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Anotace 

SMUTNÁ, T. Evakuace osob únikovými cestami, jejich volnost a průchodnost : bakalářská 

práce, Ostrava : VŠB -  TUO, 2012. 46 s. 

Bakalářská práce se zabývá evakuací osob únikovými cestami, jejich volností a 

průchodností. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou uvedeny charakteristiky, 

které ovlivňují evakuaci. Ve druhé části je uveden charakter únikových cest, jejich druhy a 

požadavky, které jsou požadovány právními předpisy a kmenovými normami kodexu ČSN 

73 08… Třetí část této práce je zaměřena na specifické objekty, pro které platí přidružené 

projektové normy zpřísňující požadavky kmenových norem. Poslední čtvrtá část je 

zaměřena na objekty s největšími problémy na únikových cestách. V bakalářské práci jsou 

uváděny i vlastní návrhy nových opatření. V závěru práce je provedeno zhodnocení celé 

problematiky únikových cest jako jednoho z hlavních problémů v oblasti požární 

bezpečnosti staveb.  
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ÚVOD 

Únikové cesty, jejich volnost a průchodnost jsou jednou z položek, která musí být 

velmi podrobně řešena v požárně bezpečnostním řešení každé stavby.  

Požárně bezpečnostní řešení stavby (dále jen „PBŘ“) je požární dokumentace, která 

je nedílnou součástí každé projektové dokumentace, v níž je daná stavba posouzená 

z hlediska požární ochrany. Obsah PBŘ je stanoven v §41 vyhlášky 246/2001 Sb.[11].  

V každém PBŘ musí být navržena a posouzena evakuace osob vedoucí na volné 

prostranství. Posouzení se provádí podle základních norem, a to podle ČSN 73 0802 [1] 

nebo podle ČSN 73 0804 [2], popřípadě jím přidruženým normám jako jsou např. ČSN 73 

0831 [3], ČSN 73 0833 [4], ČSN 73 0835 [6], ČSN 73 0845 [7] apod.   

Mezi lidmi, kteří se nepohybují v oblasti požární ochrany, je velmi malé množství 

lidí, kteří znají pravý význam požární bezpečnosti staveb, a to i únikových cest. Lidé 

nevědí, co požární bezpečnost staveb znamená, co obnáší, co vše zabezpečuje a jakou 

úlohu hraje v záchraně lidského života, zvířat a majetku. Lidé si nepřipouštějí, že zrovna 

oni by mohli někdy v životě potřebovat tato požární opatření. A zrovna jedním takovým 

opatřením jsou únikové cesty, které se navrhují tak, aby v případě jakéhokoliv ohrožení 

zajistily okamžitou a bezpečnou evakuaci všech osob z jakéhokoliv prostoru. Místo 

udržování průchodnosti těchto cest, jsou cesty v některých případech uzamčeny, uzavřeny, 

nepřístupny, blokovány apod.  

A zrovna tuto problematiku bych ráda zohlednila v této bakalářské práci. Zaměřila 

jsem se na jednotlivé typy objektů, na požadavky, které jsou stanoveny jednotlivými 

normami a pokusila se v některých případech zamyslet a případně navrhnout nová opatření 

pro zlepšení a zajištění lepší průchodnosti těchto únikových cest. 

Zároveň cílem této práce je pro odbornou veřejnost z oboru shrnout problematiku 

únikových cest a širší veřejnost seznámit s únikovými cestami. 

 

 



2 

 

REŠERŽE 

V této části bakalářské práce uvádím nejdůležitější literární prameny, ze kterých 

jsem čerpala do této bakalářské práce. Další literární prameny jsou uvedeny v seznamu 

použité literatury. 

 

BRADÁČOVÁ, I.; Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Ostrava, SPBI, 

2010, 228 s., 2. vydání, ISBN: 978-80-7385-023-4 

Kniha je hlavním průvodcem požární bezpečnosti nevýrobních objektů. Shrnuje 

nejdůležitější požadavky, které je nutné při projektování a posuzování objektu řešit 

z pohledu požární ochrany. 

 

FOLWARCZNY, L.; POKORNÝ J. Evakuace osob. Ostrava, SPBI, 2006, 125 s., 

ISBN: 80-86634-92-2 

Kniha je zaměřena na evakuaci osob v objektech z pohledu reality, kdy se autoři 

zaměřují na charakteristiky, které ovlivňují celkovou evakuaci osob. V knize je dále řešeno 

posouzení únikových cest pomocí výpočtů (šířky a délky únikových cest, doba evakuace, 

zakouření únikových cest apod.) 

 

Vyhláška 23/2009 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Tato vyhláška stanovuje požadavky z hlediska požární ochrany jak všeobecně pro 

všechny objekty, tak i pro specifické typy objektů. 
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1 CHARAKTERISTIKA EVAKUACE 

Evakuací osob je myšleno opuštění budovy či části objektu po předem stanovených 

cestách v případě jakéhokoliv ohrožení zdraví či dokonce života. 

A zrovna tyto cesty je nutno navrhnout, naprojektovat a zřídit tak, aby zajišťovaly 

osobám dostatečnou ochranu v době úniku z daného objektu. Z hlediska posouzení 

únikových cest rozdělujeme evakuaci na dvě doby, a to na dobu pohybu osob po objektu 

k východu a na dobu potřebnou k projití východu z objektu. Evakuaci lze považovat za 

bezpečnou, je-li doba potřebná pro evakuaci menší nebo maximálně rovna dostupné době 

pro evakuaci. 

Doba potřebná pro evakuaci osob sestává z těchto časových úseků [9]: 

 doby od vzniku do detekce požáru  

 doby od detekce požáru po vyhlášení evakuace  

 doby od vyhlášení k zahájení evakuace do vlastního zahájení evakuace  

 předpokládané doby evakuace (doby pohybu osob objektem)  

 
                                                              

    Doba dostupná pro evakuaci  

 
                                                               Doba potřebná pro evakuaci  

 

                                             Doba do zahájení evakuace                                                              Únik osob  
 

                                                           Vnímání         Rozmýšlení             

                                                                                                                     Zajištění 
                                                                                                                     potřebných 

                                                                                                                      věcí  

         Detekce             Poplach               Doba do rozhodnutí  
 

       Iniciace            Varování                                                                                                                          Ukončení       Udržitelný  

                       evakuace         stav 

 

Obrázek 1 Doba evakuace osob [8, 9] 

 

Doba od vzniku požáru do jeho detekce závisí na mnoha faktorech. V prvé řadě 

závisí na charakteru objektu, jeho velikosti a obsazenosti. Dále na vybavení objektu 

požárně bezpečnostními zařízeními, tím se např. myslí elektrická požární signalizace, která 

může dobu detekce velice snížit. Také autonomní detekce mohou tuto dobu ovlivnit. 

Doba od detekce požáru do vyhlášení evakuace závisí opět na typu objektu a jeho 

technickém vybavení. Vyhlášení poplachu zajištěné elektrickou požární signalizací dobu 

jednoznačně zkrátí. V ostatních případech je doba závislá na reakci osob a jejich 

vzájemného sdělení. 
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Dalším časovým úsekem je doba od vyhlášení evakuace do jejího zahájení. Tato doba 

zahrnuje vnímání a rozmýšlení. Vnímání je doba, ve které osoby zpozorují varovný signál, 

že se něco děje. Rozmýšlení je čas, kdy osoby zvažují závažnost varovného signálu a 

rozhodujíce, co budou dělat dál. Zjišťují další informace, která jsou pro rozhodnutí 

zásadní. 

Po této době následuje zajištění potřebných věcí, jako jsou např. doklady, peníze, 

osobní věci, cennosti, shromáždění dětí, popř. ostatních členů rodiny, apod.). 

Až po té následuje teprve daná evakuace, únik, osob objektem vedoucím na volné 

prostranství nebo do jiného bezpečného prostoru.  

 

Nevýrobní objekty  

U nevýrobních objektů se posuzuje délka únikové cesty samostatně a šířka únikové 

cesty samostatně. Jedná se o dvě na sobě nezávislá posouzení.  

Mezní délka nechráněné únikové cest je stanovena součinitelem a, který vyjadřuje 

rychlost odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek, a počtu únikových cest. Mezní 

délka chráněné únikové cesty je stanovena pouze u chráněné únikové cesty typu A. U 

ostatních typů chráněných únikových cest (B a C) nejsou mezní délky stanoveny.  

Základní jednotkou šířky únikové cesty je jeden únikový pruh, jeho šířka je 550 mm, 

což odpovídá nejmenší povolené šířce nechráněné únikové cesty. Nejmenší šířka chráněné 

únikové cesty je 1,5 únikového pruhu, což je 825 mm.  

Povolený počet evakuovaných osob na jeden únikový pruh na nechráněné únikové 

cestě se stanovuje na součiniteli a, počtu únikových cest a jejich sklonu (evakuace po 

rovině, po schodech nahoru a po schodech dolu). Povolený počet evakuovaných osob 

na jeden únikový pruh na chráněné únikové cestě stanovuje stupeň požární bezpečnosti 

chráněné únikové cesty, její typ a sklonu (evakuace po rovině, po schodech nahoru, po 

schodech dolu) [9]. 

 

Výrobní objekty  

U výrobních objektů se únikové cesty posuzují porovnáním doby evakuace. 

Předpokládaná doba evakuace se porovnává s tzv. mezní dobou evakuace. V některých 

případech je předpokládaná doba evakuace porovnána ještě navíc s dobou zakouření 

požárního úseku či prostoru. 
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Předpokládaná doba evakuace se skládá ze dvou časů, časů t1 a t2. Čas t1 je doba, 

která vyjadřuje v čase délku únikové cesty a čas t2 je doba, která vyjadřuje dobu průchodu 

v zúžené části únikové cesty (např. dveřmi). 

Oproti nevýrobním objektům lze evakuaci posuzovat po částech a zároveň 

přihlédnout k odlišným rychlostem úniku osob, kapacitě únikové cesty a počtu osob. 

Výsledná předpokládaná doba evakuace je poté součtem jednotlivých částí cesty [9]. 

Posouzení únikových cest je u výrobních objektů oproti nevýrobním o něco 

benevolnější a to z důvodu, že lidé výrobní provozy znají, jelikož v nich denně pracují a 

jsou znalí daného prostředí. Kdežto u nevýrobních objektů se musí uvažovat, že lidé dané 

prostředí neznají a vyskytují se v něm prvně (např. obchodní dům, nemocnice, ubytování 

apod.). Také lidé v některých objektech nocují, spí, a mohou být požárem zaskočeni, osoby 

budou mít pozdější reakci na danou situaci. 

 

1.1 Základní činitelé ovlivňující evakuaci  

Mezi základní činitele ovlivňující evakuaci osob lze zařadit zejména psychický a 

fyzický stav ohrožených osob, druh výroby a provozů a stavební řešení objektů [9]: 

- Psychický stav – při požáru v místnosti či prostoru má velký vliv na psychiku člověka 

směr evakuace. Je rozdíl, zda osoby unikají od požáru nebo jsou nuceni jít proti 

požáru, aby se dostaly do bezpečných prostor, obzvláště, jde-li o jedinou únikovou 

cestu. V takovém případě se mohou osoby rozhodnout, že se nebudou evakuovat 

(např. zakouření únikové cesty) a zůstanou na místě. 

Nemají-li osoby pocit možnosti záchrany nebo bezpečí, může dojít ke vzniku paniky. 

Evakuace osob může být o to složitější, neznají-li osoby protipožární zabezpečení 

objektu, únikové cesty, dispozici objektu apod.  

V místech, kde se nachází více osob, stoupá riziko paniky s klesající plochou únikové 

cesty připadající na osobu. Pokud se unikající osoby pohybují směrem od požáru na 

bezpečné místo, panika nevzniká. V opačném okamžiku vzniká v lidech strach a 

následně může vzniknout panika. 

- Fyzický stav – fyzický stav osob má jednoznačný vliv na průběh celé evakuace. 

Evakuace je nejjednodušší u osob ve věku 20 až 40 let. Se zvyšujícím se věkem se 

zvyšuje obtížnost pohybu. Osoby mladší 20 let mají zase opačný sklon a to 

k podceňování rizik, která při požáru vznikají (neznalost rizik při vzniku požáru). 
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Jiná situace nastává u osob se sníženou schopností pohybu nebo neschopných 

samostatného pohybu. U těchto osob vzniká daleko rychleji pocit strachu. Nastává 

stav nejen fyzické, ale i psychické imobility. 

- Druh výroby a provozu - druh výroby a provozu má také vliv na bezpečnou evakuaci. 

Evakuaci osob ovlivní množství hořlavých látek, jejich charakter, pravděpodobnost 

vzniku a rozšíření požáru. Jsou-li v posuzovaném prostoru látky, které snadno šíří 

požár, pak je zřejmé, že osoby jsou vystaveny účinkům požáru daleko dřív než 

v prostoru, kde se tyto látky nevyskytují. V některých případech zrovna typ provozu 

vyvolá okamžitou evakuaci osob (prostředí s nebezpečím výbuchu, silných toxických 

účinků, žíravin apod.). 

- Stavební řešení - stavební řešení objektu má další vliv při evakuaci. Stavební 

konstrukce zabraňují šíření požáru do dalších prostor objektu. Z tohoto důvodu jsou 

objekty děleny do požárních úseků.  

Výrazné a dobře viditelné umístění únikových cest má jednoznačně pozitivní vliv na 

evakuované osoby.  

Důležitou součástí stavebního řešení je osvětlení a větrání únikových cest. 

Nedostatečné osvětlení nebo větrání únikových cest vede ke zvýšení strachu, k panice 

a k obtížím při evakuaci. 

1.2 Charakteristiky ovlivňující dobu od vyhlášení evakuace do jejího 

zahájení  

Předpokládá se, že osoby po vyhlášení požárního poplachu bezprostředně zahájí 

evakuaci. Tomu je ovšem v reálném životě a v praxi trochu jinak. 

 Charakteristika stavby a osob má na dobu evakuace značný vliv. Příkladem může 

být srovnání administrativního a bytového objektu. V administrativní budově je rychlost 

reakce osob výrazně vyšší, jelikož jsou ve větším kontaktu mezi sebou. Kdežto v obytných 

budovách nejsou osoby trvale v bdělém stavu a není mezi nimi takový vzájemný kontakt.  

Mezi nejvýznamnější charakteristické rysy ovlivňující dobu od vyhlášení evakuace 

do jejího zahájení lze zařadit [9]: 

- Způsob vyhlášení požárního poplachu – Za nejúčinnější způsob vyhlášení požárního 

poplachu lze považovat dobře slyšitelnou varovnou zprávu ze zařízení domácího 

rozhlasu, případně z uzavřeného televizního obvodu, které je vyhlášeno pomocí 

elektrické požární signalizace. Varovné akustické signály sirén jsou méně efektivní, 

neboť osoby potřebují delší čas na to, aby se zorientovaly a zjistily informace o 
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důvodu vyhlášení poplachu. Nově také navrhovaná autonomní detekce a signalizace 

požáru upozorní osoby o vzniku požáru v objektu. 

- Vizuální přístup - rozhodování může být také ovlivněno chováním ostatních osob 

v objektu nebo jeho části. Po vyhlášení poplachu se osoby budou rozhlížet kolem sebe, 

jak reagují ostatní na danou situaci. 

- Pozornost - V provozech jako jsou například kina, divadla, taneční zábavy apod. je 

nutné nejdříve provoz přerušit, osvětlit plně prostory a upoutat pozornost lidí. 

Příkladem jsou diskotéky, kde se vyskytují osoby pod vlivem alkoholu a drog, kde 

osvětlením je možné získat jejich lepší pozornosti a zároveň pro ně zabezpečit lepší 

přehlednost na únikových cestách. 

- Dispoziční řešení stavby – má vliv na orientaci osob v objektu. Dispozice by měly bít 

jednoduché a přehledné. Toto se nemusí týkat jenom dispozičního řešení stavby, ale 

také dispozice v jednotlivých místnostech, halách (např. skříně, regály, apod.). 

- Výcvik a obeznámenost s budovou - výcvik osob může v případě požáru urychlit 

rozhodování a evakuaci osob, jelikož osoby jsou seznámeny se způsobem vyhlášení 

poplachu. Cvičné požární poplachy jsou však prováděny pouze u některých typů 

objektů. 

Také u objektů s dobře viditelnými evakuačními plány (např. hotely), se dá 

předpokládat poměrně dobrý průběh evakuace. 

- Zodpovědnost – k vlastním objektům osoby přistupují mnohem zodpovědněji a to 

v situacích, které by je mohly ohrozit, než u veřejných objektů. 

- Společenské vztahy – v případě vzniku nebezpečí se budou osoby snažit nejdříve 

shromáždit rodinné příslušníky, případně jiné osoby, ke kterým mají blízký vztah. 

Tato činnost vyžaduje určitý čas zejména v případech, kdy uvedené osoby nejsou 

v době vyhlášení poplachu pohromadě. 

- Stav bdělosti, ostatní limitace - osoby, které nejsou v okamžiku vyhlášení požárního 

poplachu v bdělém stavu, vyžadují určitý čas na probuzení, dosažení stavu pohotovosti 

a schopnosti logicky uvažovat. Mezi tyto stavy lze také považovat osoby 

v podnapilém stavu a pod vlivem omamných látek. 

- Obslužný personál -  při správné a rychlé reakce personálu může dojít k významnému 

zrychlení evakuace osob. Předpokladem je chování personálu vyplývající z výcviku a 

přípravy na mimořádné situace. 
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1.3 Charakteristika ovlivňující dobu od zahájení evakuace do jejího 

ukončení  

Mezi nejvýznamnější parametry ovlivňující dobu od zahájení evakuace do jejího 

ukončení lze zařadit [9]: 

 

- Počet osob a jejich rozmístění - počet osob je důležitý pro posouzení bezpečné 

evakuace z objektu. Při posuzování by mělo být uvažováno s maximální obsazeností 

objektu. Také by měl být kladen důraz na rozmístění osob v jednotlivých místnostech 

(prostorech) daného objektu. Při evakuaci osob (po délce únikové cesty) bude ve 

všech případech doba evakuace t1 stejná, ale rozdíl v čase nastane u času t2, který 

vyjadřuje dobu průchodu zúžením únikové cesty, dveřmi. A zrovna v tomto čase je 

zohledněn počet osob. 

- Charakteristika osob – největší vliv má věk, fyzická a duševní schopnost, dále rodinné 

nebo skupinové vztahy. Mezi skupinové vztahy patří např. rodiny, party lidí, tábory, 

třídy, apod. 

- Volba východů – důležitým faktorem je rozmístění a počet východů z objektu, kterými 

je možno regulovat hustotu osob na únikových cestách.  

- Hustota osob – závisí na obsazenosti prostorů a rychlosti pohybu osob a na 

charakteristice obyvatel. Rodinné či kolektivní skupiny mají snahu se pohybovat 

rychlostí nejpomalejšího člena, čímž může dojít k nárůstu hustoty osob na únikových 

cestách. 

- Vzdálenost a doba pohybu – čím delší úniková cesta, tím delší doba evakuace, ta je 

dále ovlivněna typem únikové cesty a charakteristikou osob. U prostor s menším 

obsazením osobami, kde nedojde k maximální kapacitě úniku, se dá předpokládat, že u 

východů nebudou vznikat fronty. Kdežto v prostorách s velkým obsazením osobami je 

pravděpodobné, že se u některých východů po dosažení maximální kapacity vytvoří 

fronty, takže jedním z faktorů doby evakuace je doba vytváření fronty (průchod 

dveřmi je započten v době evakuace časem t2). 

- Proud dveřmi, chodbami a po schodech – únikové cesty musí jednoznačně v prvé řadě 

zajišťovat bezpečnost. Při větší hustotě osob vzniká nebezpečí vzniku paniku. 

Při úniku si lidé zachovávají určitou vzdálenost mezi sebou a stěnami, zábradlím a 

jinými překážkami.  
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2 CHARAKTERISTIKA ÚNIKOVÝCH CEST V ČR (závazné 

právní předpisy, normy) 

Únikové cesty se v dnešní době mohou posuzovat dvěma způsoby, a to buď 

normově, nebo odlišným (inženýrským) postupem, který umožňuje změnový zákon, zákon 

č. 186/2006 Sb. [15].  Používá se právě při řešení velkých shromažďovacích objektů. 

Jelikož se více používá normové posouzení, zabývám se jím v této práci. 

Základní charakteristika pro námi posuzované únikové cesty je stanovena v základní 

normě. Pro nevýrobní objekty se jedná o ČSN 73 0802 [1] a pro výrobní objekty se jedná o 

ČSN 73 0804 [2]. 

Ve výše uvedených normách jsou únikové cesty definovány jako komunikace 

umožňující bezpečnou evakuaci osob z objektu ohroženého požárem nebo z jeho části na 

volné prostranství nebo do samostatné části objektu. Tyto cesty ve většině případů zajišťují 

přístup požárním jednotkám. 

Pro nevýrobní objekty, novostavby, jsou únikové cesty členěny na nechráněné a 

chráněné únikové cesty. U výrobních objektů se oproti nevýrobním objektům počítá navíc 

s částečně chráněnými únikové cestami. 

(U změn staveb je možné i u nevýrobních objektů dle ČSN 73 0834 užít i částečně 

chráněné únikové cesty.)  

Volné prostranství je definováno jako prostranství mimo požárem napadený objekt, 

umožňující volný a bezpečný pohyb osob ve směru od objektu; za volné prostranství se 

považují i jiné, požárem neohrožené prostory sousedního objektu apod., ze kterých je 

možný volný a bezpečný pohyb osob ve směru od požárem napadeného objektu) [1,2]. 

Norma pro shromažďovací prostory [3] klade na volné prostranství další požadavky 

a definuje, co za volné prostranství lze a nelze považovat. Do plochy volného prostranství 

se započítávají zejména rozptylové plochy, komunikační plochy pro pěší, parkovací a 

odstavné plochy pro motorová vozidla (kromě ploch vymezených pro stání vozidel), 

neprůjezdné místní a účelové komunikace včetně obratišť, popř. jiné zpevněné plochy a 

plochy trávníků. Do plochy volného prostranství se nezapočítává zejména vodní plocha, 

plocha určená pro parkování vozidel nebo skladování a manipulaci materiálem, plocha 

přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární vozidla, plocha kolejišť a 

průjezdného průřezu drah. Plocha volného prostranství nesmí být přerušena průjezdnou 

pozemní komunikací. Neprůjezdnost v době evakuace lze zajistit dopravním značením. 
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Volné prostranství, na které ústí únikové cesty, musí umožňovat odchod osob od 

objektu nejméně v šířce odpovídající součtu započtených šířek všech únikových cest, které 

na ně ústí nebo umožňovat pobyt všech osob z objektu při hustotě nejvýše 3 osoby na 1 m
2
. 

Volné prostranství umožňující odchod od objektu může ležet v požárně nebezpečném 

prostoru vlastního nebo jiného objektu a volné prostranství umožňující pobyt osob může 

ležet jen v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu [3]. A z těchto prostranství je 

dále zajištěn odchod, aby se nejednalo o uzavřené dvory. 

Nad touto problematikou volného prostranství, která by se měla posuzovat u 

shromažďovacích prostorů, by se měl projektant požárně bezpečnostního řešení zamyslet i 

v případě ostatních staveb. Např. při evakuaci z výrobních hal či jiných budov, kdy volné 

prostranství vede podél haly s okny a oplocenou hranicí pozemku, kde je šířka pouze 

únikové cesty. Zda úniková cesta je opravdu pro evakuaci osob bezpečná. Unikající osoby 

nesmí být ohroženy hustotou tepelného toku větší než 10 kW.m
-2

 a to po dobu delší než 5 

sekund.  V zimním období by majitel objektů měl dbát na průchodnost těchto cest, tím je 

myšleno pravidelné odklízení sněhu na únikových cestách (sníh může způsobit nemožnost 

otevření dveří, osoby mohou uklouznout zranit se apod.), které neslouží k pravidelnému 

používání (pouze k evakuaci osob). Na toto by měl být upozorněn v PBŘ a následně by 

tato informace měla být zapracována do požárního řádu objektu. 

 

2.1 Požadavky závazných předpisů 

Vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb  

Vyhláška [12] byla v roce 2011 změněna a její změny jsou nově stanoveny ve 

vyhlášce 268/2011 Sb. [14]. 

Vyhláška se zaměřuje na všeobecné požadavky pro všechny stavby z hlediska 

požární ochrany, ale zároveň také řeší jednotlivé objekty samostatně. 

§10 je zaměřen jen na evakuaci osob, která platí pro všechny typy objektů.  

V odstavci 1 je zdůrazněno, že únikové cesty musí být navrženy tak, aby svým 

typem, počtem polohou, kapacitou, dobou použitelnosti technickým vybavením, 

konstrukčním a materiálovým provedením a ochranou proti kouři, teplu a zplodinám 

odpovídaly požadavkům této vyhlášky a českým technickým normám. 

V tomto odstavci je dále stanoveno, že chráněné a částečně chráněné únikové cesty, 

které nahrazují chráněné únikové cesty, musí být vybaveny nouzovým osvětlením (ČSN 



11 

 

EN 1838). Toto je stanoveno i v obou kmenových normách. V ČSN 73 0804 je nouzové 

osvětlení dále pouze doporučeno na náhradních únikových cestách (možnost) tvořící 

chráněnou únikovou cestu. Vyhláška ale nařizuje vybavení nouzovým osvětlením chráněné 

únikové cesty, tudíž i náhradní únikové cesty (možnosti). 

Odstavec 2 zdůrazňuje, že otevíratelnost a průchodnost dveří, které se nacházejí na 

únikové cestě, musí odpovídat českým technickým normám. 

V odstavci 3 je stanovena kvalita nášlapné vrstvy podlahy v chráněné únikové cestě, 

která musí být navržena z hmot třídy reakce na oheň nejméně Cfl-s1. 

V odstavci 4 je zdůrazněna vybavenost únikových cest bezpečnostními značkami, 

tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením. 

V odstavci 5 je stanoveno označení evakuačních výtahů a výtahů nesloužících pro 

evakuaci osob. 

Odstavec 6 zdůrazňuje, že k zajištění plynulé evakuace osob musí být stavba 

vybavena technickým zařízením k řízení evakuace osob podle požadavků ČSN 73 0802 a 

ČSN 73 0804. ČSN 730802 definuje toto zařízení jako zařízení umožňující hlasovou 

informaci osobám v objektu (např. domácí rozhlas) [1]. ČSN 73 0804 mezi tato zařízení 

navíc zahrnuje poplašné signalizační zařízení, televizní kamery, zařízení k dálkovému 

ovládání dveří apod. [2]. 

Příloha č. 6 

V  příloze jsou stanoveny požadavky požární ochrany při užívání staveb nebo jejich 

částí vztahující se k chráněné únikové cestě, k úpravě interiéru, přístupu k hadicovým 

systémům a přenosným hasicím přístrojům. 

 

Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  

Ve vyhlášce [13] nejsou stanoveny žádné požadavky k únikovým cestám 

v objektech, ale jsou pro určité typy objektů stanoveny minimální šířky chodeb, které musí 

být dodrženy při projektování staveb i při požární ochraně. Vyhláška dále stanovuje 

obecné technické požadavky na stavby. 

 

Vyhláška 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška 23/2008 SB., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb 

Ve vyhlášce nejsou navrženy žádné změny, které by se týkaly únikových cest. 
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2.2 Únikové cesty podle stupně ochrany u novostaveb 

Podle ČSN 73 0802 [1] a ČSN 73 0804 [2] jsou únikové cesty rozděleny na: 

 nechráněné únikové cesty  

 částečně chráněné únikové cesty 

 chráněné únikové cesty 

 

Nechráněná úniková cesta 

Nechráněná úniková cesta je každý trvale volný komunikační prostor směřující 

k východu na volné prostranství nebo do chráněné, popř. částečně chráněné únikové cesty. 

Tyto únikové cesty nemusí být od ostatních prostorů objektu odděleny stavebními 

konstrukcemi. Za nechráněnou únikovou cestu se také považují vnější komunikace 

(pavlače, balkony, schodiště), které nejsou od vnitřních prostorů požárně odděleny [1,2]. 

Částečně chráněná úniková cesta 

Částečně chráněná úniková cesta je trvale volná komunikace nebo komunikační 

prostor, kde se lze bez překážek pohybovat směrem k východu na volné prostranství nebo 

do chráněné únikové cesty, která je v požárním úseku bez požárního rizika, nebo prochází 

sousedním požárním úsekem, ve kterém nejsou provozy skupin 5 až 7, nebo prochází částí 

posuzovaného požárního úseku, která je prostorem bez požárního rizika [2]. Další 

požadavky na částečně chráněnou únikovou cestu jsou stanoveny v ČSN 730804 [2]. 

Posouzení únikových cest při změnách staveb se provádí podle ČSN 730834 [5]. Při změně 

staveb lze u nevýrobní objekty posuzovaných jako změny staveb podle ČSN 73 0834  

těmito cestami nahradit chráněné únikové cesty, protože zřízení chráněných únikových 

cest je mnohdy komplikované a finančně neúnosné. V roce 2010 vyšla nová norma ČSN 

73 0804, původně nebylo možno použít částečně chráněné únikové cesty u objektů 

s provozy skupiny 6 až 7. Tato norma zároveň ve článku 5.2.7 stanovuje, že výrobní 

objekty, které jsou posuzované jako změny staveb skupiny III, nemusí splňovat nové 

požárně bezpečnostní požadavky, které jsou nově stanoveny v této normě, pokud 

nedochází k podstatnému zvýšení požárního rizika či ekonomického rizika, aniž by se 

jednalo o výrobní provozy 6. a 7. skupiny. Toto se nevztahuje na přístavby, nástavby, 

vestavby apod., tvořící samostatné statické celky nebo nově budované požární úseky.  

Je možné tento článek využít i v případě změn stávajících staveb, které mají provozy 

v 5. skupině. Tento článek stanovuje úlevu pro změny staveb skupiny III, ale 

pravděpodobně platí i pro změny staveb skupiny II. 
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Chráněná úniková cesta 

Chráněná úniková cesta (dále jen „CHÚC“) je trvale volný komunikační prostor 

vedoucí na volné prostranství a tvořící samostatný požární úsek, chráněný proti požáru 

(zplodin hoření, vysokým teplotám a kouři) požárně dělícími konstrukcemi. Osoby 

vycházející z těchto únikových cest nesmí být ohroženy požárem či jeho důsledky. Za 

chráněnou únikovou cestu se také považují vnější komunikace (pavlače, schodiště apod.), 

pokud jsou od vnitřních prostorů požárně odděleny obvodovými stěnami z konstrukcí 

druhu DP1. 

Chráněné únikové cesty se dále dělí podle doby, po kterou se při požáru mohou 

osoby v únikových cestách bezpečně zdržovat: 

 CHÚC typu A – maximální bezpečná doba, po kterou se mohou osoby 

vyskytovat v této CHÚC je: 

- u nevýrobních objektů 4 minuty 

- u výrobních objektů s jedinou únikovou cestou 6 minut a s více 

únikovými cestami 10 minut 

 CHÚC typu B - maximální bezpečná doba, po kterou se mohou osoby 

vyskytovat v této CHÚC je: 

- u nevýrobních objektů 15 minut 

- u výrobních objektů s jedinou únikovou cestou 15 minut a s více 

únikovými cestami 20 minut 

 CHÚC typu C - maximální bezpečná doba, po kterou se mohou osoby 

vyskytovat v této CHÚC je: 

- u nevýrobních objektů 30 minut 

- u výrobních objektů s jedinou únikovou cestou 30 minut a s více 

únikovými cestami též 30 minut 

Výše uvedené typy chráněných únikových cest se dále od sebe liší svým 

dispozičním, stavebním řešením, a jejich větráním, které zajišťuje ochranu osob při 

evakuaci, aby nedošlo k zakouření únikové cesty: 

 CHÚC typu A – bez předsíně, s přirozeným větráním pomocí oken 

 CHÚC typu B – bez předsíně, s přetlakovým větráním; nebo  

s předsíní, s přirozeným větráním pomocí oken  

 CHÚC typu C – s předsíní, s přetlakovým větráním 
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2.3 Dveře na únikových cestách 

Únikové cesty, které mají sloužit pro evakuaci osob, také zároveň slouží jako běžné 

komunikace denního provozu v objektech. Nejenom že se na těchto cestách vyskytují 

různé překážky (materiál, skladování, apod.), které nesmí být ani na nechráněných 

únikových cestách, ale mezi překážku můžeme také považovat dveře (ty nemusí být 

provedeny jenom z požárního hlediska, ale také ze strany bezpečnosti, estetiky apod.). 

Proto jsou dveře řešeny v základních normách, ČSN 73 0802 [1] a 73 0804 [2], 

v samostatné kapitole, kde je stanovena řada požadavků. 

V ČSN 73 0802 [1] jsou stanoveny tyto požadavky: 

 Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí umožňovat snadný a rychlý 

průchod, zabraňovat zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nesmí 

bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek. Dveře 

na únikových cestách umožňují buď ve směru úniku trvale volný 

průchod, nebo jsou-li opatřeny speciálními bezpečnostními zámky 

(např. kódovými kartami) musejí být v případě evakuace osob 

samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření; kódové 

karty apod. nelze užít u dveří chráněných únikových cest. Dveře na 

únikových cestách nesmí být zamykány ani nijak blokovány, pokud ano 

musí být tyto dveře opatřeny panikovým kováním či panikovými 

klikami, které zajistí bezpečný průchod dveřmi. V případě užití 

kartových systému je navrženo tyto systémy napojit na systém EPS, 

který v případě požáru odblokuje automaticky veškeré dveře na 

únikových cestách. 

 Dveře na únikových cestách, které při běžném provozu jsou zajištěny 

proti vstupu nepovolaných osob, musejí být při evakuaci otevíratelné a 

průchodné. Uzamykatelné dveře z místnosti určených pro spaní se 

doporučuje vybavit tak, aby bylo možno v případě nouze je otevřít 

zvenčí. Dveře, popř. vrata ovládaná motoricky musí umožňovat také 

ruční otevření. Dveře zajišťující proti vstupu nepovolaných osob je 

navrženo vybavit v typu koule / klika. Koule v protisměru úniku, klika 

ve směru úniku, v případě zamčení navíc panikovou klikou či 

panikovým kováním. 
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 V objektech, kde jsou osoby neschopné samostatného pohybu nebo 

s omezenou schopností pohybu a je nutné pro zajištění bezpečnosti osob 

(nebo z jiných důvodů) dveře na únikových cestách blokovat, mohou 

být tyto dveře opatřeny přídržnými magnety, které se v případě požáru 

automaticky odblokují pomocí elektrické požární signalizace. 

V bezprostřední blízkosti těchto dveří musí být umístěno přídavné 

tlačítko označené piktogramem pro odblokování dveří bez ohledu na 

EPS nebo obdobné zařízení. V odůvodněných případech postačí i 

přídavné tlačítko. 

 Dveře se musí otevírat ve směru úniku, s výjimkou dveří z místnosti 

nebo funkčně ucelené skupiny místností, dveře do bytu (které se mohou 

otevírat proti směru úniku) a s výjimkou východových dveří na volné 

prostranství, do pasáží apod., pokud jimi neprochází více než 200 

evakuovaných osob. 

 Za otevíravé ve směru úniku se považují také dveře kývavé a 

vodorovně posuvné (do stran) mimo únikovou cestu. 

 Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí být otevíravé otáčením křídel 

v postranních závěsech nebo čepech, popř. vodorovně posuvné. Jinak 

otevíravé dveře a uzávěry otvorů (např. svisle posuvné, vyklápěcí, 

svinovací, nůžkové apod.) mohou být do únikové kapacity započítány 

je v provozech s vymezenou provozní dobou, jsou-li během provozní 

doby trvale otevřeny a vede-li z daného prostoru další úniková cesta. 

Tento výčet dveří je jednoznačně stanoven z pohledu bezpečnosti, 

zdraví, evakuovaných osob. 

 Skládací dveře a skládací příčky mohou být jediným východem 

z místnosti, jestliže alespoň jejich část v šířce 600 mm se otevírá 

otáčením v závěsech nebo čepech; pouze tato část se započítává do 

únikové kapacity, není-li celý otvor během provozní doby trvale 

otevřen. Toto je stanoveno pro zabezpečení alespoň jednoho únikového 

pruhu. 

 Turniketové dveře lze do únikové kapacity započítat jen jako druhý 

nebo další východ na volné prostranství, do pasáží apod. Celkový 

započitatelný průchod turniketovými dveřmi po celou dobu evakuace je 
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50 osob, a to bez ohledu na šířku dveří. Turniketové a jiné dveře, které 

při vyhlašování poplachu v objektu nebo v jeho části se samočinně složí 

a umožní volný průchod unikajících osob, se posuzují ve své únikové 

poloze.  

 Podlaha na obou stranách dveří, jimiž prochází úniková cesta, musí být 

do vzdálenosti šířky dveřního křídla na stejné výškové úrovni, 

s výjimkou dveří na volné prostranství, plochou střechu, terasu, balkón, 

lodžii, pavlač apod., za nimiž může být podlaha (chodník apod.) snížena 

až o 180 mm. Při průchodu dveřmi se člověk nesoustředí na výškové 

úrovně podlah a může zakopnout a upadnout, přes kterého by dále 

mohli evakuované lidé zakopnout, čímž by mohla být způsobena 

paniková situace. 

 Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy, s výjimkou dveří 

z místností nebo funkčně ucelené skupiny místností (např. bytu). Jedná 

se o opatření, aby nedošlo o zakopnutí osob (ke zranění), jelikož se 

uvažuje, že osoby nejsou dostatečně znalé v daném objektu a neznají 

překážky na únikových cestách. 

 Dveřní křídla započítaná do šířky únikové cesty, pokud jsou při běžném 

provozu zajištěna, musí mít na straně dveří ve směru úniku umístěn 

uzávěr, který umožňuje snadné a rychlé otevření křídla (např. pákový 

uzávěr s rukojetí nejvýše 1200 mm nad podlahou, otevíratelný pohybem 

shora dolů nebo vodorovně ve směru úniku). Jedná se o panikové 

kování (hrazda, páková rozvora) či panikovou kliku. 

 Křídla opatřená zástrčemi a obrtlíky se do šířky únikové cesty 

nezapočítávají. Není s nimi uvažováno, jelikož nezaručují okamžité 

otevření dveřního křídla. 

 Doporučuje se, aby dveře v bočních stěnách únikové cesty, které se 

otevírají do únikové cesty, se otevíraly ve směru úniku na této cestě 

(pohyb dveřního křídla při otevírání má být souhlasný se směrem se 

směrem pohybu osob na únikové cestě). Otevřené křídlo těchto dveří 

nesmí bránit pohybu na únikové cestě a zejména nesmí zužovat její 

započitatelnou průchozí šířku. Doporučuje se otevírat tyto dveře o 180°, 
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a to zejména tam, kde se po únikové cestě pohybuje větší počet osob. 

Toto je navrženo, aby při evakuaci nedošlo ke zranění osob. 

 Pokud se dveří používá pro únik v obou směrech, doporučuje se, aby 

směr otevírání byl souhlasný se směrem úniku většího počtu unikajících 

osob, případně lze použít i dveře vodorovně posuvné. 

 

V ČSN 73 0804 [2] jsou oproti ČSN 73 0802 [1] stanoveny tyto požadavky: 

 Umístění dveří, jejich konstrukce, způsob otevírání, kování atd. musí 

být zvoleny s ohledem na charakter provozu objektu i fyzickou a 

mentální schopnost evakuovaných osob tak, aby byla zajištěna plynulá 

evakuace, provozuschopnost i nezbytná bezpečnost. 

 Vodorovně posuvné nebo kývavé dveře je povoleno použít, je-li 

k dispozici více únikových cest. 

 Dveře, u nichž začíná nechráněná úniková cesta, se doporučuje provést 

jako dveře na únikových cestách. 

 Dveře výsuvné (svisle posuvné), vyklápěcí, svinovací, nůžkové apod. 

mohou být používány pouze v místě, kde začíná nechráněná úniková 

cesta nebo jako východové dveře na volné prostranství, a to 

v provozech s vymezenou pracovní dobou, jsou-li během provozní 

doby trvale otevřeny a unikající osoby mají z posuzovaného prostoru 

k dispozici další únikové cesty.  

 Dveře vedoucí z místnosti nebo z požárního úseku, v nichž jsou 

provozy skupiny 5 až 7 (příloha E), bez ohledu na to, zda u nich 

nechráněná úniková cesta začíná či končí, musí být vždy otevíravé ve 

směru úniku otáčením křídel v postranních závěsech nebo čepech (nelze 

užít dveří posuvných, kývavých atd.). Toto je navrženo z důvodu, 

jelikož se jedná o skupiny s vysokým nebezpečím výrob a provozů a 

proto musí u těchto typů objektů být zajištěna okamžitá průchodnost 

dveřmi při evakuaci osob. 

 Dveře otevíravé do prostoru schodiště na únikových cestách se musí 

otevírat jen na podestu (nikoliv do schodišťového ramene). Podesta se 

musí rozšířit tak, aby se otevřením dveří nezúžila započitatelná šířka 

únikové cesty. Otevírání dveří (doleva či doprava) se volí tak, aby 
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osoby unikající po schodišti nebránily otevření dveří. Toto ustanovení 

by mohlo být stanoveno i v ČSN 730802 pro nevýrobní objekty, např. 

vysoké bytové domy, administrativní budovy s velkou kapacitou osob, 

apod. 

 Dveře z místností a prostorů hygienického příslušenství, šaten, 

odpočíváren apod. musí být opatřeny kováním, které i bez speciálního 

nářadí umožňuje otevřít zvenčí dveře zevnitř zajištěné. Tento 

požadavek by měl být stanoven i v ČSN 730802, a to hlavně do prostor, 

do kterých není možný jiný přístup, tím se myslí místnosti uvnitř 

objektů bez oken. Toto by mělo platit pro všechny objekty. 

 Na únikových nebo vnitřních zásahových cestách nelze užít jako 

náhrady dveří či požárních uzávěrů žaluzií, závěsů, rolet a podobných 

zařízení (i když jsou v případě požáru samočinně uzavíratelné, např. na 

impulz elektrické požární signalizace). Tyto dveře by nezajistili volnou 

a průchodnou únikovou cestu. 

 Rolety tvořící požárně dělící konstrukce, kterými prochází (nebo začíná 

či končí) úniková či zásahová cesta, musejí být opatřeny dveřmi, které 

odpovídají dveřím umístěným na únikové cestě; rozměry dveří musí 

také odpovídat kapacitě únikové cesty. 

 Elektricky nebo motoricky (dálkově nebo lokálně) ovládané uzavírací 

mechanismy dveří nebo vrat, jimiž začíná nebo prochází úniková cesta, 

musí  

o umožňovat také ruční otevření dveří v době evakuace, a to ze 

strany ve směru úniku 

o mít zajištěnou dodávku elektrické energie, a to tak aby nebylo 

narušeno ovládání dveří alespoň po předpokládanou dobu 

evakuace 

o (Tyto požadavky se vztahují i na samouzavírací zařízení dveří 

apod.) 

 U dveří, jimiž prochází chráněná úniková cesta, nesmí být osazeny 

prahy. Na ostatních typech únikových cest je možné uvažovat prahy, 

jelikož se jedná o výrobní objekty, ve kterých se vyskytují zaměstnanci, 

kteří jsou znalé prostředí. Jedná se například o vrata, ve kterých jsou 
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navrženy dveře zajišťující evakuaci osob, v takových to typech 

vrat/dveří jsou z důvodu proveditelnosti prahy. Ty však zaměstnanci 

znají, a při evakuaci si na ně dají pozor. 

 

2.4 Změny staveb 

Stavební objekty, které podléhají změnám a jsou posuzovány podle ČSN 73 0834 

[5]. Oproti novostavbám je možné na tyto objekty užít úlev, které jsou v normě [5] 

stanoveny. Jedna z úlev se týká únikových cest, kdy je možné chráněné únikové cesty typu 

A, popř. B nahradit částečně chráněnými únikovými cestami.  

Částečně chráněná úniková cesta musí vést sousedním požárním úsekem bez 

požárního rizika nebo prostorem bez požárního rizika. 

V normě [5] je také uvedeno, v jakém případě je možné dveře bez požární odolnosti 

umístěné v požárně dělící konstrukci opatřit pouze samozavíračem. I uzavřené dveře po 

nějakou dobu zabrání šíření kouře a požáru po objektu. 

Podrobné požadavky na tyto únikové cesty jsou stanoveny ve výše uvedené normě. 

U těchto typů částečně chráněných únikových cest musí být jejich šířka alespoň 1,5 

únikového pruhu a započítávají se nejvýše 4 únikové pruhy.  

Pokud dispoziční řešení neumožňuje na únikových cestách umístění dveří 

otevíravých ve směru úniku osob, lze při počtu osob menších (nebo rovno) 200 ponechat 

dveře otevíravé proti směru úniku [5]. 

Částečně chráněnou únikovou cestu je možné použít, pokud se prokáže, že skutečná 

doba evakuace nepřekročí dobu použitelnosti zvolené částečně chráněné únikové cesty. 
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3 POŽADAVKY NA ÚNIKOVÉ CESTY, JEJICH VOLNOST 

A PRŮCHODNOST U SPECIFICKÝCH OBJEKTŮ  

 

Pro některé typy objektů jsou zpracovány samostatné normy, které jsou přidružené 

hlavním normám (ČSN 73 0802 [1] a ČSN 73 0804 [2]).  

V této práci se budu zabývat těmito objekty: 

 Shromažďovací prostory – ČSN 73 0831 [3] 

 Budovy pro bydlení a ubytováni – ČSN 73 0833 [4] 

 Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče – ČSN 73 0835 [6] 

 Mateřské školy – pouze pro změny stavby – ČSN 73 0834 [5] 

 Sklady – ČSN 73 0845 [7] 

Není-li nějaký typ objektu nebo účel části objektu zařazen do přidružených norem, 

hodnotí se podle základních norem a to buď podle ČSN 73 0802 [1] nebo podle ČSN 73 

0804 [2]. 

 

3.1 Shromažďovací prostory  

Shromažďovací prostory se dělí na venkovní a vnitřní. Ze shromažďovacích prostorů 

se v této práci budu zabývat pouze vnitřními shromažďovacími prostory. 

Jedná se o prostory s vysokým výskytem osob ať už na malém nebo velkém prostoru. 

Shromažďovací prostor je každý prostor, který je určený buď pro 250 a více osob a 

současně na osobu připadá půdorysný plocha 5 m
2
 a méně, nebo daný prostor s obsazeností 

osob spadá do přílohy A normy [3]. Vzhledem k takto vysoké obsazenosti osobami je zde 

jistá možnost vzniku paniky v případě jakéhokoliv ohrožení. Je nutno tyto objekty 

dostatečně zajistit z hlediska požární ochrany. 

Posouzení evakuace se hodnotí podle základní normy ČSN 73 0802 [1] a podle dále 

specifikovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě pro shromažďovací prostory [3]. 

 

Oproti základní normě jsou v této normě stanoveny navíc tyto požadavky (viz níže, 

jsou uvedeny články, které se týkají tématu práce): 

 Nechráněná úniková cesta ze shromažďovacího prostoru, pokračující stejným 

požárním úsekem jako je shromažďovací prostor, musí procházet bez 
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požárního rizika. Toto je navrženo z důvodu, aby nedocházelo ke skladování 

materiálu na únikových cestách. (viz obrázek 5). 

 Nejmenší započitatelná šířka východu jsou dva únikové pruhy a největší šířka 

šest únikových pruhů. Minimální šířka je stanovena z důvodu velkého 

množství osob, na tuto minimální šířku jsou uvažovány 2 únikové pruhy, 

který v tomto případě zajišťují odchod dvou lidí vedle sebe. Maximální počet 

únikových pruhů je staven z důvodu paniky, aby nedošlo při evakuaci 

k velkému seskupení osob. Mohlo by dojít ke zranění, k ušlapání lidí. 

V takovéto šíři únikové cesty je lepší pohybová komunikace mezi středem a 

kraji únikové cesty. Pro větší objekty toto omezení zajišťuje zřízení více 

únikových cest a rozložení počtu osob na jednotlivé únikové cesty, čímž 

dojde k menším frontám u východů z únikových cest. Zároveň i v případě, že 

by některá z únikových cest byla nepoužitelná, je zajištěna evakuace osob 

ostatními únikovými cestami. 

 Z navrhovaných únikových cest ze shromažďovacího prostoru musí nejméně 

jedna úniková cesta svým provedením odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb. 

Tato vyhláška stanovuje obecné technické požadavky zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb.  

 Nechráněné únikové cesty, které slouží pro evakuaci osob neschopných 

samostatného pohybu, nebo s omezenou schopností pohybu a orientace, musí 

mít šířku nejméně 3 únikové pruhy. Tato minimální šířka únikové cesty 

zabezpečuje evakuaci osoby s omezenou schopností (např. na invalidním 

vozíku) a další osoby jdoucí vedle. Tím je zajištěno, že nebude docházet ke 

zpomalení evakuace, jelikož je možno tuto osobu obejít. 

 Východové dveře a dveře na pokračujících únikových cestách se musí 

otevírat otáčením křídel v postraních závěsech nebo čepech ve směru úniku a 

kolem dveří nemají být vytvářeny niky obrácené ve směru úniku a musí být  

opatřeny kováním s panikovou funkcí (toto neplatí pro dveře, které jsou i 

v případě požáru trvale otevřeny nebo dojde do 10 sekund od signalizace 

vzniku požáru k jejich samočinnému otevření. Toto opatření je navrženo 

z důvodu vzniku paniky, kdy při nesprávném navržení, by mohlo dojít díky 

niky ke vzniku klenby a ke slepým místům, odkud by nebyla možnost 

průběžné evakuace. 
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Obrázek 2 Správné otevírání dveří [3] 

      

 Jmenovité rozměry dveřního křídla nemají přesahovat šířku 1,1 m a výšku 2,1 

m a jeho hmotnost nemá být větší než 100 kg. Toto opatření má zajišťovat 

snadné otevírání dveří a to i v případě východu na volné prostranství v době 

větru. 

 Podlaha na vnější straně dveří, vedoucích ze shromažďovacího prostoru 

přímo na volné prostranství nebo na vnější komunikaci (terasu, pavlač, do 

pasáže apod.), může být oproti vnitřní straně snížena nejvýše o 20 mm a to 

nejméně u hlavních vnějších dveří. Max. 20 mm je povoleno z důvodu 

velkého výskytu počtu osob, k možnosti vzniku paniky, aby nedošlo při úniku 

k zakopnutí, ke ztracení rovnováhy apod. Toto je také max. výšková úroveň 

pro překonání osob s omezenou schopností pohybu. 

 

Obrázek 3 Změna úrovně terénu ku vnitřnímu prostru [3] 

 

 Dveře na únikových cestách musí být opatřeny transparentní plochou 

umožňující průhled na druhou stranu dveří. Toto opatření je navrženo, aby 

osoby procházející dveřmi viděly na protější stranu, jaká je v únikové cestě 

situace, a aby při otevřením dveří nedošlo k poranění osob. 
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3.2 Budovy pro bydlení a ubytování 

Jedná se o objekty, které slouží k pobytu osob jak ve dne, tak v noci. Objekty pro 

bydlení a ubytování se podle normy pro bydlení a ubytování [4] dělí do 4 skupiny, a to: 

 OB1 – rodinné domy a rodinné rekreační objekty a OB2 – bytové domy 

Tyto typy objektů slouží k trvalému dlouhodobému bydlení osob, znalých 

daného prostředí. 

 OB3 – domy pro ubytování o projektové kapacitě nejvýše 75 osob 

umístěných do 3. nadzemního podlaží, nebo nejvýše 55 osob umístěných 

mezi 1. a 8. nadzemním podlažím a OB4 – domy pro ubytování s ubytovací 

kapacitou větší než je stanovena pro objekty skupiny OB3 

Tyty objekty lze charakterizovat jako objekty pro krátkodobý pobyt, ve 

kterém se nacházejí osoby neznalé dané prostředí. 

 U těchto objektů je největším rizikem spánek. 

 

Budovy skupiny OB1 

V rodinných a v rodinných rekreačních objektech nejsou stanoveny zvláštní 

požadavky na únikové cesty vedoucí na volné prostranství, vše je řešeno taxativně. 

Objekty jsou omezeny plošně, a to plochou 600 m2. Pokud by objekt OB1 přesáhl 

uvedenou hodnotu, posuzuje se jako objekt OB2. 

 

Budovy skupiny OB2 

Pro posouzení evakuace těchto typů objektů platí základní norma ČSN 730802 [1] a 

dále specifikované požadavky v této normě [4]. Pro námi řešenou problematiku jsou 

specifikované tyto body: 

 Nechráněná úniková cesta musí procházet samostatným požárním úsekem, ve 

kterém je požární nahodilé zatížení pn = 5 kg.m
-2

. 

 Je-li v objektu na každém podlaží nejvýše 12 obytných buněk, považuje se za 

postačující šířku nechráněných a chráněných únikových cest 1,1 m a průchod 

dveřmi 0,9 m. Je-li na podlaží více jak 12 obytných buněk doporučuje se 

šířka únikových cest 1,5 m a průchod dveřmi alespoň 1,1 m.  

 Dveře jednotlivých místností uvnitř bytu musí být opatřeny kováním, které 

umožňuje v případě nouze otevřít z druhé strany zevnitř zajištěné, a to bez 

speciálního nářadí. Toto je požadováno z důvodu záchrany osob. 
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 Východové dveře na volné prostranství z budov sloužících pro bydlení se 

nemusí otevírat ve směru úniku a mohou mít práh o výšce až 15 mm. Toto je 

povoleno, jelikož se v bytovém domě vyskytují osoby znalé prostředí a 

pomyslně vědí, že mezi dveřmi se nachází práh. Východové dveře se mohou 

otevírat i v protisměru úniku, i když se v objektu vyskytuje více než 200 

osob. 

V poznámce tohoto článku je doporučeno opatřit východové dveře, které 

mohou být uzamčené, panikovou klikou. Toto je pouze doporučeno, jelikož 

se předpokládá, že většina osob bydlících v objektu může zamčené dveře 

kdykoliv odemknout. Toto je sice doporučeno, ale v případě rychlého 

jednání, např. v noci, kdy se budou obyvatelé snažit se rychle dostat z domu, 

může dojít k tomu, že si lidé nevzpomenou vzít si s sebou klíče, což může 

vyvolat paniku. Uvedená zásada by měla být spíše povinností. 

 Nouzové osvětlení je požadováno na CHÚC, od 9 m výšky objektu i na 

nechráněných únikových cestách. 

 

Pro změny staveb bytových domů řešených podle typových podkladů schválených 

do konce roku 1994 jsou stanoveny požadavky a úlevy v příloze A ČSN 730834 [5]. A to 

z důvodu velkého množství těchto domů. I přesto, že tyto domy byly postaveny za 

platnosti ČSN 73 0802 [1], od té doby ovšem prošla řadou změn a jakékoliv stavební 

úpravy by byly nevyhovující a tudíž finančně náročné.  

V příloze je stanoveno v jakých případech je možné užít nechráněné, částečně 

chráněné a chráněné únikové cesty. 

 

Budovy skupiny OB3 

Představiteli této skupiny jsou pensiony, motely, malé hotely a ubytovny. 

I pro tyto typy objektů platí posouzení evakuace podle ČSN 73 0802 [1] a podle 

požadavků uvedených v této normě. Pro námi řešenou problematiku jsou specifikované 

tyto body: 

 Nechráněná úniková cesta, která spojuje obytné buňky s východem na volné 

prostranství nebo s chráněnou únikovou cestou, musí tvořit samostatný 

požární úsek s nahodilým požárním zatížením pn = 5 kg.m
-2

. 
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 Pokud se v objektu nevyskytují prostory jiného účelu než pro ubytování, 

považují se za postačující šířky únikových cest vedoucích na volné 

prostranství 1,1 m a průchod mezi dveřmi 0,9 m. Jsou-li k dispozici dvě 

únikové cesty, je možné považovat za postačující šířku únikové cesty 0,9 m a 

průchod dveřmi 0,8 m. 

 Na únikových cestách se nesmí umisťovat zrcadla nebo jiné reflexní plochy, 

které by mohly unikající osoby zmýlit a zavádět je ze směru úniku. 

 Ve všech obytných buňkách a na chodbách musejí být na vhodném 

viditelném místě vyvěšeny evakuační plány. 

 Únikové cesty z obytných buněk musí být vybaveny nouzovým osvětlením. 

Toto je požadováno z důvodu neznalosti dispozičního řešení objektu. Lidé se 

vyskytují v těchto objektech pouze krátkodobě. 

 Tyto objekty není nutné vybavit systémem EPS, ale musí být v objektu 

instalováno zařízení autonomní detekce a signalizace. Tyto objekty se 

doporučuje vybavit nouzovým zvukovým systémem. Samozřejmě vybavení 

EPS je na straně bezpečnosti. 

Nejhorší situace jsou v noci, kdy všichni spí. Pro takovéto situace by bylo 

nejlepší, aby zařízení autonomní detekce a signalizace byla vzájemně 

propojena a v případě požáru byla všechna zařízení aktivní, čímž by zajistila 

vzbuzení všech osob v objektu. 

 

Budovy skupiny OB4 

I pro tyto typy objektů platí posouzení evakuace podle ČSN 73 0802 [1] a podle 

požadavků uvedených v této normě. Pro námi řešenou problematiku jsou specifikované 

tyto body: 

 Únikové cesty vedoucí na volné prostranství musí být provedeny jako 

samostatné požární úseky, ve kterých nesmí být požární nahodilé zatížení 

větší než pn = 5 kg.m
-2

 nebo výpočtové požární zatížení pv = 7,5 kg.m
-2

 

(podrobně jsou tyto požadavky stanoveny v čl. 7.3.2 ČSN 73 0833 [4]).  

 Nechráněné únikové cesty v těchto objektech jsou považovány za vyhovující, 

jsou-li navrženy o šířce 1,1 m a s průchodem dveřmi světlosti 0,9 m. 

 Šířky chráněných únikových cest se pro tyto objekty posuzují podle základní 

normy ČSN 73 0802 [1]. 



26 

 

 Chráněná úniková cesta může mít započitatelnou kapacitu nejvýše 2,5 

únikového pruhu a tyto chráněné únikové cesty musí být oboustranně 

opatřeny zábradlím. Tímto požadavkem je zaručena bezpečnost pohybu osob 

po schodišti, aby nedošlo k pádu osob. Zároveň je tímto zajištěno, že 

v případě většího výskytu osob je nutno navrhnout další schodiště nebo 

navýšit kvalitu únikové cesty. 

 Nouzovým osvětlením musí být vybaveny jak chráněné, tak nechráněné 

únikové cesty. 

 Ve všech obytných buňkách a na chodbách musejí být na vhodném 

viditelném místě vyvěšeny evakuační plány 

 Výše uvedená norma stanovuje požadavky, kdy je nutné v těchto objektech 

navrhnout elektrickou požární signalizace a kdy postačuje zařízení autonomní 

detekce. 

 

3.3 Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče  

Jedná se o objekty, ve kterých je velmi velký výskyt osob s omezenou schopností 

pohybu a osob neschopných samostatného pohybu. Zároveň se jedná o objekty, ve kterých 

se lidé vyskytují i v noci a ještě k tomu spící. 

Jako u všech ostatních budov, tak i u těchto typů objektu je nutné posuzovat jak 

délku, tak šířku únikových cest. Dále se zabývám pouze šířkami únikových cest, délky 

musí vyhovět požadavkům norem. 

Osoby neschopné samostatného pohybu jsou osoby se sníženou zrakovou schopností 

vnímání, osoby nepohyblivé, děti do 3 let a osoby pod dozorem. 

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou osoby se sníženou sluchovou 

schopností vnímání, osoby se sníženou pohyblivostí, popř. odkázané na částečnou pomoc 

jiných osob, děti od 3 do 6 let nebo osoby starší 60 let [1]. 

 

Zdravotnická zařízení a sociální péče jsou z hlediska požární bezpečnosti v normě 

pro zdravotnická zařízení a budovy sociální péče [6] děleny do čtyř skupin a to: 

 

Zdravotnická zařízení AZ 1 

Ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém jsou jednotlivé ordinace nebo nejvýše 

tři lékařská pracoviště, tvoří provozní celek.  
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Tvoří-li samostatný objekt, který má max. tři nadzemní podlaží, se považuje za 

vyhovující šířku nechráněné únikové cesty 1,1 m a průchod dveřmi 0,9 m. V ostatních 

případech se únikové cesty posuzují podle ČSN 73 0802. 

 

Zdravotnická zařízení AZ 2 

Ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém jsou více než tři lékařská pracoviště 

tvořící provozní celek. 

Pro tato zařízení jsou podle normy postačující šířky nechráněných a chráněných 

únikových cest 1,1 m a průchod dveřmi může být zúžen na 0,9 m. 

Schodiště a rampy s šířkou větší než 1,1 m musí být vybaveny po obou stranách 

madly. V ostatních částech komunikačních prostor (chodby, haly) je osazení madel pouze 

doporučeno. 

 

Zdravotnická zařízení LZ 1 

Lůžkové zdravotnické zařízení s maximálním počtem 15 lůžek pro dospělé pacienty 

nebo 10 lůžek pro děti. 

Únikové cesty v těchto zařízení, které slouží pro evakuaci osob neschopných 

samostatného pohybu, nesmějí být užší než 1,1 m. Dveře, které neslouží pro evakuaci osob 

neschopných samostatného pohybu, smějí být navrženy o šířce 0,9 m. 

Šířka schodišť a podest musí být navržena a provedena o takových šířkách, aby 

umožňovala manipulaci s nosítky. (Pro pravoúhlé schodiště odpovídá šířka alespoň 1,5 m, 

u dětských zařízení postačuje šířka 1,2 m. Nosítka pro dospělé osoby mají zpravidla 

rozměr 0,6 m x 2,0 m). 

 

Zdravotnická zařízení LZ 2 

Lůžkové zdravotnické zařízení s jednou a více lůžkovými jednotkami. 

Pro zařízení LZ 2 jsou v normě stanoveny stejné požadavky na šířky únikových cest 

jako u zdravotnického zařízení LZ 1. 

U tohoto zdravotnického zařízení se uvažuje s evakuací osob neschopných 

samostatného pohybu pomocí evakuačních výtahů. 

Schodiště a rampy s šířkou větší než 1,1 m musí být vybaveny po obou stranách 

madly. V ostatních částech komunikačních prostor (chodby, haly) je osazení madel pouze 

doporučeno. 
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Dveře na únikových cestách mají být opatřeny transparentní plochou umožňující 

průhled na druhou stranu dveří. To je navrženo z důvodu bezpečnosti, aby otevřením dveří 

nedošlo k poranění osob stojících za dveřmi, a zároveň je vidět dění na další části únikové 

cesty. 

Pro zajištění plynulé evakuace osob musí být objekty zdravotnických zařízení 

skupiny LZ2, kromě provozů s jedinou lůžkovou jednotkou, vybaveny domácím 

rozhlasem, ovládaným z prostoru, odkud je evakuace organizována a ve kterém je 

v provozní době trvalá obsluha. Domácí rozhlas musí umožnit vysílat samostatné hlášení 

do jednotlivých lůžkových jednotek nebo oddělení. Každá důležitá oddělení (jako je ARO, 

JIP apod.) je doporučeno rozdělit na dva požární úseky a to tak, aby v obou těchto úsecích 

byla veškerá důležitá zařízení a přístroje. Aby v případě požáru převzalo funkčnost druhé 

oddělení. Je třeba se zamyslet nad umístěním akustického signálu vyhlášení poplachu, 

domácího rozhlasu. Zda je vhodné toto zařízení umístit do prostor operačního sálu a do 

prostor, kde je nutný klid. Vyhlášení poplachu a evakuace by mohlo zavinit nesoustředění 

se dostatečně na operaci a mohlo by mezi doktory vyvolat paniku. Správný způsob sdělení 

by měl být stanoven vnitřními předpisy nemocnice, kdy v případě požáru by doktoři byli 

upozorněni např. vrchní sestrou. Která by zároveň doktorům sdělila další informace o 

průběhu evakuace a velikosti rozsahu požáru. 

U těchto velkých objektů nedochází k evakuaci z celého objektu ale pouze z určité 

části do některých ze sousedních oddělení. Jedná se o tzv. dvoufázovou evakuaci. První 

fází je přemístění pacientů a personálu po rovině do sousedního požárního úseku. Poté 

následuje druhá fáze, kterou je svislá evakuace.   

Pro zařízení LZ2 jsou zpřísněné požadavky na použití chráněných únikových cest. 

 

Zařízení sociální péče – domy s pečovatelskou službou 

Domy s pečovatelskou službou nesmějí mít šířky únikových cest užší než 1,1 m a 

průchod dveřmi nesmí být užší než 0,9 m. Nechráněné únikové cesty musí být provedeny 

jako samostatné požární úseky bez požárního rizika. 

Protože se v objektu vyskytují osoby neschopné samostatného pohybu, musí být 

schodišťová ramena a podesty provedeny tak, aby umožňovala evakuaci osob na nosítkách. 

 

 

 

 



29 

 

Zařízení sociální péče – ústavy sociální péče 

Ústavy, ve kterých počet lůžek nepřesahuje více než 15 pro dospělé nebo 10 pro děti 

(případně 10 při současném výskytu dětí a dospělých), se navrhují jako zdravotnická 

zařízení LZ 1. 

Pokud je v objektu navrženo více lůžek, než je uvedeno v odstavci výše, navrhují se 

ústavy jako zdravotnická zařízení LZ2 s doplňky uvedenými v normě k tomuto typu 

objektu. Tudíž i u těchto typů objektů jsou zpřísněné požadavky na chráněné únikové 

cesty. 

Pro tato zařízení jsou požadavky na šířky únikových cest shodná jako u 

zdravotnických zařízení. 

Únikové cesty musí být vybaveny nouzovým osvětlením. 

 

Zvláštní zdravotnická zařízení pro děti – kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti 

do 3 let 

Pokud v těchto zařízeních počet lůžek nepřesahuje 10, posuzují se jako zdravotnická 

zařízení LZ 1. 

Pokud ale počet lůžek přesahuje více jak 10 lůžek, je nutno tato zařízení posoudit 

jako zdravotnická zařízení LZ2. 

 

Zvláštní zdravotnická zařízení pro děti – jesle 

Stejně jako u předchozích zařízení, tak i zde je požadovaná minimální šířka 

únikových cest 1,1 m a průchod dveřmi 0,9 m 

 

3.4 Mateřské školy – změny staveb 

Novostavby mateřských škol se posuzují podle vyhlášky 23/2008 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů [12] a základní kmenové normy ČSN 73 0802 [1] 

(požadavky vyhlášky jsou uvedeny v další kapitole). 

U změn staveb [5] jsou pro tyto objekty navíc stanoveny další požadavky. Únikové 

cesty vedoucí z požárních úseků na volné prostranství musí zajistit bezpečnou evakuaci 

dětí, a pokud nevedou přímé východy na volné prostranství potom: 

 z požárního úseku (s počtem do 12 dětí, který je nejvýše ve 2. nadzemním 

podlaží a jako jediný ve stávající budově se považuje za změnu staveb 

skupiny I) může vést i částečně chráněná úniková cesta  
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 z požárního úseku (s počtem přes 12 dětí, nebo úsek nacházející se ve vyšších 

podlažích avšak nejvýše v požární výšce hp ≤ 7,0 m, se ve stávající budově 

považuje za změnu stavby skupiny II) musí vést chráněná úniková cesta, 

nebo částečně chráněná úniková cesta sousedním požárním úsekem bez 

požárního rizika větraným; je-li v požárním úseku více než 20 dětí, nebo 

v objektu je více požárních úseků nebo prostorů tříd mateřských škol, musí 

být zajištěny dvě únikové cesty, které musí být přístupné z každého 

požárního úseku či prostorů tříd mateřských škol – v takovém případě se 

doporučuje alespoň jedna chráněná úniková cesta typu A. Tento článek 

stanovuje, že je-li více než 20 dětí, musí být zajištěny dva směry úniku. Proti 

tomu, však stojí ČSN 730802, která zakazuje užití jedné únikové cesty, je-li 

v požárním úseku více než 12 osob s omezenou schopností pohybu. 

 

3.5 Sklady 

Pro objekty skladů je charakteristický menší počet přítomných osob, ale velké 

nahromadění skladovacího materiálu nebo výrobků na větší ploše 

Objekty určené pro skladování dosahující určité plochy se posuzují podle ČSN 

730845 [7], ve které jsou limitní plochy uvedeny. Menší sklady se posuzují podle ČSN 73 

0802 [1] nebo podle ČSN 73 0804 [2]. 

Norma klade následující požadavky na únikové cesty: 

 Za únikové cesty se považují pouze trvale volné komunikace nebo 

komunikační prostory využitelné pro bezpečný pohyb osob při evakuaci a pro 

provedení zásahu. Únikové cesty musí mít šířku nejméně 1,5 únikového 

pruhu a nejmenší podchodnou výšku 2,1 m. Komunikace zároveň zajišťují 

zásahové komunikace pro hasiče. 

 Z každého místa požárního úseku musí být dosažitelné nejméně dvě únikové 

cesty. 

 U regálů či jiného způsobu skladování se souvislou délkou větší než 45 m 

musí být zřízen průchod procházející celým regálovým polem (skladováním). 

Vzdálenost mezi regály a čely regálů (skladováním) nesmí být větší než 30 

m. 
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 V požárních úsecích, kde není pevně zabudované skladované skladovací nebo 

jiné technologické zařízení, musí být provozním řádem vymezeny a 

udržovány. V takovém to případě je lepší únikové cesty vyznačit na podlahu, 

čímž by nemělo dojít k nechtěnému skladování na únikových cestách. 

 Dveře a vrata na únikových cestách musejí být při požáru samočinně 

uzavřeny. Nesmí se užívat turniketových nebo skládacích dveří, vrat a příček. 

 Nouzové osvětlení musí být provedeno v prostorách bez denního osvětlení. 

 Únikové cesty se doporučuje označit svítícími značkami nebo svítící barvou. 

 

3.6 Vyhláška 23/2008 Sb. 

Z vyhlášky 23/2008 Sb. [12] uvádím pouze paragrafy a odstavce, které se týkají 

tématu bakalářské práce: 

§17 Stavba ubytovacího zařízení 

V odstavci 2 tohoto paragrafu je stanoveno, že v únikové cestě ubytovacího zařízení 

nesmí být umístěny takové reflexní plochy nebo zrcadla, které by mohly unikající osoby 

zmýlit a zavádět je ze směru úniku. Při evakuaci a panice by mohlo dojít k mýlce a osoby 

by se mohly vydat opačným směrem úniku. 

§19 Stavba se shromažďovacím prostorem 

V odstavci 5 tohoto paragrafu je stanoveno, že ze shromažďovacího prostoru musí 

být navržena vždy minimálně jedna úniková cesta, která svým provedením dopovídá 

možnosti evakuace osob i pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Minimální šířka této únikové cesty musí být 1,1 m. 

§23 Stavba užívaná k činnosti školy a školského zařízení 

V odstavci 5 tohoto paragrafu je stanoveno, že pokud je ve stavbě mateřské školy 

více než 20 dětí, musí být zajištěny dvě únikové cesty. Je zde rozpor s ČSN 73 0802 [1], 

která požaduje dvě únikové cesty od 12 osob s omezenou schopností pohybu. 

V odstavci 6 je stanoveno, že v objektech mateřských škol, základních škol a 

středních škol, které jsou určené pro žáky se zdravotním postižením, nesmí být na 

únikových cestách použity dveře kývavé nebo turniketové. Takovéto dveře by ohrožovaly 

evakuaci a zdraví dětí. Ohrožení kouřem je dalším z hlavních nebezpečí pro děti. 
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4 ZHODNOCENÍ ÚNIKOVÝCH CEST, JEJICH VOLNOSTI 

A PRŮCHODNOSTI Z POHLEDU PRAXE 

 

Ve předchozí kapitole jsou uvedeny právní a normové požadavky na únikové cesty 

pro určité typy objektů, co se týče jejich šířek a průchodnosti. 

V této kapitole jsou zhodnoceny únikové cesty, jejich volnost a průchodnost pro 

jednotlivé typy objektů z pohledu praxe, uvedeny nejčastější závady a podán návrh na 

jejich odstranění.  

Jedna věc jsou předpisy a druhá věc je realita. A zrovna tato realita, to jak bývá 

zajištěna či nezajištěna průchodnost únikových cest a průběh samostatné evakuace je 

shrnuta v této kapitole. 

 

4.1 Nevýrobní objekty 

Kmenová norma pro nevýrobní objekty [1] stanovuje obecné zásady evakuace pro 

veškeré objekty nevýrobního charakteru. Pro některé specifické objekty jsou vydány další 

projektové normy, které byly rozebrány v kapitole 3. 

Přesto se vyskytuje řada nevýrobních objektů, pro které neexistuje samostatná 

projektová norma, i když by to bylo s ohledem na časné problémy s únikovými cestami 

vhodné. 

Jako příklad zde uvedu budovy: 

 Mateřské školky  

 Základní (i střední) školy 

 Banky a další peněžní ústavy 

Vždy se jedná o objekty, kde je kromě požární bezpečnosti řešená i další tzv. 

objektová bezpečnost. U školek a škol je to bezpečnost dětí, škola přebírá v době výuky 

zodpovědnost za děti. U bank je to zase bezpečnost a zodpovědnost za finance. 

 

Mateřské školy 

Dveře umístěné na hranicích požárního úseku musí být provedeny jako požární 

s požadovanou požární odolností a zároveň musí být opatřeny samozavíračem. Z praxe je 

známo, že malé děti nemají dostatečnou sílu na to, aby dveře se samozavíračem otevřely. 

V případě evakuaci bude muset paní učitelka držet dětem dveře a zároveň zaručovat, že 
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všechny děti prošly dveřmi do dalšího prostoru, kterým vede evakuace na volné 

prostranství. Evakuace dětí by měla probíhat přes co nejmenší počet požárních dveří a 

zároveň nejkratší možnou cestou. 

U evakuace na volné prostranství je nutné zohlednit, do jakých míst, prostor, 

evakuace vyúsťuje.  Zda se jedná o zahradu, která je součástí mateřské školy, zelené 

prostranství před mateřskou školnou a nebo úniková cesta vyúsťuje rovnou do silnice. Ve 

většině případů jsou únikové cesty navrženy takto: jedna úniková cesta vede ze tříd přes 

hlavní východ (vstup) mateřské školy na volné prostranství ulice a druhá úniková cesta je 

navržena přímo ze tříd vyúsťující na volné prostranství do zahrady (zde musí být umožněn 

odchod dále od objektu, z důvodu požárně nebezpečného prostoru). I přesto, se najdou 

případy, že druhý východ ústí rovnou do ulice (komunikace). Toto je nutno řešit již 

v projektové dokumentaci. Buď to se dveře s východem na volné prostranství vybavují 

pouhou panikovou klikou, nebo jsou navíc opatřeny zvukovým signálem, který reaguje na 

každé otevření dveří, aby upozornil na případný útěk dítěte. Ale co když takový únikový 

východ ústí do komunikace? Toto je hlavní problém ve městech. Může dojít ke sražení 

dítěte autem. Není lepší v takovém případě uzamčení dveří? Kdy vedle dveří by bylo 

umístěno tlačítko pro odblokování dveří, nebo u dveří ve skříňce umístěn klíček pro 

odemčení. 

Školky jsou také uzamčeny z důvodu vstupu nepovoleným osobám do objektu. Proto 

je doporučeno dveře vybavovat z vnější strany koulí. 

Samozřejmě, že v případě instalace systému EPS by veškeré východové dveře byly 

napojeny na tento systém a automaticky odblokovány a tudíž průchodné. Zařízení EPS by 

bylo také možné navrhnout s funkčností pouze v době provozu mateřské školy. 

Tato opatření je doporučeno řešit jak u novostaveb, tak u stávajících objektů, které 

dříve tuto problematiku neřešily. 

 

Základní (střední) školy 

U základních škol se vyskytuje tentýž problém jako u mateřských škol, a to se 

zamčenými východovými (vstupními) dveřmi. 

 U základních a středních škol jsou většinou otevřeny pouze hlavní vstupy, kde sedí 

vrátný, jedná-li se o větší školy. Školy se většinou skládají z více budov nebo křídel, ze 

kterých jsou východy uzamčeny, aby nedocházelo k odcházení nebo dokonce k pouštění 

žáků jiným východem (vstupem) než hlavním. A zároveň aby bylo zabráněno vstupu cizím 

nežádoucím osobám do školy. Problém není jenom u starších objektů, ale i u novostaveb. 
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Návrh opatření je téměř stejný jako u mateřských škol. Z vnější (venkovní) strany 

východové dveře opatřit koulí proti cizímu vniknutí do školy. Vzhledem k rozsáhlosti škol 

je doporučeno únikové východové dveře opatřit nejenom zvukovým alarmem při otevření, 

ale také kamerovým systémem. 

Tato opatření je doporučeno řešit jak u novostaveb, tak u stávajících objektů, které 

dříve tuto problematiku neřešily. 

 

Banky a další peněžní ústavy 

Banky jsou instituty, které jsou rozděleny na určité části podle jejich účelu. V první 

částí objektu jsou prostory, které jsou určeny pro veřejnost. Jedná se o přepážkové 

prostory, konferenční místnosti, kancelářské prostory. Druhou částí je administrativní 

oddělení, ve kterém se pohybují pouze zaměstnanci, veřejnost do těchto prostor nemá 

přístup. Třetí a poslední částí jsou prostory, do kterých mají přístup pouze lidé se 

speciálním povolením. V bance se jedná o prostory peněžní, trezory, servery. Tyto prostory 

požadují jednoznačně speciální opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany před 

nepovolanými osobami. Opatření se jednoznačně týkají i únikových cest vedoucích na 

volné prostranství. Vzniká zde nebezpečí vykradení a nepovoleného vstupu cizích osob. 

V těchto velmi zabezpečených prostorách je velmi malý výskyt osob. Osoby, které se 

pohybují v těchto místech, mají vždy u sebe klíče nebo přístupové karty. Dalo by se tedy 

uvažovat o individuální evakuaci z těchto prostor při omezeném počtu informovaných a 

proškolených osob. Při evakuaci je tedy možné ponechávat dveře i nadále blokovány, popř. 

uzamčeny. 

Opatření je nutné řešit dispozičně, jak u změn staveb, tak u novostaveb. 

 

4.2 Specifické případy nevýrobních objektů 

Shromažďovací prostory 

U shromažďovacích prostorů je nutné posouzení evakuace i z hlediska doby úniku 

osob, neboť je zde velké nebezpečí ohrožení osob kouřem. 

Hlavními představiteli shromažďovacích prostorů jsou tyto stavby: 

 Obchodní domy – supermarkety, nájemní jednotky, dětské koutky 

 Sportoviště – prostory, které mohou zároveň sloužit i k pronájmu pro různé 

akce (např. koncerty) 
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Obchodní domy – supermarkety, obchodní centra 

U objektů se vyskytuje největší problém s únikovými cestami. Nejenom že se 

v objektech vyskytuje velké množství lidí, ale také je zde velký počet různých nájemců 

prodejen. 

Každý obchodník se snaží mít co největší prodejní plochu s co nejmenšími 

přidruženými plochami, jako jsou například sklady. Obchodník se snaží mít co největší 

prodejní plochu za co nejmenší peníze (pronájem prodejní plochy), čímž se začíná šetřit 

s plochou na skladech. V praxi pak začíná problém s odložením prázdných krabic a 

kartonů, čímž dochází ke skladování na chodbách, na únikových cestách z nájemních 

jednotek, rychlých občerstvení apod. Tím je porušena řada ustanovení, která byla 

specifikována v textu výše. I proto jsou navrhovány únikové cesty jako samostatné 

prostory bez požárního rizika. V takovýchto objektech by měla být zodpovědná osoba, 

která by pravidelně dohlížela na dodržování požadavků z hlediska požární ochrany. S touto 

problematikou by zároveň měli být seznámeni veškeří prodavači nebo alespoň vedoucí 

daných prodejen.  

Únikové cesty mají mít podle předpisů požární ochrany volnost a průchodnost. 

S tímto požadavkem mají problém provozovatelé obchodních domů. Jelikož 

protipožárního opatření zneužívají zloději a vynášejí těmito východy kradené zboží. 

Prodejci se snažili nainstalovat k východům alarmy, které v případě otevření dveří spustí 

alarm, ale než se přes obchodní dům k daným dveřím dostane ochranka, zloději jsou i 

s lupem pryč a tak obchodníci zabezpečují dveře řetězy, zámky, různými pásky, apod. 

Doporučuji východy hlídat akustickými alarmy a kamerovými systémy se spojením na 

ochranku, která by měla okamžitě reagovat. 

Po konzultaci s několika lidmi, kteří nepracují v požární bezpečnosti ani nemají 

žádný vztah k požární ochraně, jsem zjistila, že lidé vůbec nevědí a ani netuší, že by 

v obchodních domech či supermarketech měly být či dokonce že jsou i jiné únikové cesty 

v případě požáru nebo jakéhokoliv jiného nebezpečí než je hlavní východ/vchod do 

obchodního domu či supermarketu. V případě ohrožení se dá předpokládat, že většina lidí 

bude obchodní dům opouštět hlavním východem. Otázka nastává, jak by lidé reagovali, 

kdyby hlavní východ byl zablokován a nepoužitelný? Budou schopni si v klidu a s 

rozumnou hlavou najít jiný únikový východ? Jsou opravdu v obchodních centrech 

vzhledem ke své ploše, velikosti a zavěšeným reklamám v prodejnách dostatečně velké 

tabulky s označení směru úniku (viz obrázek 7)? Při hovoru s lidmi, kteří jsou mimo obor 

požární ochrany, jsem zjistila, že, by uvítali označení směru úniku na podlahách 
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obchodního domu pomocí šipek. Myslí si, že by toto označení bylo pro ně praktičtější, 

viditelnější a přehlednější, už jenom z důvodu, že když poběží, tak se budou dívat raději 

dopředu a pod nohy, než se dívat nahoru po tabulkách. 

Evakuaci osob mohou ovlivnit i další podněty. Do obchodních center chodí celé 

rodiny, které se nepohybují společně a v případě vyhlášení poplachu se mohou začít 

navzájem hledat a vyvolat paniku. Taktéž paniku mohou vyvolat dětské koutky, kam 

rodiče odkládají své děti, aby si mohli v klidu nakoupit. V případě vyhlášení poplachu se 

automaticky rodiče budou vracet pro své děti, ti už však mohou být s danou pracovnicí na 

hlídání mimo dětský koutek, což může mezi rodiči vyvolat paniku. Rodiče při odložení 

dítěte do dětského koutku by měli být seznámeni s tím, kam dítě v případě nebezpečí bude 

odvedeno. Zároveň by o takovéto informaci měli být rodiče informováni evakuačním 

rozhlasem. Na dveřích dětského koutku má být umístěno sdělení, kam byly děti odvedeny 

anebo telefonický kontakt. Uvedené zásady by měly být uvedeny v poplachové směrnici 

(požárním řádu).  

Z rozhlasu by též měla být sdělena informace o umístění únikových východů a jejich 

označení. Také by měla být sdělena informace, který únikový východ je vhodný pro 

evakuaci osob s omezenou schopností pohybu. Zároveň vyskytující se bezpečnostní služba 

v obchodních domech by měla být proškolena tak, aby uměla nasměrovat osoby do 

jednotlivých únikových cest. 

 

             

    Obrázek 4 Překážky na únikových cestách 
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              Obrázek 5 Průchodnost únikovou cestou 

 

 

  Obrázek 6 Východ z únikové cesty – překážky 
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      Obrázek 7 Označení únikových cest 

 

Sportoviště 

 U sportovišť závisí, zda jsou využita pouze určitou organizací (např. školy) nebo zda 

se jedná např. o majetek města či jiného soukromého subjektu a daná sportovní hala je 

pronajímána pro různé účely (např. sportovní aktivity, koncerty, apod.). 

Sportoviště mívají ve většině případů únikové východy přímo na volné prostranství 

kromě velkých multifunkčních hal. Provozovatelé těchto sportovišť zabezpečují tyto dveře, 

aby nedocházelo k pouštění cizích lidí na sportovní plochu, zejména do hlediště, nebo aby 

nedocházelo k opouštění sportoviště mimo hlavní vchod. Opět i v takovém to případě je 

doporučeno východy vybavit zvukovým alarmem při nežádoucím otevření dveří a 

kamerovým systémem. 

U jednoho ze sportovišť jsem se setkala s dále popsanými únikovými dveřmi. 

Jednalo se o únikovou cestu přes zádveří, které bylo navrženo s dvěma jednokřídlými 

dveřmi. Jedny z těchto dveří byly uzamčeny, za nimi byl skladován venkovní nábytek. 

K evakuaci tudíž sloužily pouze jedny východové dveře (obrázek 8). V takovýchto 

dispozičních řešeních by měly být dveře navrženy jako dveře dvoukřídlé s panikovým 

kováním, čímž by byla zajištěna požadovaná šířka únikových cest (obrázek 9). 

 

Označení 

únikové cesty 
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Obrázek 8 Nesprávná dispozice dveří          Obrázek 9 Správná dispozice dveří 

 

 

Budovy pro bydlení a ubytování 

 

Rodinné domy 

V rodinných a rekreačních objektech se jedná spíše o individuální evakuaci, kdy 

každý majitel by si měl být vědom, kudy vede jeho úniková cesta v případě požáru. Jedná 

se o lidi, kteří jsou znalí svého prostředí.  

V dnešní době jsou pro rodinné domy požadována čidla autonomní detekce a 

signalizace. Zařízení musí být umístěno v části vedoucí k východu z bytu nebo u 

mezonetových bytů a rodinných domů s více byty v nejvyšším místě společné chodby nebo 

prostoru. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2, musí být umístěno další 

zařízení v jiné vhodné části bytu. [12] 

Je doporučeno rodinný dům vybavit zařízením autonomní detekce a signalizace 

v prostorách s největším nebezpečím vzniku požáru, jako jsou kuchyně, obývací pokoje, 

ložnice, dětské pokoje apod. Zařízení detekce je dále doporučeno mezi sebou vzájemně 

propojit tak, aby v případě aktivace jednoho čidla došlo k zvukové signalizaci všech čidel 

v rodinném domě nebo bytě. 

 

Bytové domy 

Ve většině případů jsou v dnešní době postaveny bytové domy s jedním směrem 

úniku. Buď to jednotlivé byty ústí přímo do prostoru schodiště, nebo do jednotlivých 

samostatných chodeb na patře, které jsou stavebně odděleny od prostoru schodiště. A 

zrovna tato chodba a schodiště tvoří jedinou únikovou cestu pro osoby vyskytující se 

v takovémto objektu. 
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V případě požáru jsou v těchto objektech, ve kterých se vyskytuje více než 20 osob 

navrženy vnitřní hadicové systémy pro prvotní protipožární zásah. 

V tomto případě se pozastavuji nad otázkou umístění hadicových systémů. Pokud 

jsou umístěny na nechráněných únikových cestách, konkrétně na jednotlivých chodbách, 

které vedou do schodišťového prostoru a jsou od něho požárně odděleny, považuji toto 

opatření za vyhovující. Položme si otázku o umístění hydrantových systémů ve 

schodišťovém prostoru, na chráněných únikových cestách. 

V případě vzniku požáru v nižším podlaží bytového domu, majitel bytu zahájí 

prvotní protipožární zásah vnitřním hydrantem. Zjistí-li, že na požár nestačí vlastními 

silami, opustí byt, zkontaktuje Hasičský záchranný sbor ČR a bude se snažit upozornit na 

požár obyvatele domu. Vzhledem k umístění hydrantového systému v chráněné únikové 

cestě a natažení hadice do požárního úseku bytu se dá předpokládat, že majitel nestáhne 

hadici zpět do schodišťového prostoru, tudíž zůstanou dveře bytu otevřeny. V tu chvíli byt, 

jako samostatný požární úsek nesplňuje požární předěl mezi obytnou buňkou a chráněnou 

únikovou cestou na stanovenou požární odolnost. V tento okamžik dochází k zakouření 

chráněné a jediné únikové cesty pro bydlící z vyšších podlaží. Mezi bydlícími nastává 

otázka, zda se pokusit projít zakouřenou únikovou cestou, nebo zda zůstat uzavřeni 

v bytech a vyčkat na příjezd hasičských jednotek. Obyvatel bytu by se tudíž měl snažit 

stáhnout hadici zpět do chodby a dveře bytu uzavřít. Ale je zde také pravděpodobnost, že 

se majiteli bytu povede požár včas uhasit, a tudíž nedojde k rozšíření požáru a k ohrožení 

ostatních bydlících v bytovém domě. 

Při umisťování hydrantových systému by bylo praktičtější jejich umístění na každém 

podlaží (podestě), aby nebyly taženy hadice po schodišťových ramenech, o které by mohly 

evakuované osoby z vyšších podlaží zakopnout a zranit se. 

Při vyklopení hydrantové skříně dochází k zúžení únikové cesty, proto je navrženo 

neumisťovat tyto hydranty na schodišťových ramenech nebo mezipodestách, kde by mohlo 

dojít k pádu osob a možnosti zranění unikajících osob. Takováto místa by měla být 

dostatečně osvětlena nouzovým osvětlením.  

Veškeré chráněné únikové cesty jsou navrženy dle norem jako větrané, buď to 

pomocí oken, nebo nuceným větráním. Lidé, kteří se nepohybují v oblasti požární 

bezpečnosti, nebo s tímto oborem nikdy nepřišli do kontaktu, neví, že mají okna na 

chodbách otevřít, právě z důvodu aby došlo k odvětrání zakouřených únikových cest. 

Tento samý problém nastává i u chráněných únikových cest větraných nuceně, která mají 

na schodištích nainstalovaná tlačítka pro spuštění větrání v případě požáru. Lidé nevědí, 
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proč a v jakém případě tyto tlačítka použít. Všichni obyvatelé bydlící v takových to 

domech by měli být řádně seznámeni se všemi zařízeními, která jsou v daném bytovém 

domě navržena. Zároveň každý bytový dom svými léty stárne, lidé se o tyto zařízení 

nestarají, rozbijí je a zařízení se postupem času stávají nefunkčními, i přesto, že by měla 

být na zařízení dělaná každý rok zkouška provozuschopnosti. Obyvatelé by měli znát a 

měli by si uvědomit jejich důležitost. 

V normě ČSN 73 0833 je pouze doporučeno opatřit východové dveře panikovou 

klikou. Je otázkou, zda v panice (např. v noci) budou mít lidi u sebe zrovna klíče od bytu a 

východových dveří na volné prostranství. Toto bylo řešeno již v kapitole 3.2. 

 

Ubytování 

V objektech pro ubytování je jedním z hlavních problémů umisťování různých 

předmětu v prostorách únikových cest z důvodu estetiky ubytoven, pensionů a hotelů. 

Toto jde v dnešní době poměrně dobře splnit i s ohledem na požadavky požární 

ochrany. Umisťování nábytku, obrazů, nástěnek apod. je řešeno ve vyhlášce 23/2008 Sb. 

[12].  

 

 

Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče 

 

Zdravotnická zařízení 

Ve zdravotnických zařízeních vidím problém spíše ve starších typech nemocnic, kde 

jsou dveře se samozavírači a klasicky otevíratelnými dveřmi. U těchto typů dveří nastává 

problém v případě přepravy pacienta na lůžku nebo vozících. A nad tímto bych se chtělo 

zamyslet, nad evakuací osob těchto pacientů na únikových cestách. 

Ve stávajících nemocnicích, kde jsou navrženy obyčejné dveře, dochází k situacím, 

že tyto dveře jsou trvale otevřené, zaklínované z důvodu volného pohybu osob a hlavně 

z důvodu přepravy pacientů, jak na invalidních vozících, tak na zdravotních lůžkách. Toto 

je velmi nebezpečné v případě požáru na nějakém oddělení. 

Při projektování nových nemocnic a při rekonstrukcích stávajících budov by měl 

investor projektantovi sdělit jednotlivé požadavky na dveře a projektanta seznámit se 

situací na pracovišti.  

Dveře se samozavírači komplikují pohyb při přepravě pacienta. Jsou-li dveře 

navrženy jako křídlové otočné, bylo by vhodné mít dveře vybavené čidly pro automatické 
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otevírání v době hlavního provozu anebo zajistit dveře otevřené pomocí elektromagnetu. 

V dnešní době, kdy dochází k velkým počtům krádeží na jednotlivých odděleních, dochází 

k zamykání dveří. Proto by bylo vhodné dveře mimo provozní dobu (návštěvní hodiny), 

kdy nebudou aktivní čidla, vybavit dveře panikovým kováním nebo dveře provést v typu 

klika / koule, aby byl zabráněn vstup na oddělení. 

Vodorovně posuvné dveře jsou navrženy automaticky otevíratelné pomocí čidel nebo 

pomocí loketních spínačů. V případě požáru nebo výpadku elektrické energie je tato 

funkčnost po určitou dobu dále zajištěna ze záložního zdroje. Po výpadku náhradního 

zdroje, musí tyto dveře jít otevřít i manuálně 

V takovém případě jsou pro evakuaci praktičtější otočné křídlové dveře. 

 

Domovy důchodců  

Vzhledem k věku bydlících osob musí zde být uvažováno s velmi pomalou evakuací 

osob. Největší překážkou u těchto objektů jsou pro osoby dveře se samozavírači. Lidé 

s omezenou hybností mají často potíže při průchodu samozavírajícími dveřmi. 

V literatuře [10] se doporučují v případech, kdy je při otevírání dveří nutná síla větší 

než 30N pro 0° a 20 N pro 30°, automaticky otevíravé dveře, což by bylo nutné zajistit i 

v době evakuace. 

Vzhledem k vysokému věku osob je zde problém se školením a cvičným poplachem, 

jelikož si osoby instruktáže o evakuaci nebudou pamatovat. Z tohoto důvodu by měl být 

kladen větší důraz o proškolení z hlediska požární ochrany na personál.  

 

Ústavy sociální péče 

Ústavy sociální péče zahrnují velké množství typů ústavů. Mezi tyto ústavy např. 

patří dětské domy, diagnostické ústavy, psychiatrické léčebny. 

U těchto ústavů je největším problém v případě požáru uzamykání únikových cest. 

Výše uvedené ústavy jsou tak problematickými objekty, že je třeba se k nim postavit 

individuálně. Zabezpečení objektu z hlediska požární ochrany a zabezpečení lidí před 

únikem je třeba řešit společně se stavebním projektantem, investorem a příslušným 

hasičským záchranným sborem. 
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4.3 Výrobní objekty 

Norma na výrobní objekty [2] posuzuje veškeré objekty, ve kterých je navržena 

výroba. Podle této normy se také posuzují sklady, které definuje ČSN 73 0845 Sklady [7] a 

garáže, ty definuje příloha I této normy. 

 

U těchto typů objektů je nutné zajišťovat volné únikové cesty, aby se nestávalo, že 

na nich bude skladováno, umístěna výroba, stroje, zařízení, ale i náhodné provozní 

skladování apod. U větších rozsáhlých výrobních areálů je navrženo vyznačit únikové 

cesty na podlahy, čímž bude patrné, kde se smí a kde již nesmí skladovat apod. 

Uzamykání únikových cest, které nejsou běžně používány je navrženo odblokovávat 

pomocí EPS, pokud je v objektu navržena. Pokud v objektu není navržena a je nutné hlídat 

východy, aby nedocházelo ke krádežím produktů zaměstnanci, je navrženo dveře vybavit 

akustickou signalizací (alarmem) a dveře případně střežit kamerovým systémem. 
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5 ZÁVĚR 

 

Po přečtení této bakalářské práce by měl čtenář získat nový pohled na evakuaci osob 

a únikové cesty. Zároveň by si měl čtenář uvědomit důležitost únikových cest v objektech. 

Také se dozví, jaké existují druhy únikových cest, jaké jsou mezi nimi rozdíly a jaké 

jsou na ně kladeny požadavky a proč. 

Tato práce je pro odbornou veřejnost spíše shrnutím a pro širší veřejnost seznámením 

se s problematikou únikových cest. 

Je důležité dodržovat pravidla při projektování, během výstavby a to tak, jak byl 

objekt navržen a po výstavbě udržován ve stavu, pro který byl zkolaudován. 

Samotná evakuace je velmi ovlivněna typem objektu a jeho stavebním řešením, 

charakteristikou osob, způsobem vyhlášení požáru, apod. 

Nejčastějšími problémy na únikových cestách je jejich uzamykání, které se dá vždy 

nějakým způsobem zabezpečit i tak, aby vyhovovalo požadavků požární ochrany. 

V bakalářské práci jsou řešeny bytové domy, mateřské školky, školy, obchodní domy, 

banky, sportoviště, výrobní objekty. 

Otevírání dveří na únikových cestách, které jsou opatřena samozavírači je nutné 

velmi podrobně řešit již v projektové dokumentaci a to např., v nemocnicích, v domech 

s pečovatelskou službou, školkách apod. Dveře, které jsou blokované, je nutné řešit u bank 

v prostorách s vysokým zabezpečením, u ústavů sociální péče apod. 

U všech objektů je nutné také řešit volné prostranství, kam únikové cesty vyúsťují, 

např. ulice, zahrady, apod. Zda unikající osoby odcházejí od objektu či jsou nuceny jít 

podél objektu, pak je potřeba řešit, aby nebyly ohroženy tepelným tokem požáru. 

V zimním období je třeba odklízet sníh tam, kde vede úniková cesta na volné prostranství a 

ode dveří, kde únikové cesty vyúsťují. 

Je třeba se zamyslet nad umístěním hadicového sytému na schodišťových ramenech 

a mezipodestách, kdy může dojít ke zranění o otevřená dvířka a zakopnutí se o hadici. 

U obchodních domů jsem se pozastavila nad označením únikových cest. Zda jsou 

tabulky označující evakuaci dostatečně velké a viditelné oproti velikosti prostoru a 

zavěšeným reklamám. Lidé nepohybující se v oboru požární ochranu by raději uvítali 

označení směru úniku na podlahách. 

U zdravotnických zařízení je uvažováno nad dělením oddělení do požárních úseků, o 

vyhlašování požárního poplachu na oddělení JIP, ARO a operačních sálech. 
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Při zpracování této práce jsem zjistila, že největším problémem nejen evakuace osob 

a únikových cest, ale i celé požární ochrany je neznalost a mála informovanost veřejnosti. 

Dokud si lidé nebudou uvědomovat důležitost požární ochrany, nebudou nikdy objekty 

dostatečně zabezpečeny. 

Myslím si, že požární ochrana by měla být zařazena jako povinná součást některého 

z povinných předmětů na školách a školkách. Se základy požární ochrany by se měly děti 

začít seznamovat již v mateřských školách. Na základních a středních školách by měla být 

požární ochrana zařazena do povinné výuky (např. občanské nauky) v několika úrovních, 

která by postupně zasvětila děti, mládež a v budoucnu dospělé do problematiky požární 

ochrany. 

O požární ochraně a únikových cestách by měli být vždy důkladně seznámeni 

všichni zaměstnanci a externí pracovníci provozu, ve kterém pracují. 

Pokud lidé budou problematiku požární ochrany znát a respektovat, nemuselo by 

docházet v takovém rozsahu k problémům na únikových cestách, které jsou uvedeny 

v bakalářské práci. 
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