařízení. Pro 

českou normu nabývá tento součinitel tří hodnot, c1 až c3. Pro slovenskou zase nabývá čtyř 

hodnot, c1 až c4. Rozdíl je také v tom, že česká norma do tohoto součinitele nezahrnuje 

elektrickou požární signalizaci, avšak slovenská jí má obsaženou hned v prvním součiniteli c1 



20 

 

a to dohromady s možnosti zásahu požárních jednotek. Navíc má také součinitel c4, který 

vyjadřuje vliv technického řešení proti požáru.   

4.11 Ekvivalentní doba trvání požáru 

Touto dobou je vyjádřeno požární riziko výrobních staveb.  

Slovenská norma uvádí podmínky, kdy se nesmí použít zjednodušeného způsobu výpočtu 

ekvivalentní doby trvání požáru. V české normě tyto podmínky nejsou uvedeny. Navíc také 

slovenská norma nezařazuje do rovnice pro výpočet ekvivalentní doby trvání požáru 

součinitel c vyjadřující vliv požárně bezpečnostních zařízení. 

Ostatní podmínky pro ekvivalentní dobu trvání požáru jsou shodné. 

4.12 Pravděpodobná doba trvání požáru 

Pro výpočet pravděpodobné doby trvání požáru jsou dány podle jednotlivých norem 

rovnice. Do rovnice slovenské normy není zařazen součinitel c vyjadřující vliv požárně 

bezpečnostních zařízení, ale je zde započítán součinitel výhřevnosti a součinitel 

ekvivalentního množství dřeva. Takto je řešen i výpočet pravděpodobné doby trvání požáru, 

který závisí na místně soustředěném požárním zatížení. 

 

4.13 Parametr odvětrávání – F0    

Tento parametr se počítá pro výrobní objekty. 

Slovenskou normou není dána podmínka pro úseky, kde jsou otvory ve střešních 

konstrukcích jedinými otvory, kterými může dojít k výměně plynu v daném úseku. Pro tyto 

otvory je použito do rovnice pro výpočet parametru hodnota S0i jen poloviční. Pokud se však 

nacházejí ve stěnách další otvory, počítají se otvory ve střeše i ve stěnách plnou hodnotou.  

Rovnice pro výpočet parametru odvětrávání a další podmínky jsou shodné.   

4.14 Rychlost odhořívání  

Slovenskou normou je navíc dána rovnice pro výpočet rychlosti odhořívání, v níž se 

nepoužívá parametr odvětrávání F0, ale přepočtový parametr F1. Tohoto parametru se použije 
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jen tehdy, pokud je hodnota součinitele ekvivalentního množství dřeva větší než 1. Českou 

normou rovnice není uvedena.  

Ostatní podmínky pro rychlost odhořívání jsou shodné. 
 
 

5. POŽÁRNÍ ÚSEKY 

Z důvodu požární bezpečnosti musí být stavební objekty děleny na menší ohraničené 

celky. Pro tyto celky je použito názvu požární úseky a ty brání šíření požáru.  

V České republice musí být podle §3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 

požární ochrany staveb při navrhování staveb vymezeny požární úseky a také musí být určena 

pravděpodobná intenzita případného požáru v těchto úsecích. Vše musí být při vymezování 

v souladu s §15,17, 23 a Českými technickými normami. Seznam těchto norem je v příloze č. 

1, částech 2 a 3 této vyhlášky. 

Ve Slovenské republice máme v § 3 vyhlášky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní staveb, 

uvedenou definici požárního úseku a způsob, jak stavbu na tyto úseky členit. Dovolená plocha 

požárního úseku se určí podle §4. 

Podmínky pro tvorbu požárních úseku na Slovensku jsou dány normou STN 920201-1.  

Tato norma určuje postup při stanovení požárního rizika a při stanovení velikosti požárních 

úseků staveb. Pokud dojde ke změně stavby, platí tato norma pouze v rozsahu, který je 

uvedený v STN 73 0834.   

Oproti české normě jsou slovenskou normou dané podmínky pro největší počet požárních 

podlaží v požárním úseku. V české normě se nepoužívá termín požární podlaží, ale užitné 

podlaží. Podmínky jsou následující. 

Požární úsek může mít nejvíce dvě požární podlaží, pokud má stavba požární výšku nad 

60 metrů. Tři požární podlaží může mít tehdy, pokud je požární výška stavby nad 45 metrů a 

nejvýše je do 60 metrů. Čtyři požární podlaží může mít tehdy, pokud je požární výška stavby 

nad 22,5 metrů a nejvýše je do 45 metrů. Pokud má pět požárních podlaží musí být požární 

výška dané stavby do 22,5 metrů. Požární úsek bez požárního rizika může mít nanejvýš 10 

požárních podlaží. [4] 
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5.1 Velikost požárních úseku 

Pro určení mezních rozměrů požárního úseku pro nevýrobní objekty ČSN 730802 je 

používán soubor tabulkových hodnot daných touto normou. Jako mezní rozměr je myšlena 

délka a šířka daného požárního úseku. Tabulky jsou zvlášť pro nehořlavý konstrukční systém, 

hořlavý konstrukční systém a pro smíšený konstrukční systém. Pro normu STN 920201-1 je 

tento postup určení mezních rozměrů požárního úseku jiný. Podle této normy se určuje 

největší dovolená půdorysná plocha požárního úseku a to rovnicemi, které jsou dané touto 

normou. Plocha se určuje pro konstrukční systém nehořlavý a to v nadzemním požárním 

podlaží a zvlášť v podzemním požárním podlaží, pro konstrukční systém smíšený a to 

v nadzemním požárním podlaží a zvlášť v podzemním požárním podlaží a pro konstrukční 

systém hořlavý a to pro konstrukce druhu D2 a zvlášť pro konstrukce druhu D1, D2 a D3.  

5.2 Spojení podlaží 

 Spojení prvního nadzemního podlaží s prvním podzemním podlažím v jeden požární 

úsek umožňuje slovenská vyhláška č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické 

požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní staveb. Aby se mohlo 

jednat o jeden požární úsek, může být první nadzemní podlaží spojeno s části prvního 

podzemního podlaží o ploše nejvýše 50 m
2
 nebo první podzemní podlaží spojeno s části 

prvního nadzemního podlaží o ploše nejvýše 50 m
2
. 

6. POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

6.1 Základní ustanovení  

Při navrhování požadavků na stavební konstrukce postupuje Slovenská republika podle 

normy STN 920201-2 a  Česká republika podle norem ČSN 730802, ČSN 730804 a ČSN 

730810.  

U výběru stavebních výrobků a stavebních konstrukcí je brán ohled na jejich hodnocení 

požárně technických vlastností.  

6.2 Požární odolnost 

Stavební konstrukce jsou hodnoceny podle požární odolnosti. Jedná se o mezní stavy, 

které musí konstrukce splňovat po určitou dobu.   
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Pro výrobní i nevýrobní objekty se požární odolnost v České republice určuje podle norem 

ČSN 730802, ČSN 730804 a ČSN 730810. Skutečná požární odolnost se určuje buď 

zkouškou podle ČSN EN 136-1 nebo výpočtem. Pro objekty navrhnuté podle slovenských 

norem se požární odolnost určuje podle průkazné zkoušky, která je ve zkušebních normách, 

nebo podle výpočtu, který udává technická norma, například STN EN 1996-1-2. Hodnoty 

dané tabulkou najdeme v STN 920201-2.  

6.3 Požární stěna 

Požární stěny jsou používány pro oddělení sousedících požárních úseků ve vodorovném 

směru. 

Slovenskou normou jsou stanoveny rozdílné podmínky při použití samočinných požárně 

bezpečnostních zařízení, které mohou nahradit požární stěny, obvodové stěny a požární 

uzávěry, které se nachází v těchto stěnách.  

Požární stěny mezi objekty, které se vyskytují na Slovensku, musí splňovat mechanickou 

odolnost, pro objekty v České republice tento požadavek v normě uveden není. 

6.4 Požární strop 

Požární strop je používán pro oddělení sousedících požárních úseků ve svislém směru. 

Požadavky na požární strop jsou shodné.  

6.5 Obvodové stěny 

Obvodové stěny brání šíření požáru buď vně požárního úseku na jiný objekt, nebo na jiný 

požární úsek toho samého objektu. 

Pro obvodové stěny jsou v českých normách ČSN 730802 a ČSN 730804 dodány 

informace, podle jaké normy se navrhují dodatečné vnější tepelné izolace a také jak se musí 

posuzovat obklady pro obvodové stěny ze tříd reakce na oheň C až E. V České republice je 

tato problematika řešena podle požadavků normy ČSN 730810. 

Pro Slovenskou republiku platí dva způsoby, a to podle původních norem nebo podle 

vyhlášky. Pro dodatečné zateplování je napsán článek v normě STN 730802:2010, který platí 

pro objekty projektované podle normy STN 730802 do roku 2000. Avšak v nové normě a 
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vyhlášce tento článek není uveden a musí se dodržovat požadavky na klasické požární pásy 

konstrukcí typu DP1.  

6.6 Nosné konstrukce 

Nosné konstrukce zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části. 

Požární odolnost, kterou musí vykazovat nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu o 

určitém počtu nadzemních podlaží je stanovena v České republice podle ČSN 730802 a ČSN 

730804, ve Slovenské republice je tato požární odolnost stanovena v §38 vyhlášky č. 94/2004 

Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a 

pri užívaní staveb.  

Norma ČSN 730802 navíc udává, že nosné konstrukce střech objektu OB1, které se 

nacházejí nad požárními stropy v posledním užitném podlaží, nemusí vykazovat požární 

odolnost a mohou být z konstrukcí DP3. Toto platí, pokud se bude pod touto konstrukcí 

vyskytovat podlaží, nepřesahující určitou plochu.  

Ohraničující konstrukce požárního úseku půdní vestavby mohou být závislé na stabilitě 

střešní konstrukce a nemusí u nich být prokazována jejich požární odolnost, pokud tyto půdní 

vestavby zabírají plochu danou normou a jsou zařazené do stupně požární bezpečnosti, který 

je také předepsaný normou. Tato podmínka není dána slovenskou normou. 

Slovenská norma nemá tak jako česká norma rozvedeny podmínky pro výrobní objekty, 

které mají nosné konstrukce otevřených objektů, nevykazují požární odolnost a jsou 

z konstrukcí druhu DP3. Dále nestanovuje podmínky pro nosné konstrukce uvnitř a vně 

požárního objektu, zajišťujících stabilitu objektu nebo jeho částí, střech, stropů s funkcí střech 

nad posledním užitným podlažím, půdních vestaveb, kdy nemusí vykazovat požární odolnost.  

6.7 Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku 

V případě nenosných konstrukcí uvnitř požárního úseku stanovuje slovenská norma 

požadavky pro konstrukce střech a podhledů, které nejsou v české normě specifikovány. 

Konkrétně se jedná o využití materiálů, které by mohly při požáru odkapávat a odpadávat. 

Tyto materiály lze použít, pokud budou mít konstrukce s požární odolnosti nejméně 15 minut 

nebo když se zabrání odkapávání látkám pomocí stabilního hasicího zařízení.  
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Podle stanovení obou českých norem musí být zajištěny jakékoliv konstrukce střešního 

pláště, které by mohly měknout a odpadat při požáru tak, aby nezranily unikající osoby při 

evakuaci.  

6.8 Požární pásy 

Požární pásy jsou používány k zabránění šíření požáru požárně otevřenými plochami, 

který by se mohl přenést do sousedního požárního úseku. 

Podmínky, kdy lze od požadavků požárních pásů upustit, jsou pro české normy i 

slovenskou normu shodné. Avšak česká norma má tyto podmínky více rozšířeny. Platí pro 

vodorovné požární pásy, které se vyskytují nad posledním požárním podlažím, nad kterým je 

požární strop. V tomto případě nemusí být požární pásy, pokud je povrchová vrstva střešního 

pláště určitého druhu, římsa má určitou tloušťku, je celistvá a stavební výrobky jsou ze třídy 

reakce na oheň A1 a A2.  

6.9 Požární uzávěry otvorů 

Požární uzávěry jsou umisťovány do požárních stěn, požárních stropů a obvodových stěn. 

Slovenskou normou nejsou řešeny dveřní nadsvětlíky, které mohou být použity jako 

součást požárního uzávěru, popř. část příčky, která je použita jen tehdy, pokud jejich plocha 

nepřesáhne určitý násobek plochy požárních uzávěrů. Jedna z dalších podmínek, kterou tato 

norma neřeší je, pokud se nad požárním stropem chráněné únikové cesty nevyskytuje žádné 

požární zatížení, mohou být zde použity požárně neuzavíratelné otvory k odvětrávání těchto 

cest.  

Slovenská norma pro výrobní objekty nestanovuje řešení pro zabránění šíření zplodin 

hoření požárními uzávěry, pokud jsou instalovány dva požární uzávěry, mezi kterými se 

nachází malý odvětrávaný prostor.  

6.10 Požární opona 

Slovenská norma STN 920201-2 na rozdíl od obou českých řeší navíc požární opony pro 

jeviště a určuje požadavky, které tyto opony musí splňovat.  

Požadavky musí být splněny pro každé jeviště s provazištěm, které jsou od hlediště 

odděleny požární oponou. Směrem do hlediště nesmí být před požární oponou umístěny žádné 

závěsy z hořlavých látek. Požární opona musí být z materiálu třídy reakce na oheň A, musí se 
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jednat o požární uzávěr typu EW. Intenzita sálaní tepla nesmí překročit určitou hodnotu 

stanovenou touto normou a to od středu opony směrem do hlediště. Opona musí být ze strany 

jeviště dimenzována na vodorovný tlak a uzavření opony nesmí být závislé na dodávce 

elektrického proudu ze sítě. Uzavírání opony se určuje podle velikosti jeviště. Pokud se 

požární opona nachází ve stavbě s požární ústřednou, musí se její poloha signalizovat do této 

ústředny a opona bude odsud následně ovládaná.  

Pro Českou republiku jsou požadavky na požární oponu specifikovány v příloze normy 

ČSN 730833.  

6.11 Prostupy 

Jedná se o otvory, jimiž prostupují rozvody a instalace vodovodů, plynovodů a jiných 

technologických zařízení. Patří zde také elektrické rozvody kabelů, vodičů.  

Podmínky pro Českou republiku jsou uvedeny v normě ČSN 730802 a ČSN 73 0810 a 

podmínky, které musí být splněny pro Slovensko, udává vyhláška 94/2004 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní 

staveb a to v § 40 odst. 3) až 5). Ve vyhlášce jsou pouze uvedeny podmínky pro označení 

prostupů a požadavky na jejich požární odolnost. 

6.12 Konstrukce výtahových a jiných šachet 

Slovenská norma neřeší podmínku, kdy výtah, který je umístěný v chráněné únikové 

cestě, nemusí tvořit samostatný požární úsek. V české normě toto platí když, výtahová klec je 

používaná pouze pro dopravu osob, musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a 

zároveň je strojovna výtahu umístěna nad úrovní nejvýše položené výstupní stanice výtahu 

nebo tvoří samostatný požární úsek. Ostatní podmínky jsou shodné.  

Podle slovenské normy navíc netvoří strojovna výtahů samostatný požární úsek, pokud 

nemá požárně uzavíratelné otvory.  

Pro obě české normy platí stejné podmínky, a to jakými způsoby se mají odvětrávat 

výtahové šachty a kdy se šachty evakuačních a požárních výtahů nedoporučuje odvětrávat.  

Slovenskou normou není řešeno zařízení na hydraulický pohon. Podle obou českých 

norem toto řešeno je a zařízení na hydraulický pohon není považováno za strojovnu výtahu. 

Aby platila tato podmínka, musí být umístěn hydraulický pohon na výtahové kleci. 
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6.13 Instalační šachty a kanály 

Norma ČSN 730802 udává požadavky na požární odolnost konstrukcí u instalačních 

šachet a kanálů, tento článek se v normě STN 920201-2 nevyskytuje. 

6.14 Povrchová úprava stavebních konstrukcí 

Povrchová úprava slouží k zabránění šíření požáru po povrchu konstrukcí. Mezi takové 

úpravy patří nátěry, malby, tapety a jiné.  

Jak norma STN 920201-2 tak i norma ČSN 730802 určuje nejvyšší hodnoty pro index 

šíření plamene pro požární úseky, které mají povrchové úpravy stavebních konstrukcí. Rozdíl 

je však v tom, že slovenská norma udává čtyři skupiny pro určení indexu síření plamene U1 

až U4 a česká pouze dvě skupiny pro určení indexu šíření plamene U1 a U2. Hodnoty skupiny 

U1 a U2 podle české normy odpovídají hodnotám skupin U2 a U3 slovenské normy.  

Slovenská norma udává podmínku, kdy se nebude nejvyšší hodnota indexu šíření plamene 

na stavební konstrukce vztahovat. České normy tuto podmínku také splňují a oproti slovenské 

normě navíc udávají další podmínky, kdy se může použít jiných hodnot pro index šíření 

plamene na povrchových úpravách stavebních konstrukcí. Vztahují se na požární úseky 

chráněných únikových cest, které mají konstrukce z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo 

A2, u těchto úseku však musí být použito podlahových krytin třídy reakce na oheň nejméně 

Cfl – s1 podle ČSN EN 13501-1 a dále podmínky platí pro vestavěný nábytek, který se 

nachází v těchto požárních úsecích.  

Českou normou se do skupiny U1 podle dané tabulky řadí požární úsek, který musí 

splňovat ještě další podmínku, kterou slovenská norma neudává. Musí být splněna 

požadovaná plocha na jednu osobu a celková půdorysná plocha požárního úseku. Do skupiny 

U1 se podle normy ČSN 730804 ještě doporučuje zařádit požární úseky s provozy, kde hrozí 

usazování hořlavých prachů na stavebních konstrukcích.  

Ve slovenské normě nejsou dány hodnoty indexu šíření plamene pro povrchovou úpravu 

stěn a podhledů jedné únikové cesty, která se nachází v objektu s více chráněnými únikovými 

cestami.  

  



28 

 

6.15 Střešní plášť 

Obě české normy ČSN 730802 a ČSN 730804 navíc udávají, podle jakých zásad se 

posuzují objekty, které mají jedno nadzemní podlaží s membránovými, stanovými nebo 

jinými podobnými konstrukcemi s funkcí střechy či střešních a obvodových plášťů. Ve 

slovenské normě STN 920201-2 tyto požadavky uvedeny nejsou. 

Střešní plášť, který bude zasahovat do požárně nebezpečného prostoru jiného požárního 

úseku, musí ve Slovenské republice splňovat kritérium Croof(t4) a to podle normy STN EN 

13 501-5 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Pro 

Českou republiku používame kritérium Broof(t3).  

7. ÚNIKOVÉ CESTY A EVAKUACE OSOB 

7.1 Základní ustanovení 

Pro projektování únikových cest na Slovensku je vydána norma STN 920201-3, v České 

republice jsou stanoveny podmínky projektování únikových cest v normách ČSN 730802 pro 

nevýrobní objekty a ČSN 730804 pro výrobní objekty. Norma STN 920201-3 řeší všeobecně 

únikové cesty jako je tomu i v České republice, následně jsou v této normě dále řešeny 

únikové cesty pro zvířata, požadavky na únikové cesty ze staveb zdravotního zařízení, ze 

staveb se shromažďovacími prostory, ze staveb zemědělské výroby. V České republice jsou 

pro tyto prostory vlastní normy, např. pro stavby se shromažďovacími prostory je to norma 

ČSN 730831. [6] 

Únikové cesty slouží k bezpečné a včasné evakuaci všech osob z objektu, který je ohrožen 

požárem na volné prostranství. Zároveň musí umožňovat přístup jednotkám požární ochrany 

do prostorů, které jsou napadeny požárem. Po dobu výskytu na těchto cestách nesmí být 

evakuované osoby vystaveny kritické koncentraci zplodin hoření, která by vedla ke ztrátě 

vědomí. [6]  

Podle stupně ochrany jsou únikové cesty děleny na nechráněné a chráněné. Chráněné 

únikové cesty jsou dále děleny na tři typy, je to chráněná úniková cesta typu A nebo typu B 

nebo typu C. Pro výrobní objekty může být použita ještě částečně chráněna úniková cesta.  
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7.2 Nechráněna úniková cesta 

Úniková cesta není chráněná před účinky požáru a vede z požárního úseku k východu na 

volné prostranství. Může vést také do částečně chráněné a chráněné únikové cesty.  

Požadavky pro tento typ únikových cest jsou shodné. 

7.3 Částečně chráněna úniková cesta 

Prochází požárním úsekem nebo jen jeho části bez požárního rizika. 

Úniková cesta, která je považována za částečně chráněnou únikovou cestu, musí splňovat 

určité podmínky. Podmínky jsou jak pro slovenskou normu STN 920201-3, tak pro českou 

normu ČSN 730804 skoro shodné. Pro slovenskou normu však navíc platí podmínka, že 

pokud se má jednat o částečně chráněnou únikovou cestu, musí tato cesta procházet 

sousedním požárním úsekem, který má hodnotu součinitele hořlavosti látek nejvýše 1,1.  

7.4 Chráněná úniková cesta 

Vede k východu na volné prostranství nebo do prostoru, který je oddělen požárně dělícími 

konstrukcemi a požárními uzávěry od ostatních požárních úseku. Musí být také dostatečně 

odvětrávána.  

Normou STN 920201-3 se neřeší jako v českých normách stupeň požární bezpečnosti 

chráněných únikových cest pro příslušnou požární výšku objektu. Navíc zde není uvedena 

podmínka pro rozvody zemního plynu, kde se mohou vést a jak budou chráněny proti okolí. 

Podle této normy může být v chráněné únikové cestě typu A umístěná výtahová šachta. Tato 

šachta však musí odpovídat podmínkám vyhlášky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní staveb.  

7.5 Typy chráněných únikových cest 

V České i Slovenské republice jsou tři druhy chráněných únikových cest.  

Označení pro tyto cesty je shodné.  

7.6 Větrání únikových cest 

Každá chráněná úniková cesta musí být větrána a to přirozeným způsobem nebo uměle.  

Požadavky na větrání jednotlivých typů chráněných únikových cest jsou shodné.  
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7.7 Požární předsíň 

Požární předsíně navazují na chráněné únikové cesty a používají se pro chráněné únikové 

cesty typu B a typu C.  

Požadavky na požární předsíň jsou pro české normy a slovenskou normu shodné. 

7.8 Použití a počet únikových cest 

Únikové cesty slouží pro evakuaci osob při požáru.  

Normy udávají, k jakému spojení může být použito nechráněné únikové cesty, avšak 

slovenská norma nemá tolik možností jako české normy. Slovenská norma neudává 

samostatné požadavky, pro použití částečně chráněné únikové cesty a kdy lze tuto cestu 

nahradit.  Díky českým normám nemusí být do určité výšky použito chráněných únikových 

cest.  

Požadavky na počet únikových cest jsou shodné. 

7.9 Délka a šířka únikových cest 

Mezní délky nechráněných únikových cest jsou v českých normách dané tabulkou nebo 

výpočtem, tabulka je určena pro nevýrobní objekty a výpočet pro výrobní objekty. Ve 

slovenské normě je mezní délka určena pouze podle výpočtu.  

Podle slovenské normy není stanovena hodnota mezní délky pro chráněnou únikovou 

cestu typu A, avšak v českých normách je tato hodnota stanovena. Nestanovuje ani 

požadavky, kdy se může zvětšit mezní délky nechráněných únikových cest.  

Aby byla úniková cesta správně navrhnuta, musí mít nejen správnou délku, ale také 

správně navrhnutou šířku. Slovenskou normou nejsou dány podmínky pro zvýšení či snížení 

počtu evakuovaných osob při výpočtu šířky nechráněné únikové cesty. V této normě také není 

tabulkami dán počet evakuovaných osob na nechráněné únikové cestě a na chráněné únikové 

cestě. Také zde není uvedeno, kde se posuzuje počet únikových pruhů a šířka nechráněné a 

chráněné únikové cesty.  

Podle slovenské normy jsou navíc již určeny přesné šířky únikových cest pro evakuaci 

osob s omezenou schopnosti pohybu a pro evakuaci osob neschopné samostatného pohybu.  
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7.10 Doba zakouření 

Je to doba, po kterou nedojde k zaplnění prostoru zplodinami hoření a kouřem do úrovně 

2,5 metrů nad podlahou. Stanoví se podle množství uvolněných zplodin hoření a kouře nebo 

pomocí empirické rovnice, která je dána českou normou ČSN 730802 a ČSN 730804. Ve 

slovenské normě se s dobou zakouření vůbec nepočítá.  

7.11 Předpokládaná doba evakuace a podmínky evakuace 

Protože slovenská norma nepočítá s dobou zakouření, je podle ní pouze dáno porovnání 

předpokládané doby evakuace osob po únikových cestách s mezní dobou evakuace. Pro 

výrobní objekty podle české normy ČSN 730804 se všechny tři doby porovnávají.   

Požadavky na podmínky evakuace osob jsou shodné. 

7.12 Kapacita únikového pruhu 

Požadavky na kapacitu únikového pruhu jsou shodné. 

7.13 Úniková cesta na rovině a schodiště na únikových cestách 

Požadavky pro únikové cesty na rovině a pro schodiště na únikových cestách jsou shodné. 

7.14 Eskalátory a evakuační výtah  

Požadavky na eskalátory a evakuační výtah jsou shodné. 

7.15 Dveře na únikových cestách 

Slovenskou normou STN 920201-3 nejsou vůbec řešeny turniketové dveře jako dveře, 

které mohou být použity pro únik osob. Díky české normě ČSN 730802 se tyto dveře dají 

použit jako druhý nebo další východ na volné prostranství a je zde i určena průchodnost 

těchto dveří při evakuaci. Slovenská norma také neřeší podmínku, podle které se nesmí použít 

na únikových nebo vnitřních zásahových cestách jako náhrady dveří žaluzie, závěsy a rolety. 

Norma neřeší možnost elektricky nebo motoricky uzavírat dveře nebo vrata, u kterých 

začíná úniková cesta nebo jimi prochází. V české normě ČSN 730804 je toto řešeno a jsou 

zde uvedené i podmínky, které toto ovládání musí splnit. 
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7.16 Náhradní úniková možnost 

Při evakuaci osob lze použít v České i Slovenské republice také náhradních únikových 

možností. Za náhradní únikové možnosti se navíc také podle českých norem považují okna a 

jiné otvory o určité výšce, šířce a parapetem o určité výšce, tak aby osoby mohly mít další 

možnost úniku od požáru, toto však slovenská norma neudává.  

7.17 Technická zařízení k řízení osob 

Požadavky na technická zařízení jsou shodné. 

7.18 Osvětlení a označení únikových cest 

Osvětlení chráněných únikových cest slouží pro bezpečný pohyb evakuovaných osob.  

Ve slovenské normě jsou více rozvedené podmínky, kde se navrhuje bezpečnostní a 

náhradní osvětlení. Česká norma v tomto odkazuje na normu ČSN EN 1838 a vyskytuje se 

zde navíc oproti slovenské normě podmínka, že nouzové osvětlení musí být v chráněných 

únikových cestách typu A, B, C a v částečně chráněných únikových cestách, které nahrazují 

chráněné únikové cesty a jak dlouho musí toto osvětlení fungovat v době požáru. Ostatní 

podmínky jsou shodné. 

Aby se mohly evakuované osoby dobře orientovat ve směru úniku, je používáno označení 

únikových cest. Ve slovenské normě jsou více rozvedené podmínky, kdy musí být vyznačen 

směr úniku zařízením s nouzovým zdrojem světla, jinak jsou podmínky pro normy shodné. 

7.19 Únikové cesty z otevřených technologických zařízení 

Požadavky pro únikové cesty z otevřených technologických zařízení jsou shodné. 

8. ODSTUPY 

8.1 Základní ustanovení 

Pro stanovení odstupových vzdáleností a požárně nebezpečného prostoru platí ve 

Slovenské republice požadavky normy STN 920201-4. Pro Českou republiku platí požadavky 

pro stanovení odstupových vzdálenosti a požárně nebezpečného prostoru normy ČSN 730802 

pro nevýrobní objekty a ČSN 730804 pro výrobní objekty.  
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8.2 Odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor  

Odstupová vzdálenost a požárně nebezpečný prostor je stanoven u požárních úseků 

sousedících objektu tak, aby při požáru nedošlo k jeho přenosu z jednoho objektu na druhý.  

Pro odstupové vzdálenosti platí stejné podmínky jak v českých normách, tak i ve 

slovenské normě. Při určování odstupových vzdáleností je postup shodný u všech norem.  

V české normě ČSN 730804 jsou více rozvedeny podmínky pro rozvody potrubí 

s hořlavými plyny nebo kapalinami, které jsou umístěny na vnějším líci obvodových stěn. Je 

zde navíc uvedeno, jakou musí mít požární odolnost konstrukce chránící rozvody a že musí 

být opatřeny samočinným uzávěrem. Ostatní podmínky pro nebezpečný prostor jsou shodné.  

Odstupové vzdálenosti jsou také určovány podle norem STN 920201-4 a ČSN 730804 pro 

otevřené technologické zařízení. Tady jsou podmínky pro určení shodné.  

9. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH 

9.1 Základní ustanovení 

Aby mohlo dojít k efektivnímu provedení protipožárního zásahu a byla také zajištěna 

bezpečnost zasahujících jednotek, je důležité zajistit u objektu přístupová komunikace, 

nástupní plochy, zásahové cesty a technická zařízení. [1] 

Slovenská republika vychází při projektování zařízení pro protipožární zásah z vyhlášky č. 

94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri 

výstavbe a pri užívaní staveb nebo z příslušných norem. V České republice se vychází 

z norem ČSN 730802 a ČSN 730804.  

9.2 Přístupové komunikace 

Přístupové komunikace slouží pro příjezd požárních vozidel. 

Při projektování se vychází ve Slovenské republice z vyhlášky č. 94/2004 Z., a Česká 

republika vychází z norem ČSN 730802 a ČSN 730804. Podmínky při projektování jsou 

shodné, na Slovensku jsou však tyto podmínky méně rozvedeny. Neřeší smyčkový objezd, 

který v České republice má každá neprůjezdná jednopruhová komunikace, jejíž délka je více 

než 50 metrů.  
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9.3 Nástupní plochy 

Aby bylo možno vést protipožární zásah vnější stranou, musí být u objektu zřízeny 

nástupní plochy. Podmínky, které musí nástupní plochy splňovat, jsou pro české normy i 

slovenskou vyhlášku  94/2004 Z., shodné.   

Nástupní plochy nemusí být zřizovány v určitých případech, které jsou uvedeny v českých 

normách a slovenské vyhlášce č. 94/2004 Z. České normy navíc stanovují podmínku, kdy 

nemusí být zřizovány nástupní plochy. Podle českých norem nemusí být nástupní plochy 

zřizován u objektů, které mají výšku větší než 12 metrů a mají ve všech požárních úsecích 

s požárním rizikem instalované sprinklerové stabilní hasicí zařízení.  

9.4 Zásahové cesty 

Zásahové cesty dělíme na dva druhy. A to na vnitřní zásahové cesty a vnější zásahové 

cesty.  

Podmínky pro české normy a slovenskou vyhlášku, kde se musí vnitřní zásahové cesty 

navrhovat, jsou shodné. Slovenskou vyhláškou je jen více rozvedena podmínka pro stavby o 

výšce nadzemní části méně než 22,5 metrů. Je zde rozvedena požadovaná hloubka, kterou 

tyto stavby musí mít.  

Slovenská vyhláška neřeší vybavení vnitřních zásahových cest požárními vodovody a 

přístup k daným zařízením z vnitřních zásahových cest, pokud přístup k těmto zařízením není 

možný z vnější strany objektu. Mezi tyto zařízení se řadí elektrická požární instalace, rozvod 

plynu nebo jiných hořlavých a toxických látek, samočinné stabilní hasicí zařízení aj. [15]  

Pro požární výtah nejsou ve slovenské vyhlášce podmínky rozvedené tak jako v českých 

normách, princip je ovšem stejný. 

Za vnější požární cesty jsou považovány požární žebříky, schodiště, která jsou určena pro 

požární zásah a dále také požární lávky. 

Požadavky na požární žebříky jsou shodné. 

Slovenskou vyhláškou nejsou vůbec řešeny podmínky pro požární lávky, kde a při jaké 

výšce objektu se musí zřizovat, z jakého materiálu musí být nebo na jaké vzdálenosti se musí 

zřizovat. Podle českých norem jsou tyto podmínky rozepsány. [15]  
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9.5 Zásobování požární vodou 

Pokud je zajištěn přístup požárních jednotek k objektu, je nutné zajistit zásobování vodou 

pro hašení požáru, které provádí jednotky požární ochrany.  

Pro Slovenskou republiku se toto projektuje podle normy STN 920400 – Zásobovanie 

vodou na hasenie požiarov a vyhlášky č. 699/2004 Z., zákona o zabezpečení stavieb vodou na 

hasenie požiarov. V České republice se zásobování vodou a požární vodovody navrhují podle 

normy ČSN 730873. 

9.6 Hasicí přístroje 

Hasicí přístroje slouží pro prvotní zásah. 

Slovenská vyhláška č. 94/2004 Z., odkazuje na normu STN 920202-1 při určování druhu a 

počtu hasicích přístrojů a na vyhlášku č. 719/2002 Z. z., kterou se ustanovujú vlastnosti, 

podmienky prevádzkovania a zabezpečovanie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich 

prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov, podle které se umisťují hasicí přístroje ve 

stavbě. V České republice jsou požadavky na hasicí přístroje řešeny podle norem ČSN 

730802 a ČSN 730804 v návaznosti na požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb. 

9.7 Dodávka elektrické energie 

Slovenská vyhláška č. 94/2004 Z., pouze odkazuje na normu STN 341610 elektrický 

silnoprúdový rozvod v priemyselných prevádzkach. Dnes Slovenská republika řeší dodávku 

elektrické energie podle nové normy STN 92003. V České republice toto řeší podle norem 

ČSN 730802 a ČSN 730804. 

10. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ CHARAKTERISTIKA 

Povinnosti právnické a podnikající fyzické osoby je zajistit vypracování požárně 

bezpečnostní charakteristiky užívání stavby, jestliže projektová dokumentace dané stavby 

neobsahuje řešení požární bezpečnosti stavby. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 199/2009 

Z. z., §4, písmene m), který je novelou zákona č. 314/2001 Z. z., o ochrane před požiarmi. 

Tuto dokumentaci vypracovává technik požární ochrany a to podle §9 odstavce 2 písmene e) 

tohoto zákona. 
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Jedná se vlastně o náhradní dokumentaci požární bezpečnosti staveb a je zavedena pro 

zabránění nekontrolovatelných úprav starších staveb a jejím cílem je zjistit skutkový stav PBS 

k určitému datu. Vypracování této dokumentace se vyžaduje pro stavby zkolaudované do 31. 

12. 1981, ale jen tehdy, pokud nemá majitel takové stavby původní řešení požární bezpečnosti 

staveb. Pro všechny stavby, které byly zkolaudovány po tomto datu, je vyžadováno 

vypracování řešení požární bezpečnosti staveb. Povinnost vypracovat tuto dokumentaci 

neplatí pro majitele rodinných domů, avšak platí pro majitelé zemědělských, průmyslových, 

nevýrobních a bytových domů. [18]   

Požadavky na postup, obsah a rozsah této dokumentace udává příloha č. 1a vyhlášky č. 

299/2009 Z. z., která je novelou vyhlášky č. 121/2002 Z. z., o požiarnej prevenci v znení 

neskorších predpisov. Požadavky jsou následující: 

Stavba musí být rozdělená na požární úseky. Jednotlivé požární úseky musí být popsány, 

musí mít uvedenou výškovou úroveň a počet podlaží, které se vyskytují v daném požárním 

úseku. 

Popis stavebních konstrukcí musí obsahovat popis prvků nosných, nenosných a požárně 

dělících konstrukcí, jednotlivých prostupů požárně dělícími konstrukcemi. Uvádí se také 

popis požárních uzávěrů a povrchových úprav. 

Pro únikové a evakuační cesty musí být uveden jejich počet, druh, typ, délka a šířka. Dále 

je uváděn počet osob, které budou evakuovány, schodiště, podlahy a dveře vyskytující se na 

únikové cestě. Nezbytnou součástí je označení, osvětlení únikových cest a náhradní možnosti. 

Jako požární zařízení je zde uváděna elektrická požární signalizace, vodní clony, voda na 

hašení požárů, hasicí zařízení a dále zařízení na odvod tepla a zplodin hoření, stabilní a 

polostabilní hasicí zařízení.  

Mezi zařízení pro protipožární zásah patří nástupní plochy, zásahové cesty a umístění 

ovládacích prvků požárně a energetických zařízení.  
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11. ZÁVĚR 

Hlavním zaměřením této práce bylo zjistit rozdíly mezi českými a slovenskými normami. 

Pro porovnání bylo použito českých norem ČSN 730802 a ČSN 730804 v návaznosti na další 

projekční normy z oblasti požární bezpečnosti staveb a souboru slovenských norem STN 

920201-1 až 4. Bylo nezbytně nutné vycházet také z právní legislativy Slovenské republiky, 

to vzhledem k faktu, kdy požadavky požární bezpečnosti staveb jsou pro Slovenskou 

republiku ukotveny zejména ve vyhlášce č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické 

požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní staveb. 

Princip návrhu požární bezpečnosti v České i Slovenské republice je shodný, avšak při 

porovnání norem lze zjistit malé či velké rozdíly při projektování objektů pro výrobní a 

nevýrobní účely. Jedním ze zásadních rozdílů mezi slovenskou normou STN 920201-1, 

kterou se stanoví požární riziko a velikost požárního úseku a českými normami, je využití 

součinitele c, který vyjadřuje vliv požárně bezpečnostních zařízení. Pomocí vyhlášky č. 

94/2004 Z., bylo zjištěno, že ve Slovenské republice je možnost spojení podlaží do jednoho 

požárního úseku. 

U stavebních konstrukcí byly porovnány veškeré požadavky a v této práci byly následně 

uvedeny všechny rozdíly jednotlivých konstrukcí. Jako jedny ze zásadních rozdílů lze uvést 

nestanovení požadavků pro požární bezpečnost při využívání dodatečného zateplování pro 

Slovenskou republiku, použití rozdílných tříd reakce na oheň u konstrukcí střešních plášťů a 

řešení požární opony v kmenové normě Slovenské republiky. 

Veškeré požadavky na únikové cesty byly taktéž porovnány a uvedeny v této práci. 

Zásadním rozdílem v této kapitole lze najít u doby zakouření, kterou Slovenská republika 

nevyužívá. 

Ke srovnávání požadavku na zařízení pro protipožární zásah bylo nutno vycházet 

z vyhlášky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 

bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní staveb a příslušných norem, jelikož Slovenskou 

republikou není stanovena pro protipožární zásah jedna norma. 

Jako podklad pro řešení požárně bezpečnostní charakteristika staveb, která je uvedena 

v poslední kapitole práce, byla použitá příloha vyhlášky č. 299/2009 Z. z., která je novelou 

vyhlášky č. 121/2002 Z. z., o požiarnej prevenci v znení neskorších predpisov. Nebylo možno 
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porovnat s českou verzí, protože Českou republikou není požárně bezpečnostní charakteristika 

stavby řešena. 
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