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Valašském Meziříčí 

 Bakalářská práce: VŠB- TU Ostrava, 2011. 44s. 

 Tato bakalářská práce je zaměřena na vypracování komplexního návrhu 

požární bezpečnosti v nově zrekonstruovaném nevýrobním objektu firmy Efios se sídlem ve 

Valašském Meziříčí. 

V první části se bakalářská práce zabývá právními předpisy a jejich návaznosti na sebe 

v požární prevenci. V dalších částech se zabývá problematikou postupu a druhy zabezpečení 

před realizaci stavby a po realizaci stavby. V závěrečné části je uvedený návrh komplexního 

zabezpečení objektu.  
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Úvod 

Již v dřívějších dobách lidé řešili požární bezpečnost, nejběžněji byla požární 

bezpečnost řešena větší odstupovou vzdáleností a stavbou protipožárních zdí mezi budovami. 

Tento způsob měl omezit šíření požáru z budovy na budovu a tím chránit osoby, zvířata  

a majetek. Protože ani v dnešní době není možné zcela vyloučit vznik mimořádných události 

kdekoliv a kdykoliv, je kladen nemalý důraz na zabezpečení objektu z hlediska požární 

ochrany a bezpečnosti osob. Je velice důležité, aby se účel stavby a její architektonická  

a estetická stránka vhodně skloubila s bezpečnostními prvky. 

Bezpečnost staveb je souborem zásad, které na sebe navzájem navazují a mají za cíl 

zvýšit bezpečnost objektu po stránce požární ochrany. Požadavky na bezpečnost staveb se 

neustále vyvíjejí a aktualizují. Problematikou požární ochrany a bezpečnosti osob v objektech 

se v České republice zabývá množství zákonů, norem, vyhlášek a odborných publikací, které 

jsou detailněji popsány v bakalářské práci. Práce je dělena na teoretickou a praktickou část. 

V teoretické části se zabývá problematikou právních předpisů, postupů a podmínek, které jsou 

nutné k zabezpečení objektu. V praktické části je uvedený postup zabezpečení objektu 

z hlediska požární ochrany a bezpečnosti osob. 

Cíl bakalářské práce je zaměřen na komplexní zpracování zabezpečení nově 

zrekonstruovaného nevýrobního objektu ve Valašském Meziříčí z hlediska požární ochrany  

a bezpečnosti osob.  
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Rešerše 

Komplexním pohledem na požárně bezpečnostní řešení stavby se zabývá knižní 

publikace od Bradáčové Isabely požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty. Cílem této 

publikace je poskytnout ucelený přehled v oblasti projektování  nevýrobních objektů. Dalším 

stěžejním literárním pramenem je publikace od Bebčáka Petra, která čtenáře seznamuje 

s požárně bezpečnostními zařízeními, jejich výhodami, výpočty a s jejich vzájemnou 

návazností. Evakuace je nedílnou součástí zabezpečení objektu, touto problematikou se 

zabývá publikace od Libora Folwareczného a Jiřího Pokorného, v knize jsou popsány druhy  

evakuací, jejich výhody a nevýhody. 

BRADÁČOVÁ I.: Požární bezpečnost staveb nevýrobní objekty. Ostrava: SPBI 

SPEKTRUM 50, 2007, 236 s. ISBN 978-80-7385-023-4.  

Publikace je věnována požární bezpečnosti nevýrobních objektů, jejímu historickému 

vývoji až po současnost. V knize je zpracován stav předpisů týkajících se požární 

bezpečnosti staveb. Autorka se snažila seznámit s postupy výpočtu a uvedla užitečné 

odkazy na pomocné výpočtové hodnoty uvedené v normách. 

BEBČÁK P.: Požárně bezpečnostní zařízení. Ostrava: Edice SPBI SPEKTRUM 17,  

2004. 130 s. ISBN Ostrava 80: 86634-34-5 

Publikace seznamuje odbornou veřejnost s vybavením objektu požárně 

bezpečnostními zařízeními a jejich návaznosti na sebe. Kniha ukazuje základní 

informace o požárně bezpečnostních zařízeních a postupech jejich vybavování 

objektů. 

          Folwarczny, L, Pokorný, J: Evakuace osob. Ostrava: Edice SPBI  

SPEKTRUM 47, 2006, 121 s. ISBN 80-86634-92-2 

Publikace se zabývá evakuací osob z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 

V úvodu knihy nás autor stručně provádí historickým vývojem evakuace a uvádí 

metody pro hodnocení evakuace na území České republiky. Dále člení evakuaci na 

objektovou a plošnou. Uvedené typy evakuace pak dále detailněji popisuje a provádí 

posouzení účinnosti z hlediska evakuace. 
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Základní pojmy 

Stavba - stavbou rozumíme veškeré objekty, které vznikají stavební nebo montážní 

technologií [9]. 

Jednoduchá stavba - za jednoduchou stavbu považujeme stavby pro bydlení a pro 

rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s maximálně jedním podzemním podlažím, které jde 

maximálně do hloubky 3 m a má maximálně dvě nadzemní podlaží a podkroví. Dále pak 

podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem, 

stavby do 300 m2 zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 

1000 m2 zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním 

nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let, stavby do 25 m2 

zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do 

hloubky 3 m [9]. 

Změny dokončených staveb [9] za změnu považujeme nástavbu, kterou se stavba 

zvyšuje, stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení 

stavby, za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby, přístavba, kterou se stavba 

půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou, při zahájení 

návrhu požární bezpečnosti je nutné určit cíle a podmínky které jsou přijatelné požární 

bezpečnosti s ohledem na statutární požadavky.  

Pokud dojde ke změně před dokončením oproti dřívějšímu povolení nebo dokumentaci 

stavby, tak se jedná o změny stavby před jejich dokončením. 

Budova je nadzemní stavba prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena 

obvodovými stěnami a střešní konstrukcí [9]. 

Souborem místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, která svým stavebně 

technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto 

užívání určena nazýváme bytem.  
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1 Teoretická část 

1.1 Právní předpisy 

Právní předpis je dokument vydaný jednostranně z pozice moci, je to souhrn předpisů, 

tj. zákonů, vyhlášek, směrnic a norem, kde jsou podrobněji vypracovaná technická specifika 

dané problematiky. Právní předpis je součástí právního řádu. Za právní předpis se 

nepovažují smlouvy. Obecný postup při aplikaci právních předpisů a jiných technických 

specifikací podle různé síly je znázorněn na obrázku 3.1. 

1.1.1 Normy 

V současném období dochází k častým změnám právních předpisů s přímým dopadem 

na českou technickou normalizaci. České technické normy lze rozdělit do tří kategorií na 

normy harmonizované – které plně přejímající požadavky stanovené evropskou normou. 

Normy určené - jsou určeny úřadem pro posuzování shody, obsahující technické požadavky  

a normy národní - jsou to normy nepodléhající harmonizaci. [3] 

1.1.2 Kodex norem 

Od 1.1.2000 jsou české technické normy platné, ale nezávazné. Zásady požární 

bezpečnosti staveb jsou řešeny v požárním kodexu norem. Kodex norem se dělí, na normy 

kmenové vychází ze základního pojmu, ze kterého se řeší současná požární bezpečnost staveb, 

zabývají se požárním rizikem. Kmenové normy jsou dvě ČSN 73 0802 [14] a ČSN 73 0804 

[15]. Normy projektové stanoví požadavky na projektové řešení určité skupiny stavebních 

objektů, zpřísňují, zpřesňují normy kmenové (ČSN 730831). Normy předmětové řeší určitou 

oblast požárního bezpečnostního zařízení, technického vybavení objektů. (ČSN 730875, 

ČSN 730873). Normy zkušební stanovují zkušební postupy pro ověřování konkrétních 

vlastností stavebních hmot, výrobků a konstrukcí. (ČSN EN, ČSN ISO).  Normy klasifikační 

navazují na zkušební [3]. Stanovují způsob klasifikace výrobků a konstrukcí ověřených 

zkouškou. Normy hodnotové uvádějí výsledky požárních zkoušek. Normy nejsou závazné, lze 

použít i jiné postupy, ale musí být prokázána shoda se základními požadavky.  

Technická pravidla určují poznatek a způsob konání, zpravidla jsou to postupy nebo 

metody řešení úloh. Technická směrnice stanovuje cíle a zásady, kterých se má dosáhnout  
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a zároveň poskytuje možnost výběru prostředků. Doporučení výrobce nám udává návod 

využití, doporučený postup a jejich nejlepší údržbu. Upozorňuje, jak by neměl být využíván  

předmět, a udává tipy k využití, aby nedošlo k jeho poškození. Technická doporučení určuji 

specifické doporučení dané problematiky, sjednocení a kompatibilitu, které by mělo zajistit 

rozvoj a možné využití. 

 

Obr. 1-1: Obecný postup aplikaci předpisů [3] 
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1.2 Právní předpisy v požární prevenci 

Evropskou společností byla přijata Směrnice Rady 89/106/EHS o sbližování zákonů  

a dalších právních a správních předpisů týkajících se výrobků a staveb. V souvislosti se 

směrnici je interpretační dokument č. 2, který se zabývá požadavky požární ochrany  

a názvosloví v požární bezpečnosti staveb. V České republice jsou řešeny požadavky týkající 

stavebních výrobků v zákoně č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Ministerstvo vnitra ČR má za 

povinnost, vydat prováděcí právní předpis upravující technické podmínky požární 

 ochrany, tyto podmínky udává zákon č 186/2006 Sb., tzv změnový zákon. V souvislosti 

s touto povinností byl vypracován zákon a vyhláška. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, který udává podmínky ochrany před mimořádnými událostmi a určuje výkon 

státního požárního dozoru a vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci ta doplňuje zákon  

o určení technických podmínek, postupů, vybavení objektu technickými prostředky, kontroly 

a projektování v dané problematice. Bylo třeba určit podrobněji podmínky požární ochrany  

a z toho důvodu je zpracována vyhláška č. 23/2008 Sb., ta stanovuje technické podmínky 

požární ochrany pro navrhování, provádění a užívání staveb. V roce 2011 byla vypracována  

vyhláška č. 268/ 2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která mění 

vyhlášku č. 23/2008 Sb., Návaznosti právních předpisů v požární prevenci jsou znázorněny 

 na obr. 1-2. 
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Obr. 1-2: Právní předpisy v požární prevenci 
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2 Činnosti před realizací stavby 

2.1 Územní plánování 

Územní plánování má za cíl vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 

území, spočívá na rovnováze podmínek, které vyvažují potřeby současné generace, aniž by 

zhoršovaly podmínky pro budoucí generaci [9]. Územní plánování zajišťuje předpoklady pro 

stabilní rozvoj území soustavným a komplexním řešením efektivního využití a prostorového 

uspořádání území. Státní orgány určují jak veřejné tak soukromé záměry změn v území. 

2.1.1 Územní rozvoj  

Určuje základní kritéria pro účelné a hospodárné rozložení kraje, udává plochy nebo 

koridory a stanovuje jejich využívání. Současně musí určit zásady pro udržitelný rozvoj území 

a vyhodnotit jejich vliv. Stanovuje, zda bude vydán regulační plán kraje a podmínky pro jeho 

pořízení s dotčenými obcemi. Podmínky stanovené územním rozvojem zpřesňují a rozvíjejí 

cíle a úkoly územního plánování a určují postup pro jejich splnění. Koordinují územně 

plánovací činnost obce. Územní rozvoj pořizuje ministerstvo pro celé území republiky  

a schvaluje ho vláda.  

2.1.2 Územní plán  

Určuje koncepci území obce a jeho rozvoj. Chrání jeho hodnoty, určuje plošné  

a prostorové uspořádání a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné území, 

především zastavitelné plochy a koridory. Určené plochy ke změně stávající zástavby 

k obnově nebo k novému využití znehodnoceného území. Územní plán rozvíjí cíle a úkoly 

územního plánování v souladu s územním rozvojem kraje a může jím být zadáno 

překontrolování změn o využití územní studie nebo pořízení regulačního plánu [9].  

2.1.3 Regulační plán 

Regulační plán v daném místě stanovuje podmínky pro používání pozemků, pro 

umístění a prostorové uspořádání staveb [9]. Regulační plán nahrazuje v dané ploše ve 

schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území. Regulační 

plán zpracovaný krajem je závazným pro územní plány.  
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2.1.4 Územní rozhodnutí 

Uzemní rozhodnutí je rozhodnutí o umístění stavby, změnách ve využívání území,  

či stavby a o změnách vlivu stavby na využívání území [9]. Územní rozhodnutí nemusí být 

vydáno, pokud je pro danou lokalitu vydán regulační plán. Rozhodnutí o lokaci stavby určuje 

stavební pozemek. Podmínku pro její umístění a zpracování projektové dokumentace potřebné 

pro vydání stavebního povolení určuje pozemek, druh a způsob užíváni. 

2.1.5 Územní řízení 

Územní rozhodnutí vydává příslušný stavební úřad na základě územního řízení nebo 

zjednodušeného územního řízení. 

2.1.6 Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci 

území 

Zakazuje nebo omezuje v daném rozsahu stavební činnost v určeném území, pokud by 

docházelo ke ztížení nebo omezení budoucího využití území podle plánovací dokumentace. 

Územní opatření o stavební uzávěře nebo územním opatření o asanaci území vydává 

v přenesené působnosti rada obce [9]. Územní opatření o asanaci území stanoví územní  

a stavebně technické podmínky pro odstraňování dopadů živelné pohromy nebo havárie, čili 

závad v území, a stanoví podmínky pro budoucí využití. 

2.2 Stavební řád 

Stavební řád určuje podmínky, které se vztahují přímo ke stavbám. Určuje druhy 

dokumentů, které se musejí zpracovat, a podmínky ohlášení stavby. 

2.2.1 Povolení a ohlášení stavby 

Dokument ohlášení stavby obsahuje údaje o stavebníkovi, pozemku, ohlášené stavbě, 

jejím rozsahu a účelu, o způsobu a době provádění stavby a její jednoduchý technický popis. 

K ohlášení se připojí doklad [9] prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou. 

Projektová dokumentace se připojuje ve dvojím vyhotovení. K  ohlášení stavby je také 

připojeno závazné stanovisko dotčených orgánů. 
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Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a pokud 

je to třeba i pro její užívání stanoví zejména návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, 

dodržení obecných požadavků na výstavbu. Také může stanovit, že stavbu lze užívat jen na 

základě kolaudačního souhlasu. U stavby obsahující technologické zařízení se může uložit ve 

stavebním povolení provedení zkušebního provozu. Stavební povolení pozbývá platnosti, 

jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci [9]. Dobu platnosti 

stavebního povolení může stavební úřad prodloužit po podání žádosti. Stavební povolení lze 

získat různými způsoby viz obr. 2-1.  

2.2.2 Zkrácené stavební řízení 

Uzavře-li stavebník s autorizovaným inspektorem smlouvu o provedení kontroly 

projektové dokumentace pro stavbu, kterou hodlá provést, může takovou stavbu pouze 

oznámit stavebnímu úřadu, jestliže byla opatřena souhlasná závazná stanoviska dotčených 

orgánů a vyjádření osob, které by byly účastníky stavebního řízení [9]. Stavebník k oznámení 

stavby přidá projektovou dokumentaci a autorizovaný inspektor certifikátem stvrzuje, že tuto 

dokumentaci ověřil. 

2.2.3 Změna stavby před jejím dokončením 

Stavební úřad může na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu 

stavby před jejím dokončením [9]. Žádost obsahuje kromě obecných náležitostí popis změn  

a jejich porovnání se stavebním povolením a s projektovou dokumentaci ověřenou stavebním 

úřadem, popřípadě autorizovaným inspektorem ve zkráceném stavebním řízení. Změnu stavby 

lze projednat a povolit též ve zkráceném stavebním řízení popřípadě územním řízení.  

 

Obr. 2-1: Stavební povolení 
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2.2.4 Návrh změny stavby 

Stavbu lze užívat jen k účelům daným kolaudačním rozhodnutím. Změny v účelu 

užívání stavby nebo v podstatných změnách činnosti stavby, jejíž účinky by mohly ohrozit 

život lidí, zvířat majetku nebo způsobit škody na životním prostředí, je možná na základě 

písemného souhlasu stavebního úřadu. Navrhovaná změna musí být v souladu se záměrem 

územního plánování. Stavební úřad vydává prohlášení k žádosti na změnu stavby na základě 

oznámení osoby, která má ve vlastnictví objekt nebo má právo na využívání stavby [9]. 

Oznámení obsahuje popis a zdůvodnění změny, její rozsah a důsledek. Jestli stavební úřad  

se změnou stávající stavby souhlasí, zašle osobě zodpovědné za objekt do 30 dnů oznámení. 

Se změnou stavby a jejího využívání dochází ke změnám v činnostech, které  

se v budově prováděly. Touto změnou dochází ke změně nebezpečí v objektu. Tyto změny 

musí být znovu vyhodnoceny a zpracovány v projektové dokumentaci. Kdy se vyžaduje 

rozhodnutí o změně stavby a kdy ne popisuje obr. 2-2. 

 

 Obr. 2-2: Rozhodnutí o změně stavby 

2.2.5 Projektová činnost ve výstavbě 

Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 

podle jím zpracované projektové dokumentace. Je povinen dbát právních předpisů a obecných 

požadavků na výstavbu vztahující se ke konkrétnímu stavebnímu záměru, výpočty musí být 

vypracované tak, aby byly kontrolovatelné. Projektant může zpracovávat jen ty části projektu, 
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ke kterým je odborně způsobilý, na zbylé musí přizvat osobu s oprávněním pro příslušný 

obor. 

Na obr. 2-3 a obr. 2-4. je porovnání územního plánování a stavebního řádu u výkonu 

státního stavebního dozoru a výkonu státního hasičského dozoru. Aby mohla být stavba 

zahájena, musí bít v souladu se všemi podmínkami. 

 

 

Obr. 2-3: Výkon stavebního dozoru 
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Obr. 2-4: Výkon státního požárního dozoru  
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2.3 Požární ochrana 

Správními úřady na úseku požární ochrany je ministerstvo vnitra a hasičský záchranný 

sbor kraje. Ministerstvo stanoví prováděcím předpisem technické podmínky požární ochrany 

pro navrhování, výstavbu nebo užívání staveb. Generální ředitelství hasičského záchranného 

sboru plní úkoly ministerstva na úseku požární ochrany [8]. Hasičský záchranný sbor se dělí 

do jednotlivých krajů, jejich úkoly spočívají z hlediska prevence ve zpracování koncepce 

požární ochrany kraje, vykonávají státní požární dozor, kontrolují plnění nařízení orgánů 

kraje, koordinují zabezpečení požární ochrany v kraji s ostatními orgány. Zpracují jednou 

ročně zprávu o stavu požární ochrany v kraji, kterou předkládají krajskému úřadu.  

2.3.1 Státní požární dozor  

Státní požární dozor (dále jen dozor) je prováděn dle § 31 zákona č. 133/ 1985 Sb.,  

o požární ochraně. Dozor kontroluje dodržování povinností vyplývajících z předpisu  

o požární ochraně, zejména pak posuzováním územně plánovací dokumentace, podkladů pro 

vydávání územního rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, 

dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením a posuzováním dokumentace 

k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných úprav a k nařízení zabezpečovacích 

prací.  

Státní požární dozor se nevykonává u staveb nevyžadujících stavební povolení ani 

ohlášení [8]. Jestliže věc nebo činnost při provozu anebo provoz vyvolávají nebezpečí vzniku 

požáru a nelze toto riziko vyloučit, státní požární dozor rozhodne o vyloučení věci z užívání, 

zákazu činnosti nebo zastavení provozu. 

Právní předpis stanovuje způsob výkonu státního požárního dozoru, obsah a rozsah 

požárně technických expertíz a požárně bezpečnostního řešení. Množství, druhy a způsoby 

vybavení prostor a zařízení věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními 

zařízeními vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby, nebo z obdobné dokumentace, 

která je součásti projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem 

Při projektování požárně bezpečnostního zařízení (dále jen PBZ) se postupuje podle 

normativních požadavků. Návrhy požárně bezpečnostních zařízení jsou nedílnou součástí 

projektové dokumentace. V případě dvou a více PBZ musí být v projektu řešeny jejich 

základní funkce a stanovené priority a vzájemná logická návaznost [1]. Při montáži PBZ musí 
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být dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace. Provozuschopnost 

instalovaného PBZ se prokazuje dokladem o montáži, funkční zkoušce, kontrole 

provozuschopnosti, údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených vyhláškou 

[11]  

Právnické a podnikající fyzické osoby mají povinnost na úseku požární ochrany ve 

všech prostorách, které užívají k provozování činnosti obstarávat a zabezpečovat požární 

ochranu a PBZ [8]. Za plnění povinností odpovídá statutární orgán. Provozuje-li činnost 

v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na 

úseku požární ochrany na místech, které užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li 

smlouva mezi nimi sjednána jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za 

plnění povinností úseku požární ochrany. 

2.4 Požární bezpečnostní řešení stavby 

Ochrana před požáry je historicky sledovaná záležitost. Už v nejstarších právních 

předpisech se potkáváme s technickými podmínkami ochrany před vznikem požáru. 

Při zpracování požárně bezpečnostního řešení se vychází z požadavků zvláštních 

právních předpisů, normativních požadavků a z podmínek udávaných v územním rozhodnutí. 

Rozsah zpracování a obsah požárně bezpečnostního řešení může být v jednotlivých případech, 

v závislosti na rozsahu a velikosti stavby, přiměřeně omezen nebo rozšířen. Vždy však musí 

být dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti navrhované stavby. 

V některých případech musí být součástí bezpečnostního řešení expertní zpráva nebo expertní 

posudek [11]. Bezpečnostní řešení stavby je součástí projektové dokumentace k žádosti o 

stavební povolení. Projektová dokumentace se předkládá ve dvou zhotovení [9]. Na obr. 2-5 

je ukázáno, co vše musí být zpracováno v rámci projektu [12]. 

Bezpečnostní řešení dělíme na pasivní a aktivní ochranu. Pasivní ochranou objektu 

jsou bezpečné únikové cesty, dělení objektu na požární úseky, stabilita objektu, omezení 

šíření požáru na sousední objekty a podmínky pro účinný protipožární zásah. Všechna tato 

zabezpečení slouží k ochraně osob a majetku před následky, které vypuknou v objektu, nejsou 

schopné jim předejít ani zastavit, zpomalují rozvoj a zvyšují bezpečnost objektu. Do aktivního 

zabezpečení patří detekce požáru, vyhlášení poplachu, odvod kouře a tepla, ovládání dalších 

zařízení pomocí elektrické požární signalizace, rychlé přivolání jednotek hasičského 
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záchranného sboru (dále jen HZS), samočinné hašení bez účasti lidského činitele. Aktivní 

zabezpečení se aktivně zapojuje k ochraně objektu před požárem.  

 

Obr. 2-5: Schéma postupu požárně bezpečnostního řešení stavby 
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2.4.1 Kategorie změn stavby 

Změnou užívání objektu, prostoru nebo provozu je z hlediska požární bezpečnosti 

změna ve čtyřech veličinách [19]. Dochází  ke zvýšení požárního rizika, ke zvýšení počtu 

unikajících osob ze změněného objektu, mění se počet osob s omezenou schopností pohybu, 

pro tyto je nutnost vybudování bezbariérového vstupu do budovy a k záměně věcné příslušné 

projektové normy za novou splňující nové podmínky stavby. 

2.4.2 Druhy stavebních skupin 

Změna staveb skupiny I v této stavební skupině [19] nedochází ke změně užívání 

objektu, prostoru, popřípadě prostoru, jejich předmětem je úprava, oprava, výměna, změna 

strojoven výtahu přidání technického zařízení budov, postavením kotelny, které nemá větší 

tepelný výkon vyšší než 140 kW. Celkový výpis je uveden v normě ČSN 73 0834 [19], 

Změny provedené podle skupiny I nevyžadují další opatření.   

Změny staveb skupiny II do změn skupiny II zahrnujeme, všechny změny, které 

nesplňují podmínky skupiny I a III. 

Změna staveb skupiny III zde dochází k velkým zásahům na budově. Objekt se mění 

nástavbou nebo vestavbou. Zvětšením zastavěné plochy o víc jak 50% oproti původní stavbě. 

Kde dochází ke změně střešní konstrukce a z hlediska požární bezpečnosti dochází k jejím 

změnám. Pokud by nedošlo ke změně požární bezpečnosti, spadá objekt do skupiny II. 

Ukázka hodnocení zabezpečení pro změnu skupin je znázorněn na obr. 2.6. 
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Obr. 2-6: Postup určených změn 

2.4.3 Požární úseky 

Požární úsek je chápán jako celek, ohraničený požárně dělícími konstrukcemi, které 

zabraňují šíření požáru. Jeho požární odolnost je stanovena podle požárního rizika [14]. 

Požární úseky jsou různé velikosti, nemusí se shodovat s jednou místností, můžou zasahovat 

přes celé patro nebo patra nad sebou. Zásada tvorby požárních úseků je oddělit důležité 

prostory, dále pak úseky s vysokým požárním nebo ekonomickým rizikem. 

Požární úseky u změn staveb 

U změny staveb skupiny I se nevyžadují další opatření, pokud splňují požadavky 

z normy ČSN 73 0834 [19] původní úseky se nemění. Při změnách staveb skupiny II se 

prostor dotčených změnou posoudí z hlediska nezbytnosti vytvoření požárních úseků. 

Vychází se ze dvou variant - za prvé z prostoru objektu dotčeného změnou stavby se vytvoří 

jeden či více požárních úseků a požadavky se vztahují k tomuto nebo k dalším požárním 

úsekům, za druhé z prostoru objektu dotčeného změnou stavby se nevytvoří samostatný 
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požární úsek. Jako požární úsek potom posuzujeme celý objekt a požadavky požárního úseku 

musí splňovat objekt. 

Při změnách staveb skupiny III se vyhodnocuje celý objekt z hlediska rozdělení do PÚ. 

Ověření rozměrů požárních úseku - rozměry požárního úseku jsou určeny a dány 

kompromisem mezi investicí a požární bezpečností stavby. U nevýrobních objektů je velikost 

požárního úseku vázaná na výpočtu požárního rizika [14]. Porovnání požárních úseků se 

provádí pomoci skutečné délky, šířky, popřípadě plochy s mezními hodnotami danými 

 v ČSN 73 0802 [14]. 

2.4.4 Výpočet požárního rizika 

Požárním rizikem se rozumí rozsah a intenzita případného požáru v posuzovaném 

stavebním objektu. Výpočtové požární zatížení se určuje rovnicí 4.1dle normy ČSN 73 0802 

[14]. Pro nevýrobní objekty představuje průměrné výpočtové požární zatížení v posuzovaném 

úseku. 

 cbappV ⋅⋅⋅=  [kg/m2]        (4.1) 

kde: 

p  požární zatížení [kg/m2] 

a součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru 

           hořlavých látek [-] 

b  součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních podmínek [-] 

c  součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních zařízeni a opatření [-] 

Součinitel c má vliv na zvýšení požární bezpečnosti objektu, využívá se pro snížení 

požárního rizika (kromě elektrické požární signalizace dále jen EPS), prodloužení nechráněné 

únikové cesty, nebo zvětšení požárního úseku. V tabulce 2.1 jsou uvedené součinitele c1 až 

c4, které snižují součinitel c. Ve výpočtech je možno použít pouze jeden ze součinitelů. 
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Tab. 2-1: Požárně bezpečnostní zařízení 

Součinitel Požárně bezpečnostní zařízení Hodnoty součinitele
c1 pro elektrickou požární signalizaci 0,7 - 1
c2 možnost zásahu požární jednotkou 0,5 - 0,85
c3 stabilní hasící zařízení 0,5 - 0,75
c4 zařízení pro odvod kouře a tepla 0,6 - 0,9  

Požární riziko u změn staveb 

Požární riziko u změn skupiny I se nemění, stupně požární bezpečnosti požárních 

úseků zůstavají stejné. Ve skupině změn II se požární riziko určuje u nově přistavěných částí 

nebo u rozšířených místností. Stupeň požární bezpečnosti úseku určený podle 

 ČSN 73 0802 [14] a ČSN 730804 [15] nebo norem řady ČSN 73 08XX  lze snížit o jeden 

nebo dva stupně u jednopodlažních objektů na II. stupeň. Záleží na velikosti an popř. na 

hodnotě p v objektu, jehož původní konstrukční systém je smíšený nebo hořlavý a výška 

 h a počet podlaží přesahují povolené hodnoty v normách ČSN 73 0802 [14] 

a ČSN 730804 [15], musí požární stupeň bezpečnosti měněných části odpovídat normám. 

Při zařazení do III skupiny se přepočítává celá stavba a určuje se stupeň požární 

bezpečnosti. 

Soustředěné požární zatížení výpočet požárního zatížení je průměrnou hodnotou pro 

celý požární úsek. Vyskytují se případy, kde v některých prostorách je zatížení výrazně vyšší. 

Pro tyto místnosti je nutnost spočítat tzv. soustředěné požární zatížení. Tato určená hodnota 

musí být považována za výslednou pro celý požární úsek, anebo se z místnosti se 

soustředěným výpočtovým zatížením musí vytvořit samostatný požární úsek. Opakem jsou 

prostory bez požárního rizika prostory s malým požárním zatížením [3]. 

2.4.5 Požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Důležitými vlastnostmi stavebních konstrukcí je únosnost a stabilita konstrukce [16]. 

Základní dotčené části objektu se z hlediska zajištění jejich stability dělí na nosné a nenosné 

s funkcí požárně dělících nebo bez požární odolnosti. Konstrukce přispívají ke zvýšení 

požární bezpečnosti, zabezpečují bezpečnost osob, bezpečný zásah jednotek HZS, zabraňují 

zřícení budovy po požadovanou dobu, zajišťují funkčnost důležitých zařízení.  

Každý stavební prvek má jiný vliv na rozvoj požáru. Tento vliv se stanovuje třídami 

reakce na oheň s označením A1, A2, B, C, D, E a F v případě dolního indexu fl 
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charakterizuje, že se jedná o podlahoviny L, pak tepelné izolace potrubí. Elektrické kabely 

mají označení dolní index ca. Stavební klasifikace může být doplněna o s1,s2,s3  označení 

množstvím vzniku kouře od menšího k většímu. Dalším doplnění je d0, d1 a d2, toto značení 

určuje vznik plamenně hořící částice nebo kapek.(nevznikají, vznikají omezeně a vznikají ve 

větším množství) 

Konstrukční systémy dělíme na DP1, DP2 a DP3 tabulka 4-2. definuje přispívání 

konstrukcí na požár a jejich vliv. 

Tab. 2-2: Třídění konstrukčních částí 

Konstrukční části typu DP1 DP2 DP3
Vliv hořl. hmot na intenzitu požáru Ne Ne Ano
Vliv hořl. hmot na stabilitu a únosnost Ne Ano Ano  

Konstrukční systém nehořlavý vše je z DP1 viz obr. 2-7. 

 

Obr. 2-7:  Konstrukční systém nehořlavý    

 Konstrukční systém smíšený stěny DP1, stropy DP2 kromě u jednopodlažních strop DP3 viz 

obr. 2-8.  

 

Obr. 2-8:  Konstrukční systém smíšený 
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Konstrukční systém hořlavý stěny a strop z DP2, stěny DP1 a strop DP3 u vícepodlažních 

objektů viz obr. 2-9. 

                

Obr. 2-9:  Konstrukční systém hořlavý 

 

Konstrukční systém lze posuzovat zvlášť po jednotlivých částech budovy, pokud jsou 

staticky nezávislé a to dvěma způsoby pomoci dilatace nebo požární stěnou z DP1 

 viz obr. 2-10,11. 

 

Obr. 2-10: Objekt staticky nezávislý 

 

 

Obr. 2-11: Objekt oddělený stěnou DP1 
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Konstrukční systém u změn staveb 

Zatřídění konstrukcí, u kterých dochází ke změně stavby, není nutné přihlížet ke 

stavebním konstrukcím nad požárním stropem posuzovaného úseku, pokud úsek má alespoň 

konstrukční systém jako celá část objektu pod tímto úsekem. Zatřídění konstrukčního systému 

v objektu, který není dělen do požárních úseků, se provádí podle druhu konstrukcí použitých 

pro nosné konstrukce. 

Další postup zatřídění konstrukčního systému je podřízen normám ČSN 73 0802 [14] 

a 73 0804 [15]. Určují se podle kapitoly 3 ČSN 73 0804 [15]. Pokud jsou u stavebních 

výrobků k dispozici údaje o stupni hořlavosti, převedou se na třídu reakce na oheň podle 

přílohy C. 

Konstrukční systém nástaveb nebo půdních vestaveb se posuzuje samostatně. 

Konstrukční systém nástavby nebo vestavby z konstrukcí druhu DP1 nelze posoudit jako 

nehořlavý, pokud je umístěn na objektu, který má konstrukční systém smíšený nebo hořlavý. 

Konstrukční systém nástavby nemůže být smíšený, pokud je umístěný v konstrukčním 

systému hořlavém. Konstrukční systém nástavby z konstrukcí druhu DP3 je posuzován jako 

hořlavý, i když je umístěn na nehořlavém nebo smíšeném konstrukčním systému. 

Požární odolnost stavebních konstrukcí požární odolnost udáváme v minutách (15, 30, 

45, 60, 90, 120, 180 a 240), tyto časy nám udávají dobu, po kterou konstrukce zachovává 

požadované mezní stavy. 

Tab. 2-3: Mezní stavy 

 

Do výkresové části se využívá zápis kombinace mezních stavů, požární odolnosti 

s konstrukčním systémem.  Např. REI 45 DP1 popis písmen je uvedený v tab. 2-3. 

Písmena Vlastnosti
R Nosnost a stabilita
E Celistvost
I Překročení mezní hustoty tepelného toku na neohřívané straně konstrukce

W Překročení mezní hustoty tepelného toku na neohřívané straně konstrukce
S Kouřotěsnost
C Samozavírání
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2.4.6 Únikové cesty 

Hlavním cílem požární ochrany v případě vzniku požáru je zajistit bezpečný únik 

z objektu [14]. Osoby jsou při požáru ohroženy vznikajícími zplodinami a vysokou teplotou 

z plamenů. Při evakuaci využíváme různé druhy způsobu vyhlášení požáru. Vyhlašování je 

vizuální a akustické. Nejlepší je kombinace obou způsobů.  

Únikové cesty v nevýrobních objektech se dělí na nechráněné (NÚC) a chráněné 

(CHÚC) únikové cesty. Jedná se o trvale volné prostory končící na volném prostranství, jsou 

rozdělovány výškou objektu a celkovým počtem únikových cest. 

 Nechráněná úniková cesta nemusí být stavebně ani požárně oddělena, musí končit na 

volném prostranství nebo v chráněné únikové cestě, muže být použita do maximální výšky 9 

metrů. 

Chráněná úniková cesta je samostatný požární úsek dělící konstrukce okolo únikové 

cesty, spadají do kategorie DP1, musí být odvětrávány. V únikové cestě mohou být hořlavé 

materiály pouze okna, dveře a madla. Chráněné únikové cesty dělíme [1] na tři typy A, B a C 

popis jejich vlastnosti uveden v tab. 2.4. 

Tab. 2-4: Únikové cesty 

DRUH 
CHÚC

Zajištěna 
doba úniku  

(min)

Max do výšky 
(m)

Nouzové 
osvětlení   

(min)

Zásahová 
cesta      
(min)

A 4 22,5 15 X
B 15 45 45 60
C 30 Nad 45 60 60  

Evakuační postupy - evakuaci osob dělíme na současnou (neřízená) a postupnou (řízená). 

Současná evakuace je jednodušší, klade minimální požadavky na technické systémy 

sloužící k evakuaci. Z důvodu velkého počtu osob dochází ke tvorbě front, řada 

komunikačních otvorů zůstává otevřena a to vede ke vniknutí kouře na únikové cesty [4]. 

Postupná evakuace je zpravidla složitější, klade vyšší nároky na technické systémy 

sloužící k evakuaci a na výcvik personálu. Možnost vzniku front z důvodu velkého počtu osob 

je minimalizována a současně je omezena možnost zakouření únikových cest z důvodu 

častého otvírání průchodových otvorů. Tento typ evakuace je časově náročnější. Postup 

evakuace je znázorněn na obr. 2-12. 
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Obr. 2-12: Postup evakuace 

Podmínky evakuace u změn staveb 

U skupiny I nedochází ke zhoršením podmínek evakuace. Podmínky evakuace podle 

skupiny II se hodnotí, pokud překročí podmínky pří zvětšení součinitele a. Ten závisí na 

skupině výrob a provozů anebo na překročení podmínek zvýšením počtu unikajících osob. Do 

počtu unikajících osob se započítávají i osoby s částečnou nebo úplnou pohybovou dysfunkcí 

[19]. 

2.4.7 Požárně nebezpečný prostor 

I přes všechna opatření může vzniknout v objektu požár a nelze vyloučit jeho rozšíření 

na okolní budovy. Z těchto důvodu je při zajišťování požární bezpečnosti staveb myšleno i na 

zamezení šíření požáru na okolní objekty.  

Požární nebezpečný prostor [14], který vzniká kolem hořícího objektu, je vymezen 

místy možného dopadu hořících částí budov a sáláním z otevřených požárních ploch. Pro oba 

případy se počítá nutná odstupová vzdálenost od uvažovaného prostoru. Požárně nebezpečný 

prostor vzniká před požárními úseky, které mají zcela nebo částečně otevřené plochy 

v obvodových stěnách. Požárně nebezpečný prostor nám vymezuje hustota tepelného toku. 

Odstupová vzdálenost určená podle možného dopadu hořících části budov vychází 

z představy, že části budou padat pod úhlem 20°. Výpočet odstupové vzdálenosti stanovuje 

rovnice z normy ČSN 73 0802 [14]. 
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Odstupové vzdálenosti u změny staveb 

Odstupové vzdálenosti od požárního úseku se posuzují pouze v případě, když dojde ke 

zvětšení obestavěného prostoru objektu, dochází ke zvětšení požárně otevřených ploch oproti 

původnímu stavu šířky a výšky nebo v prostorách úseku s požárně otevřenými plochami se 

zvýší požární zatížení o více než 30 kg m-2 

2.4.8 Zásobování objektu požární vodou 

Pokud má požární úsek požární riziko, musí být zajištěno zásobování úseku požární 

vodou. Zásobování musí zabezpečit zdroje vody, které jsou schopny dodávat požární vodu po 

dobu alespoň 30 minut [14]. Zdroje požární vody dělíme na vnější odběrná místa a vnitřní 

odběrná místa. Za vnější odběrné místo považujeme vodní toky (např. řeka, potok), požárně 

výtokové stojany a plnící místa, nadzemní a podzemní hydranty a přirozené nádrže na vodu 

(např. rybníky, studny atd.). Vnitřní odběrná místa jsou osazena hadicovými systémy 

s tvarově stálou nebo zploštělou hadicí  

Požární voda u změny staveb 

Nově instalované vnitřní hydrantové systémy v požárních úsecích dotčených změnou 

musí umožnovat účinné obsluhování jednou osobou. V částech, ve kterých nedochází ke 

změnám, lze ponechat stávající hydranty se stávající funkční výzbrojí. 

2.4.9 Hasicí přístroje 

Přístroje dělíme na přenosné, pojízdné a přívěsné o různém množství hasební látky 

Přenosné hasicí přístroje jsou určeny k provedení prvotního hasebního zásahu uživateli 

objektu. Jsou rozděleny do několika druhů podle jejich schopnosti hasit různé typy materiálu. 

To je dáno především použitou náplní hasičského přístroje (dále jen HP), kterou běžně může 

být voda, pěna, prášek, CO2 a halony [11]. 
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K zjištění množství hasicích přístrojů, kterými bude vybaven daný požární úsek, slouží 

rovnice č. 4.2. 

1)(15,0 5,0
3 ≥⋅⋅⋅= caSnr .  (4.2) 

S  plocha [m2] 

a součinitel požárního úseku [-] 

C3 hodnotový součinitel musí být menší jak 1 

    

nr představuje nejmenší počet hasičských přístrojů v PÚ. Rovnice je stanovena pro 

přístroje s náplní hasební látky 10kg pro vodu nebo pěnu, 6kg pro práškový nebo sněhový 

přístroj nebo 5 kg pro hasicí přístroj s čistým hasivem CO2. Při použití přístroje s menším 

obsahem hasební látky je nutné zvýšit počet HP na takovou hodnotu, aby byla kapacita 

shodná s výslednou hodnotou. 

Hasící přístroje u změny staveb 

U změn staveb jsou přenosné přístroje instalovány v počtu stanoveném podle  

ČSN 73 0802 a 73 0804 [14,15] U vícepodlažních objektů s výškou -h větší než 22,5 m se 

změnami skupiny II ve více než třech podlaží musí být zařízeni posouzeno podle kapitoly 12 

normy ČSN 73 0802 [14] nebo 13 ČSN 73 0804 [15]. 

2.4.10  Požárně bezpečnostní zařízení 

Požadavky na vybavení objektu požárně bezpečnostními zařízením. Při montáži 

požárního bezpečnostního zařízení musí být dodrženy podmínky vyplývající z ověřené 

projektové dokumentace. Probíhají kontroly provozu schopnosti zařízení, které musí být 

písemně potvrzeny a zapsány do požární knihy [1]. Požárně bezpečnostní zařízení musí 

splňovat podmínky a požadavky stanovené právními předpisy a normativními požadavky. 

K vyhrazeným druhům požárně bezpečnostního zařízení patří elektrická požární 

signalizace (dále jen EPS), která je nezbytným předpokladem pro úspěšnou evakuaci. EPS 

zkracuje dobu zjištění požáru, vyhlašuje požární poplach a může být využita k dalším 

opatřením. Ke správnému a efektivnímu fungování EPS je nezbytné splnit určité podmínky.  
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a) Správný výběr vhodného zařízení podle druhu provozů dodržení podmínek instalace.  

b) Navržení systému odbornou osobou  

c) Pečlivá a pravidelná údržba a servis.  

Kontroly EPS jsou dány normou ČSN 73 0875 [20] a probíhají v následujících 

intervalech: každý měsíc jsou kontrolovány ústředny a doplňující zařízení, jedenkrát za půl 

roku se prověřuje funkčnost samočinných hlásičů požáru a zařízení, které EPS ovládá  

a jednou ročně je systém prověřen na provozuschopnost. 

Zařízením pro odvod kouře a tepla docílíme snížení namáhání konstrukčních prvků  

a snížení rozsahu ztrát vlivem negativního působení zplodin na zařízení a vybavení objektu. 

Nejvíce ztrát na zdraví osob a majetku vzniká při požárech. Z důvodu vznikajících zplodin 

kouře z požáru a snížením obsahu kyslíku v prostoru. Cílem tohoto zařízení je zvýšení 

neutrální hladiny v objektu, čímž dojde k zlepšení podmínek pro evakuaci i samotný zásah 

jednotek HZS. Principem zařízení pro odvod kouře a tepla spočívá v usměrnění toku zplodin  

a odvodu mimo budovu [1]. 

Stabilní hasicí zařízení je využíváno k ochraně technologií v budovách, snížení 

tepelného namáhaní konstrukce a k lokalizaci požáru a zamezení jeho šíření v počátečním 

stádiu. Oproti přenosným hasicím zařízením je pevně zabudován v budově a nelze jím hýbat 

je nejčastěji umístěn pod stropem.  

Požární bezpečnostní zařízení u změny staveb 

Pokud je PBZ (zejména EPS) využíváno v návaznosti na řešení únikových cest, musí 

být umístěno nejen v měněné části, ale v odpovídajícím v rozsahu i v části neměné. PBZ se 

navrhují podle norem ČSN 73 0802 [14], 73 0804 [15], a 73 0810 [16], návrh se vztahuje na 

změněné části objektů nebo na žádost majitele objektu. Za požárně pozitivní je možné 

považovat SSHZ v celém objektu. Návrh SSHZ však musí vycházet z požárních rizik 

jednotlivých části objektu.  

Zařízení pro protipožární zásah 

Při změně stavby, kterou se zvětšuje původní půdorysná plocha objektu, nesmí být 

stávající šířka přístupových komunikací a velikost nástupních ploch snížena pod hodnoty dle 

ČSN 73 0802 [14] ČSN 73 0804 [15]. 
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2.4.11 Výkresová část 

Výkresy se dokládají v souladu s právními předpisy vydanými k provedení zákona  

o požární ochraně. Správností výkresové dokumentace ve stavebnictví pro požární 

bezpečnosti staveb se zabývá norma ČSN 01 3495. Norma je platná pro všechny druhy 

výkresů nevyužívá se však pro dokumentaci zdolávání požáru.  

2.5 Proces schvalování 

Po vypracování projektové dokumentace potřebné ke stavebnímu povolení dochází 

k jejímu překontrolování. Úplnost a správnost požárně bezpečnostního řešení kontroluje 

hasičský záchrany sbor v oddělení stavební prevence. Po vydání stavebního povolení je 

zahájena výstavba. Stavbu je možné využívat až po překontrolování patřičnými státními 

orgány. Popis a průběh kontrol je uvedený níže. 

2.5.1 Stavební dozor 

Stavební úřady vykonávají dozor k zajištění ochrany veřejných zájmů a ochrany práv.  

2.5.2 Kontrolní prohlídka stavby 

Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi, kterou určují 

podmínky dané stavebním povolením nebo před vydáním kolaudačního souhlasu.  

2.5.3 Kolaudační řízení 

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, je 

stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu 30 dnů předem a obeznámit je se záměr 

využívání stavby. 

Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených 

orgánů k užívání stavby, které jsou vyžadovány právními předpisy. Pokud je stavba 

předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán [9]. Stavební 

úřad provede po 15 dnech od přijetí žádosti kontrolní prohlídku a současně uvede, které 

dokumenty budou předloženy.  

Během závěrečné kontroly se zkoumá, zda byla dodržena projektová dokumentace, 

která by měla být v souladu s ohlášením stavebnímu úřadu, podle něhož bylo vydáno stavební 
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povolení. Předmětem zkoumání je splnění podmínek na bezbariérový přístup do stavby, zda 

stavba neohrožuje bezpečnost osob. Pokud kontrola nezjistí žádné závady, vydává do 15 dnů 

ode dne provedení kontroly kolaudační souhlas, který je dokladem o povolení využívání 

stavby. V případě, že během kolaudační kontroly jsou zjištěny závady bránící jejímu 

bezpečnému užívání, stavební úřad nevydá souhlas o vydání rozhodnutí o užívání stavby. 

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek [9]. Stavebník po odstranění 

nedostatku informuje stavební úřad, který po ověření prohlášení, znovu rozhoduje o vydání či 

zamítnutí kolaudačního souhlasu. 

2.5.4 Užívání staveb 

Stavebník musí zajistit před započetím užívání stavby, aby byly provedeny všechny 

zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. Stavební úřad může užívání stavby zakázat 

na základě závěrečné kontrolní prohlídky, pokud zjistí, že nejsou splněny dané podmínky. 

Dokončenou stavbu lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního 

souhlasu. 
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3 Činnost po realizaci stavby 

Množství, druhy a způsob vybavení prostoru věcnými prostředky, požární ochrany  

a požárně bezpečnostním zařízeními vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby, nebo 

obdobné dokumentace ověřené stavebním úřadem podle zvláštních právních předpisů. Z toho 

vyplývá nutnost vypracování potřebné dokumentace a uložení. Návaznost po kolaudačním 

řízení je znázorněna na obr. 3-1. 

Obr. 3-1: Postup po realizaci stavby 

 

3.1.1 Členění činností objektu 

Členění provozovaných činností v objektu je důležitou součástí požární ochrany. 

Začlenění určuje druhy dokumentů, které musí být vypracovány pro danou stavbu. Začlenění 

činnosti objektu je dáno zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších 

předpisů v § 4 ve kterém jsou činnosti děleny podle míry požárního nebezpečí do tří kategorií: 

bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním 

nebezpečím [11]. Kategorie nebezpečí jsou podrobněji rozepsány v odstavci 2,3 a 4 zákona  

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

Důvodem dělení činnosti do tří kategorií nebezpečí je určení míry nebezpečí 

v závislosti na charakteru budovy a provozu. Každá budova má své specifické rysy, je 

provozována v rozličném prostředí s různým množstvím nebezpečných látek a tím je 
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jedinečná. Všechny tři uvedené kategorie začlenění májí svoje specifické dokumenty 

v požární ochraně. Viz obr. 3-2. 

Po začlenění činnosti podle zákona [8] jsou ve vyhlášce č. 246/2001 Sb., [11], pro 

provozy se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím uvedené podmínky v § 17, §18 

 a § 19. Po každé změně činnosti v objektu musí dojít k novému začlenění provozovaných 

činnosti.  

  

Obr. 3-2: Členění provozních činností 
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3.1.2 Školení v požární ochraně 

Každý zaměstnanec při nástupu do zaměstnání je proškolen v požární ochraně podle 

 § 23 vyhlášky č. 246/2001 Sb., V tomto proškolení je seznámen se základními povinnostmi 

vyplývající z předpisů o požární ochraně, o možných nebezpečích nacházejících se v místě 

vykonávané práce, je obeznámen s poplachovou směrnicí, evakuačním plánem a dalšími 

dokumentacemi o požární ochraně. Školení zaměstnanců se provádí při každé změně 

pracoviště nebo změně pracovního místa. Školení se provádí každé 2 roky. Lhůty školení 

zaměstnanců jsou uvedeny v tab. 3-1. 

Tab. 3-1: Školení zaměstnanců 

Školení vedoucích zaměstnanců o 
požární ochraně

Při nástupu do funkce, 1x za 3 roky

Školení ostatních zaměstnanců o 
požární ochraně

Při nástupu do zaměstnání, při každé změně 
pracoviště, 1x za 2 roky

Školení osob pověřených 
zabezpečováním požární ochrany v 

době sníženého provozu a v 
mimopracovní době

Před zahájením jejich činnosti 1x za rok

Odborná příprava zaměstnanců 
zařazených do preventivních 

požárních hlídek a odborná příprava 
požární ochrany

Před zahájením činnosti se zvýšeným nebo s 
vysokým požárním nebezpečím, 1x za rok

 

 

3.1.3 Kontrola hasicích přístrojů 

 Provozuschopnost hasicích přístrojů se prokazuje dokladem o jeho kontrole 

provedené podle podmínek stanovených vyhláškou [11]. Kontrola hasicích zařízení musí být 

provedena po každém použití nebo periodicky jednou ročně, pokud není dokumentací 

stanovená lhůta kratší. Během kontroly hasičského zařízení je možné nahradit jednotlivé díly. 

Zkouška, při které se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřních stěn 

nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, se vykonává u vodních jednou za tři roky  

a u ostatních jednou za pět let. 
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3.1.4 Preventivní požární prohlídka 

Účelem preventivní požární prohlídky (dále jen prohlídky) je dodržování právních 

předpisů o požární ochraně. Předmětem prohlídky je zajištění stavu zabezpečení objektu. 

Cílem prohlídky je odstranění zjištěných závad do žádoucího stavu. Prohlídky se provádějí ve 

všech objektech, které spadají pod § 4 odst. 2 a 3 zákona č. 133/1985 Sb., [8]. U objektu  

a zařízení bez zvýšeného požárního nebezpečí se požární kontrola provádí za předpokladu, že 

se současně vyskytují nejméně tři zaměstnanci nebo veřejnost. Po provedení prohlídky se 

dokládá záznam do požární knihy. Záznam o prohlídce musí obsahovat datum provedení, 

označení objektu a pracoviště, dále pak zjištění stavu. Pokud je to nutné navržení opatření  

a datum jejich splnění. Prohlídka má vlastní kontrolní mechanizmus, provádí ji soukromá 

osoba odborně způsobilá na žádost majitele objektu nebo nájemce. Lhůty prováděných 

prohlídek viz tab. 3-2.  

Tab. 3-2: Lhůty provedení preventivních kontrol 

Druh činnosti Lhůta provedení
činnosti s vysokým 

požárním nebezpečím
jednou za 3 měsíce

činnosti se zvýšeným 
požárním nebezpečím

jednou ze 6 měsíců

činnosti bez zvýšeného 
požárního nebezpečí

nejméně 1 za rok
 

3.1.5 Požární kontrola 

Účelem požární kontroly je prověřit plnění povinností na úseku požární ochrany. 

Povinnosti pro právnickou nebo fyzickou osobu vyplývají z právních předpisů a technických 

norem. Kontroly probíhají na základě programu harmonogramu, se kterým je zástupce 

právnické nebo fyzické osoby seznámen. 

 Požární kontroly se provádějí ve všech objektech a zařízeních, ve kterých se 

provozuje podnikatelská činnost. Po provedení požární kontroly se provede zápis do požární 

knihy popřípadě do jiného prokazatelného dokumentu. Záznam o prohlídce musí být sepsán 

neprodleně po jejím provedení. Požární kontrolu provádí státní požární dozor. 
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Požární kontroly se dělíme na a) komplexní  

       b) tematickou  

       c) kontrolní dohlídky 

Komplexní kontrolou je prověřen celkový stav organizačního zabezpečení, plnění 

povinností a dodržování podmínek požární bezpečnosti vyplývající z předpisů o požární 

ochraně. Kontrola musí být oznámena nejméně sedm kalendářních dnů před jejím zahájením. 

Tematická kontrola prověřuje stav zabezpečení požární ochrany ve vymezených 

oblastech, které jsou předem určeny. 

Kontrolní dohlídkou je kontrolováno plnění uložených opatření. 

Plán kontrol - kontroly probíhají podle plánu kontrol, pokud nedojde k mimořádné 

události. Četnost kontrol záleží na míře požárního nebezpečí. Hasičský sbor kraje si plán 

kontrol vytvářejí samy s platností jeden rok dopředu. Firmy s vysokým požárním nebezpečím 

jsou kontrolovány každoročně.  

3.1.6 Postih právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických 

osob 

HZS kraje může uložit pokutu až 250 000 Kč u činnosti bez zvýšeného požárního 

dozoru u provozu se zvýšeným požárním nebezpečím až do výšky 500 000 Kč a 1 000 000 Kč 

právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě (dále jen osobě) provozující činnost 

s vysokým požárním nebezpečím. 

HZS kraje uloží pokutu 10 000 000 Kč osobě, která bez souhlasu HZS kraje zruší 

jednotku požární ochrany. 

Osobě, která opakovaně poruší povinnosti, za kterou jí byla uložena pokuta 

v předchozích 3 letech, může HZS kraje uložit pokutu do výše dvojnásobku pokuty, které jsou 

uvedené výše. Uložením pokuty se osoba nezbavuje povinnosti odstranit závadný stav ve 

stanoveném termínu [8]. 

Přestupky podle odstavce 2 § 78 uvedených v zákoně č.133/1985 Sb., se pohybují od 

10 000 Kč do 25 000 Kč. 
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4 Praktická část zabezpečení nevýrobního objektu 

V této kapitole je znázorněno zabezpečení nevýrobního objektu ve Valašském 

Meziříčí a postup, kterým bude docíleno zabezpečení objektu. Postup návaznosti je znázorněn 

ve schématu obr. 4.1.  

4.1 Činnost před realizaci stavby 

Investor má požadavek na rekonstrukci a rozšíření stávajícího objektu. Svůj 

požadavek zadává projektantovi. Jeho prvním úkonem je zjištění, zda je požadavek možný, 

popřípadě upravit řešení tak, aby mohla být stavba realizována. Porovnává se budoucí využití 

objektu, zda je v souladu s územním plánovaním a stavebním řádem. Návrh Územního plánu 

města Valašské Meziříčí pro danou část připouští využití daného objektu. Záměr nekoliduje 

s platnou územně plánovací dokumentací města Valašské Meziříčí. Problematika je 

podrobněji popsána v kapitole 2. část 1 a 2. Stavební parcela, na které dochází k rozšíření 

objektu je ve vlastnictví investora. 

4.1.1 Zařazení objektu do změny skupiny 

Původní objekt o ploše 3 808m2 se změnil přístavbou o 2 350 m2, celková nová 

půdorysná plocha po rozšíření tedy činí 6 159 m2. Z toho vyplývá, že nová přístavba 

 je na cca 38% půdorysné plochy z čehož plyne, že změna se týká menší plochy jak 50%. Aby 

mohl být objekt zařazen do změny skupiny II, nesmí rozšíření stávajícího objektu přesáhnout 

50%. Z toho důvodu objekt spadá do změny skupiny II. Postačí přehodnotit nově vzniklé 

prostory a změny v užívání prostorů. Zbylé části objektu budou nezměněny. Podrobněji je 

problematika popsána v kapitole 2. část 2.1 a 2.2.  

4.1.2 Požárně bezpečnostní řešení 

Před rekonstrukcí byl objekt rozdělen do 17 PÚ: Po rekonstrukci je objekt rozdělen 

do 28 PÚ. Rekonstrukcí tedy vzniklo 11 nových PÚ. Ze zařazení víme, že je objekt ve 

skupině změn II. Z toho vyplývá, že PBŘ se bude zpracovávat pro nové PÚ, které vznikly 

změnou v užívání nebo přístavbou.  

 Pro vhodné použití norem je nutné znát přesný popis objektu. Jakého je charakteru  

a k čemu bude využíván. Podrobný popis objektu se nachází v příloze č. 1. Jedná se  
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o nevýrobní objekt se sklady, obchody a administrativní částí. Ukázkové výpočty PÚ jsou 

uvedeny v příloze č. 2. Podrobněji je problematika popsána v kapitole 2. část 4. V tabulce 4.1 

jsou uvedeny všechny požární úseky a jejich rozdělení.  

Tab. 4.1: Rozdělení PÚ 

P 01.1, P 01.02, P 01.03, P 01.04, P01.05, P01.06, P 01.07, 
P01.08, P01.09, N 1.9, N 2.12, N 2.13, N 3.13, N 4.14,     

N 5. 17, N 5.18, N 5.19

N 1.2, N 1.3, N 1.4 , N1.6,

N 1.1, N 1.5, N 1.7, N 1.8, N 2.10, N 2.11, N 5.16

Původní PÚ

Změna v užívání PÚ

Přístavba PÚ

 

Únikové cesty z objektu vyhovují platným právním předpisům. Přehodnocení 

podmínek únikových cest tedy šířky, délky a časy vyhovují. U nově vzniklých PÚ je určeno 

zařazení do SPB, vybavení úseku HP a nástěnnými vnitřními hydranty. Zda se vyskytují  

a v jakém počtu je uvedeno v tabulce 4.2. 

 Tab. 4.2: Určení SPB a vybavení- PÚ 

PÚ SPB Počty HP Vnitřní hydrant
N 1.1 IV 2 Ano
N 1.2 III 2 Ne
N 1.3 III 2 Ne
N 1.4 I 1 Ne
N 1.5 IV 2 Ano
N 1.6 IV 4 Ano
N 2.10 III 2 Ano
N 2.11 III 2 Ano
N 5.16 III 3 Ano  

Tab. 4.3: Požadavky na zásobování požární vodou 

 

 

Objekt Dle položky
Vzdálenost od 

objektu [m]
Vzdálenost mezi 

sebou [m]

DN 
potrubí 
[mm]

Nadzemní hydrant 3 150 300 125
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Díky normě ČSN 73 0834 [19] se může u jednopodlažní nástavby umístěné 

v nevýrobním objektu bez dalšího průkazu použít stavební konstrukce na bázi dřeva 

dimenzované pro III stupeň. Přístavbou vznikl v 5NP PÚ N 5.16, který odpovídá všem 

podmínkám uvedeným v ČSN 73 0834 [19]. Požadavky na konstrukce jsou uvedeny 

 v příloze č. 2. 

Objekt je napojen na dopravní systém komplexu Tesco a Avex. Dopravní systém 

splňuje podmínky pro přístupovou komunikaci. Nástupní plocha navazuje na přístupovou 

komunikaci. Musí být zřízena z důvodu výšky objektu h > 12 m. V objektu nemusí být 

zřízeny vnitřní zásahové cesta výška objektu h < 22.5 m dle ČSN 73 0802 [14]. 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je nedílnou součástí  stavebního řízení. Využívá se 

při kolaudačním řízení, zda byly splněny všechny podmínky dle projektové dokumentace. 

4.2 Činnost po realizaci stavby 

Po realizaci stavby a povolení užívání objektu bude docházet k pronájmu nově 

vzniklých prostorů. V návaznosti na to se musejí vyhodnotit všechny provozované činnosti.  

Zajistit požární ochranu zpracováním požární dokumentace, naplánováním kontrol a školením 

zaměstnanců. Návaznost zodpovědnosti požární ochrany je znázorněn v obr. 4.1. 

 

Obr. 4-1: Zabezpečení požární ochrany 
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4.2.1 Členění provozovaných činností 

Začlenění provozovaných činností je provedeno v jednom dokumentu. Jinak si každý 

provozovatel v pronajatých prostorech má za povinnost provést sám. Ukázkové začlenění je 

provedeno v příloze č. 3. Podle něho je po posouzení všech podmínek začleněné činnosti  

v objektu do provozu se zvýšeným požárním nebezpečím, viz tab. 6.3 dle § 4. odst. 2 písm. 

c) a e) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím je 

zpracována v rozsahu § 28 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. Zbylé činnosti v PÚ jsou bez zvýšeného 

požárního nebezpečí. Detailnější popis v kapitole 3. část 1.1. 

Tab. 4-4: PÚ se zvýšeným požárním nebezpečím 

PÚ Využití Činnost
P 01.01 Sklad se zvyšeným požárním nebezpečím
P 01.02 Sklad se zvyšeným požárním nebezpečím
P 01.04 Sklad se zvyšeným požárním nebezpečím
N 1.1 Obchod se zvyšeným požárním nebezpečím
N 1.5 Obchod se zvyšeným požárním nebezpečím
N 2.11 Obchod se zvyšeným požárním nebezpečím  

4.2.2 Dokumentace požární ochrany pro objekt EFIOS 

Dokumenty požární ochrany, které musí být vypracovány pro kategorii činnosti se 

zvýšeným požárním nebezpečím, viz obr. 3-2. V Příloze č. 4 je uvedený popis potřebné 

dokumentace PO, níže jsou uvedeny dokumentace s popisem, kde budou umístěny. 

- stanovení organizace zabezpečení požární ochrany – dle § 30 vyhlášky č. 246/2001 

Sb., [11]; 

- požární řád – zpracován pro budovu skladů a obchody s příručními sklady, požární 

řády zpracovány v rozsahu § 31 vyhlášky č. 246/2001 Sb., [11], tyto požární řády 

jsou viditelně umístěny na pracovištích, kde jsou provozovány činnosti se 

zvýšeným požárním nebezpečím, 

- požární poplachové směrnice v rozsahu § 32 vyhlášky č. 246/2001 Sb., [11], tyto 

požární poplachové směrnice jsou viditelně umístěny na pracovištích, kde jsou 

provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím ukázkový dokument 

v příloze č. 5, 



40 

- tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy 

preventivních požárních hlídek, 

- dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě 

preventivních požárních hlídek  

- požární kniha - budou do ní zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se požární 

ochrany. Požární knihu vede externí zaměstnanec, který je odborně způsobilý. 

4.2.3 Požární ochrana 

Požární ochrana je zajištěna externím zaměstnancem společnosti EFIOS, který je 

odborně způsobilý dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., [8]. Pravidelné kontroly budou prováděny 

formou preventivních požárních prohlídek, které se provádějí jednou za šest měsíců. 

Výsledky preventivních požárních prohlídek budou zaznamenány do požární knihy v rozsahu 

 § 12 odst. 7 vyhlášky č. 246/2001Sb., [11]. Dokumentace bude kontrolována 1 x za rok 

v rámci preventivní požární prohlídky. Dokumentace bude uložena v kanceláři vedoucího  

a dále na příslušných pracovištích. 

Školení zaměstnanců o požární ochraně a odborná příprava zaměstnanců rozvrhu 

školení a odborné přípravě, bude provedena dle tematických plánů a časových rozvrhů 

školení. Tato dokumentace je zpracována v souladu s § 36 vyhlášky č. 246/2001 Sb., [11]. 

Problematika je detailněji řešena v kapitole 3. část 1.2. Školení zaměstnanců se musí zúčastnit 

všichni zaměstnanci. Školení bude probíhat dle tabulky 3-1. Školení zaměstnanců povede 

externí zaměstnanec s periodickým opakováním. 

4.2.4 Kontrola druhů věcných prostředků požární ochrany 

Hasicí přístroje přenosné jsou rozmístěny dle požárně bezpečnostního řešení. HP musí 

být umístěny na viditelném místě a volně přístupné. HP je umístěn na místě, kde hrozí 

nejpravděpodobnější vznik požáru. Rukojeť musí být umístěna nejvýše do 1,5 m nad 

podlahou a vhodně zajistit proti pádu. HP budou kontrolovány podle § 9 vyhlášky č. 246/2001 

Sb., [11]. Periodické opakování kontroly je uvedeno v kapitole 3. část 1.3.  
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4.2.5 Požárně bezpečnostní zařízení 

V objektu je instalovaná EPS. Manipulaci, obsluhu a údržbu budou provádět jen 

vyškolení a určení pracovníci. Uživatel je povinen v dostatečném předstihu před revizí  

a uvedením zařízením do provozu určit osobu zodpovědnou za provoz zařízení EPS. Osoby 

pověřené údržbou EPS musí mít zkoušku podle § 6  vyhlášky č. 50/1978 Sb., a musí být 

prokazatelně proškolen firmou provádějící montáž, která je výrobcem pověřena. Prostory 

určené pro provoz obchodu jsou vybaveny EPS. Tlačítkové hlásiče budou instalovány  

u východu z nechráněných cest do CHÚC a u východu na volné prostranství. Tlačítkové 

hlásiče budou umístěny v zorném poli osob a to nejdále 3 m od uvedených východu ve výšce 

1,2 m max. 1,5 m. PBZ se zaobírá kapitola 2. část 2.10. 

Ústředna EPS je umístěna na vrátnici. Vrátnice tvoří samostatný PÚ. Objekt nemá  

24 hodinový provoz. Z toho důvodu bude ústředna vybavena zařízením dálkového přenosu 

v režimu den/noc. 

Koordinační funkční zkouška EPS proběhne kvůli rozšíření stávajícího zařízení EPS, 

které vznikly při rekonstrukci stavby. 

4.2.6 Požární kontrola 

Ukázka kontroly je uvedená v příloze č. 6. Bližší popis průběhu kontroly a jejich 

druhy jsou popsány v kapitole 3.část1.5. 

4.2.7 Jednotka požární ochrany 

Jednotka požární ochrany (dále jen jednotka) kategorie JPO I druh jednotka HZS kraje 

doba výjezdu do 2 min od vyhlášení poplachu. Její působnost je územní, jednotka se nachází 

v optimální vzdálenosti pro dojezd k zásahu ve vzdálenosti 3,5 km. Doporučení domluva 

s velitelem stanice na naplánování cvičení v objektu pro všechny sloužící směny. Díky tomuto 

cvičení se velitelé a hasiči seznámí podrobně s objektem. Tímto cvičením bude zásah při 

vzniku mimořádné události jednotek efektivnější a uchráněné hodnoty budou větší. 
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4.3 Schéma metodiky zabezpečení 

Na schématu obr. 4.2 je uveden postup zabezpečení nevýrobního objektu ve 

Valašském Meziříčí. Podrobnější popis s výsledky je uvedený v kapitole 4. část 1 a 2. Čísla ve 

schématu jsou odkazy na kapitoly, kde je daná problematika popsána podrobněji.  

 

Obr. 4-2: Schéma metodiky zabezpečení  
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Závěr 

Bezpečnost staveb je ovlivňována mnoha faktory. Nejdůležitější z nich není řešení 

architektonické ani umístění stavby, ale ekonomická situace státu. Z toho důvodu má každý 

stát své normy na řešenou problematiku, která odpovídá ekonomickému rozvoji státu. Cílem 

bakalářské práce je řešení problematiky komplexního zabezpečení nevýrobního objektu 

z hlediska požární ochrany a bezpečnosti osob. Práce je rozdělena na čtyři hlavní kapitoly. 

V úvodní kapitole seznamuje s důležitými právními předpisy v požární ochraně 

používanými v České republice. Je zde uvedena logická návaznost a obecný postup aplikace 

právních předpisů. Druhá kapitola obsahuje postupy, které probíhají před realizací stavby. Je 

zde popsána problematika od územního plánování přes projektovou dokumentaci po 

kolaudační řízení a užívání objektu. V třetí kapitole jsou rozebrány kroky, které musejí být 

splněny po povolení užívání objektu. Prvním krokem po povolení je začlenění činnosti, které 

se vyskytují v objektu a dokumenty, které je zapotřebí zpracovat v návaznosti na začlenění. Je 

třeba mít na paměti, že bezpečnost objektu nejsou jen zdi a zpracovaná dokumentace, ale 

 i pravidelné školení zaměstnanců, kontroly technických prostředků z toho důvodu jsou 

prováděny periodické kontroly, preventivní požární prohlídky a požární kontroly. Ve čtvrté 

kapitole je návrh zabezpečení nevýrobního zrekonstruovaného objektu a znázorněn postup 

zabezpečení. Jsou zde uvedené postupy, pravidla a už konečné výsledné hodnoty. Při 

hodnocení objektu se vycházelo z praktických znalosti získaných během studia. Ukázkové 

výpočty, popis objektu a dokumentace jsou zpracovány v přílohách. Při návrhu zabezpečování 

objektu z hlediska požární ochrany a bezpečnosti osob jsem si uvědomil složitost  

a provázanost, které provázejí objekt od projektování po celkové užívání objektu a potřebných 

kroků, které se musejí provést. Zabezpečení objektu je přímo závislé na finančních 

možnostech investora z toho důvodu jsou projektanti většinou tlačeni k minimálnímu 

zabezpečení objektu, které je možné podle norem. Musíme si ale uvědomit, kde a za jakou 

cenu šetřit zvláště v požární prevenci. Zda ušetřené peníze během výstavby nebudou 

znamenat za rok mnohem větší ztrátu na majetku nebo životech při eventuálním požáru. 

Požární prevence je důležitá, kde chybí nebo je nedostatečná ani hasiči nezabrání vysokým 

škodám. 

Je potřeba se více soustředit na problematiku požární ochrany u zrekonstruovaných 

staveb z důvodu ubývání stavebních parcel. Míst na novostavby ubývá, a proto se domnívám, 

že bude přibývat rekonstrukcí. Z toho důvodu se nás tato problematika bude v blízké 
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budoucnosti týkat stále častěji. Práce poskytuje čtenáři informace o návaznosti zabezpečení  

u zrekonstruovaného objektu. Může sloužit jako návod pro řešení objektu s podobným 

charakterem využití. 
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