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Seznam použitých zkratek 

ČR Česká republika 

LZPS Listina základních práv a svobod 

VS Vězeňská služba 

PO Požární ochrana 

OB Obytná budova 

SSHZ Samočinné stabilní hasící zařízení 

Ah Ampér hodina 

MU Mimořádná událost  
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Úvod 

 V České republice je v současné době provozováno 35 areálů věznic, v nichž 

probíhají tresty vězněných osob. Areály věznic disponují prostory pro ubytování vězňů  

a provozními prostory, jako je kuchyň, sklady, kaple, lékařské zázemí apod. Celkový počet 

vězněných osob k 3. 10. 2017 činí 22 505. Z toho je 20 754 mužů, 1 657 žen, 83 

mladistvých a 1 865 cizinců. [21] 

Jedním ze základních úkolů vězeňské služby v České republice je zajišťovat výkon 

vazby, výkon trestu odnětí svobody, bezpečnost a pořádek v budovách. Vězeňská služba 

spravuje, střeží věznice a detenční ústavy. Dále střeží, předvádí a eskortuje vězněné osoby.  

 Koncem roku 2017 přešla Česká republika z původních čtyř typů věznic pouze  

na dva typy věznic. Nově vznikly pouze věznice s ostrahou a se zvýšenou ostrahou.  

Stavby, které slouží v České republice jako věznice, můžeme z hlediska provedení 

rozdělit na dvě skupiny – moderně vybudované věznice na jedné straně a na straně druhé 

stojí několik set let staré budovy, které jsou za účelem splnění podmínek a potřeb  

pro výkon trestu odsouzených osob postupně rekonstruovány. Konstrukční provedení a 

doba výstavby objektů určených pro výkon trestu je velmi rozmanitá. 

 Zajištění požární bezpečnosti věznic je vzhledem k požadavkům státních norem 

ČSN 73 0802, ČSN 73 0833 ve srovnání s ostatními stavbami problematické. Z tohoto 

hlediska jsou pro objekty věznic tyto normy nedostatečné a žádná norma se touto 

problematikou nezabývá. Tato skutečnost má významnou souvislost s finanční náročností 

projektu a z toho vyplývá určitá náročnost na projektanta požárně bezpečnostního řešení, 

který by měl dosáhnout co nejefektivnějšího využití předpokládaných nákladů na stavbu 

věznice a zajistil co nejvyšší efektivní stupně požární bezpečnosti a bezpečnosti ve vztahu 

k osobám ve výkonu trestu a finanční náročností na požadovanou požární bezpečnost. 
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Rešerše 

 V této části jsou uvedeny publikace, ze kterých byly čerpány základní  

a nejdůležitější informace, a které nám pomohly s danou problematikou. Zbylé zdroje jsou 

uvedeny v seznamu použité literatury. 

 Podkladními materiály pro sepsání diplomové práce byly použity technické a 

legislativní předpisy, které se používají k projektování požární bezpečnosti staveb.   

Z hlediska legislativních předpisů jsou pro tuto oblast důležité zejména vyhlášky  

č. 23/2008 Sb. [1] s novelizací vyhlášky č.268/2011 Sb. [2] a č. 246/2001 Sb. [3], které 

stanovují základní podmínky v oblasti požární prevence, a zákon č. 133/1985 Sb.,  

o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. 

 Z oblasti požární prevence lze na problematiku staveb pro výkon trestu odnětí 

svobody z hlediska požární bezpečnosti použít dokumenty norem požární bezpečnosti  

z řady ČSN 73 08xx. 

 Z hlediska oblasti týkající se vězeňství je stěžejní zákon č.555/1992 Sb.,  

o vězeňské službě a justiční stráži ve znění pozdějších předpisů, dále pak zákon  

č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 

ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy. 
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1 Vězení a výkon trestu odnětí svobody 

 Vězení jako výkon trestu se začalo šířit od poloviny 16. století v souvislosti  

s rozvojem renesančního myšlení a změnami postoje k lidskému životu [10]. Právní 

uspořádání výkonu trestu odnětí svobody je dáno zákonem č. 169/1999 Sb. [8], o výkonu 

trestu odnětí svobody a vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., řád výkonu 

trestu odnětí svobody i zákonem č. 141/1961. Sb., o trestním řízení. Přijímat odsouzené  

do výkonu trestu lze jen na základě písemného nařízení výkonu trestu vyhotoveného 

soudem. Při přijetí do výkonu trestu musí být odsouzený prokazatelně seznámen se svými 

právy a povinnostmi podle zákona č. 169/1999 Sb., a podle řádu výkonu trestu a s vnitřním 

řádem věznice [8]. 

 Trestem odnětí svobody je výrazně zasaženo do základních lidských práv a svobod. 

Z toho vyplývá, že hranice a pravidla pro výkon trestu odnětí svobody musí být přesně 

stanovena zákonem. Zacházení s odsouzenými je v souladu s LZPS. Uloží-li soud v rámci 

soudní individualizace nepodmíněný trest odnětí svobody jako krajní prostředek ochrany 

společnosti, nezabezpečí tím splnění účelu trestu. Musí nastoupit individualizace výkonu 

trestu ve vztahu k jednotlivým odsouzeným. Stručně se dá říci, že nestačí jen trest odnětí 

svobody uložit, ale je třeba zabezpečit jeho efektivní výkon. [10] 

 Trest se vykonává ve věznici nebo ve zvláštním oddělení vazební věznice. Věznice 

zřizuje a ruší ministr spravedlnosti a jejich správu vykonává vězeňská služba podle 

zvláštního zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě justiční stráži České republiky. [11] 

1.1 Místa uskutečnění výkonu trestu 

 Vykonání trestu odnětí svobody spočívá z velké části na vězeňském systému, jenž 

má za hlavní úkol společenské navrácení odsouzených a jejich úspěšné začlenění  

do společnosti, snížení opakovanosti trestních přestupků, a tím i ochranu společnosti  

před kriminalitou. Každý vězeňský systém, jeho utváření, styl a kvalita vychází z určitých 

vnitrostátních pravidel, podmínek a zkušeností. Je odrazem vývoje, kulturní a ekonomické 

úrovně celé společnosti. [10] 
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 V České republice se nyní nachází 35 věznic a z toho je 10 věznic vazebních a  

2 detenční ústavy. 

➢ Věznice – nachází se zde odsouzení, kteří již vykonávají výkon trestu odnětí 

svobody  

➢ Vazební věznice – nachází se zde obvinění, které soud vzal do vazby  

➢ Detenční ústav – nachází se zde pachatelé psychiatricky nebo sexuologicky 

nemocní 

 

Obr.1: Rozmístění věznic, vazebních věznic a detenčních ústavů v ČR [21] 

1.2  Věznice 

 Tato zařízení slouží ke střežení odsouzených osob a k dozoru nad nimi. Vězeňská 

služba České republiky zajišťuje podmínky výkonu trestu odnětí svobody a metody 

zacházení s odsouzenými osobami. 

 Vězeňství je součástí sociálního systému zacházení s kriminální populací, neboť  

v rámci penitenciárního působení vytváří podmínky k obnovení těch vlastností, sociálních 

dovedností a hodnot vězněného, které mohou být základem jeho integrace do společnosti 

po propuštění z výkonu trestu. To vyplývá z formulovaného účelu trestu, jímž je příprava 

jedince na život na svobodě jako občana, který bude schopen vést řádný život. [12]  
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2 Klasifikace objektů věznic 

 Klasifikace věznic se roku 2017 dočkala změn. Senát schválil souhrnnou novelu 

trestního zákoníku a zákona o výkonu trestu odnětí svobody. Dojde ke zrušení dosavadních 

čtyř typů věznic a místo nich vzniknou nové pouze dva typy, a to věznice s ostrahou a 

věznice se zvýšenou ostrahou. 

2.1 Klasifikace věznic do 30. 9. 2017 

 Trest odnětí svobody se vykonává v příslušném typu věznice. O zařazení  

do jednotlivých typů věznice rozhoduje soud v rozsudku a je možné v průběhu trestu 

požádat o přeřazení do mírnějšího typu věznice. Trestní zákon do 30. 9. 2017 rozlišoval 

čtyři základní typy věznic: 

➢ Věznice s dohledem 

➢ Věznice s dozorem 

➢ Věznice s ostrahou 

➢ Věznice se zvýšenou ostrahou 

2.1.1  Věznice s dohledem 

 Soud zařadí odsouzeného do věznice typu s dohledem za trestný čin spáchaný 

nevědomě, bez úmyslu ublížit. Zároveň musí splnit podmínku, že dosud nebyl ve výkonu 

trestu pro úmyslný trestný čin. [13]  

 Tato věznice je nejmírnější. Vězni se mohou pohybovat bez omezení a  

bez doprovodu zaměstnance. V době svého osobního volna mohou navštěvovat kulturní, 

sportovní a osvětové akce nebo bohoslužby. Odsouzení obvykle pracují mimo věznici  

s dohledem vychovatele, který provádí dozor nad jejich činností minimálně jedenkrát 

týdně. Návštěvy jsou prováděny většinou bez dozoru zaměstnance Vězeňské služby ČR. 

  Nachází se zde eventualita v souvislosti s návštěvou, kdy může schválit ředitel 

věznice odsouzenému jednou za dva týdny vzdálit se dočasně z věznice, nejdéle však  

na dobu 24 hodin. [14] 
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2.1.2 Věznice s dozorem 

 Soud zařadí odsouzeného do věznice typu s dozorem za trestný čin, který byl 

spáchán z nedbalosti, a který již byl ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin, nebo 

pachatele, kterému byl uložen trest za úmyslný trestný čin ve výměře nepřevyšující tři léta, 

a který dosud nebyl ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin. [13] 

Pohyb vězňů v prostorách věznice je organizovaný zpravidla pod dozorem. Někteří 

mohou mít povolení na pohyb bez dozoru, zpravidla při plnění zaměstnaneckých úkolů 

uvnitř věznice, nebo na povolení ředitele věznice, ale jen v případě, pokud lze 

předpokládat, že toho odsouzený nezneužije. Vybraní vězni mohou v době svého volna 

navštívit mimo věznici kulturní, sportovní, osvětové akce nebo bohoslužby, vždy však  

v doprovodu zaměstnance vězeňské služby. Odsouzení pracují na nestřežených 

pracovištích mimo věznici, zaměstnanec vězeňské služby provádí výhradně namátkovou 

kontrolu. 

Návštěvy se provádějí obvykle bez dohledu zaměstnance vězeňské služby, jednou 

za měsíc může ředitel svolit, aby odsouzený opustil věznici až na 24 hodin. [14] 

2.1.3 Věznice s ostrahou 

 Soud zařadí odsouzeného do věznice typu s ostrahou, kterému byl trest uložen  

za úmyslný trestný čin a nejsou zároveň splněny podmínky pro umístění do věznice  

s dozorem nebo se zvýšenou ostrahou, a pachatele, který byl odsouzen pro trestný čin 

spáchaný z nedbalosti a nebyl zařazen do výkonu trestu odnětí svobody s dohledem nebo  

s dozorem. [13] 

 V této věznici je zabezpečení vyšší než u předcházejících dvou typů věznic. Pohyb 

odsouzených v prostorách věznice je organizovaný a pod odhledem pracovníka VS. Práci 

odsouzení provádějí na pracovištích umístěných uvnitř věznice nebo na pracovištích vně 

věznice s dohledem. Kontrola nad pracovní činností je nejméně jednou za 45 minut.  

 Návštěvy se realizují zpravidla pod dohledem příslušníka vězeňské služby. Dočasně 

je možné věznici jedenkrát za dva měsíce opustit, s povolením ředitele věznice na 24 

hodin. [14] 
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2.1.4 Věznice se zvýšenou ostrahou 

 Soud zařadí odsouzeného do věznice typu se zvýšenou ostrahou, kterému byl 

uložen výjimečný trest, trest odnětí svobody za trestný čin spáchaný ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny, kterému byl za zvlášť závažný zločin uložen trest odnětí 

svobody ve výměře nejméně osmi let, nebo který byl odsouzen za úmyslný trestný čin a  

v posledních pěti letech uprchl z vazby nebo z výkonu trestu [9]. 

 Tato věznice je vybavena maximálním zabezpečením. Pohyb odsouzených  

v prostorách věznic je organizovaný a pod dohledem příslušníka vězeňské služby. 

Odsouzeným se nepovoluje volný pohyb po věznici, a to ani při vykonávání pracovní 

činnosti. Pracují uvnitř věznice nebo v celách s dohledem jedenkrát za 30 minut.  

 Návštěvy probíhají zpravidla pod dohledem příslušníka vězeňské služby. [14] 

2.2 Klasifikace věznic od 1. 10. 2017 

 Nově se ruší dva nejmírnější typy věznic, a to věznice s dozorem a dohledem. Podle 

novelizace zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody se věznice člení podle 

způsobu vnějšího střežení, zajištění bezpečnosti a režimu výkonu trestu do dvou typů:  

➢ Věznice s ostrahou   

➢ Věznice se zvýšenou ostrahou 

 Zůstávají tedy jen dva typy věznic, a to dvě obávané – se zvýšenou a standardní 

ostrahou. Plyne z toho mnoho nového, ale v zásadě se základní parametry nemění. 

2.2.2 Věznice s ostrahou 

 Oddělení s ostrahou se dál dělí na tři nové typy, které by měly v zásadě kopírovat 

stávající stav:  

➢ s nízkým stupněm zabezpečení  

➢ se středním stupněm zabezpečení 

➢ s vysokým stupněm zabezpečení 

 

 Pokud bude vězeňská služba brát nový zákon doslovně, budou nyní všichni vězni 

odsouzení do věznice s dozorem přeměněni na odsouzené s ostrahou s nejpřísnějším 

režimem a odsouzení, kteří jsou nyní zařazení do věznice s dohledem, budou dále 

roztříděni do středního a nejnižšího střežení. V nejnižším střežení zůstanou jen odsouzení  

za nedbalostní trestné činy, kteří jsou nyní zařazení ve věznici s dohledem. [16] 
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2.2.2.1 Nízký stupeň zabezpečení 

 Soud zařadí odsouzeného do věznice s nízkým stupněm zabezpečení, kterému byl 

trest uložen za nedbalostní trestný čin k trestu odnětí svobody nepřevyšující 3 roky, a 

pokud u něj nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující k umístění do oddělení s vyšším 

stupněm zabezpečení. Dále za úmyslný trestný čin k trestu nepřevyšujícímu 1 rok, který 

dosud nebyl ve výkonu trestu, nejde-li o odsouzeného za trestný čin proti lidské důstojnosti 

v sexuální oblasti, trestný čin zahrnující nakládání s omamnými nebo psychotropními 

látkami nebo trestný čin spáchaný pod vlivem takové látky, kdy došlo nebo hrozilo, že 

dojde k újmě na zdraví nebo na životě člověka. [9] 

 Odsouzenému s nízkými riziky se stanoví program minimálního zacházení,  

ve kterém se klade důraz na pracovní a zájmové aktivity. Program minimálního zacházení 

je charakterizován menší mírou odborné intervence. [9] 

 Odsouzeným umístěným v oddělení s nízkým zabezpečením věznice s ostrahou 

může ředitel věznice povolit volný pohyb mimo věznici při plnění pracovních úkolů.  

K tomu účelu se odsouzeným vydá rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici  

s vyznačením prostoru, ve kterém se mohou ve stanovené době pohybovat. Dále může 

ředitel věznice povolit volný pohyb mimo věznici k docházce do školy. [9] 

 Zajišťování vnější bezpečnosti v místech výkonu trestu v oddělení s nízkým 

stupněm zabezpečení věznice s ostrahou nejsou užívány ozbrojené stráže k zabránění útěku 

odsouzených. Kontrolou a dohledem nad činností odsouzených jsou pověřeni vychovatelé. 

[9] 

Zajišťování vnitřní bezpečnosti v oddělení s nízkým stupněm zabezpečení věznice  

s ostrahou se v určených prostorách věznice pohybují odsouzení zpravidla bez dohledu 

zaměstnance vězeňské služby. Odsouzení pracují zpravidla na pracovištích mimo věznici a 

dohled nad jejich pracovní činností provádí vychovatel nebo určený zaměstnanec vězeňské 

služby minimálně jedenkrát týdně. V mimopracovní době se odsouzeným umožňuje volný 

pohyb mimo věznici, a to k účasti na akcích kulturně výchovných a osvětových, 

sportovních, bohoslužbách a k návštěvám zdravotnických, rehabilitačních a obdobných 

zařízení na základě povolení ředitele věznice, který rozhodne, zda budou doprovázeni 

zaměstnancem vězeňské služby. [9] 

 Návštěvy odsouzených se uskutečňují zpravidla bez dohledu zaměstnance vězeňské 

služby. V souvislosti s návštěvou může ředitel věznice povolit odsouzenému dočasně 

opustit věznici nejdéle na dobu 24 hodin. O povolení dočasného opuštění věznice se 
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odsouzenému vydá rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici s vyznačením 

prostoru, kde a po jakou dobu se může zdržovat na určeném místě. [9] 

2.2.2.2 Střední stupeň zabezpečení 

 Soud zařadí odsouzeného do věznice se středním stupněm zabezpečení  

za nedbalostní trestný čin k trestu převyšujícímu 3 roky. Dále za úmyslný trestný čin  

k trestu nepřevyšujícímu 3 roky, který je ve výkonu trestu nejvýše potřetí, nejde-li  

o odsouzeného za trestný čin proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestný čin 

zahrnující nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami nebo trestný čin spáchaný 

pod vlivem takové látky, kdy došlo nebo hrozilo, že dojde k újmě na zdraví nebo na životě 

člověka, anebo trestný čin, který zahrnoval nebo měl zahrnovat násilí, včetně pohrůžky 

násilí. [9] 

 Odsouzenému se středními až vysokými riziky se stanoví program standardního 

zacházení, ve kterém se klade důraz na aktivity pracovní a vzdělávací. Program 

standardního zacházení je charakterizován střední mírou odborné intervence a činnostmi 

obecně cílenými. [9] 

 Odsouzeným umístěným v oddělení se středním stupněm zabezpečení věznice  

s ostrahou může ředitel věznice povolit volný pohyb mimo věznici při plnění pracovních 

úkolů. K tomu účelu se odsouzeným vydá rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit 

věznici s vyznačením prostoru, ve kterém se mohou ve stanovené době pohybovat. Dále 

může ředitel věznice povolit volný pohyb mimo věznici k docházce do školy. [9] 

 V oddělení se středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou nejsou užívány 

ozbrojené stráže k zabránění útěku odsouzených. Kontrolou a dohledem nad činností 

odsouzených jsou pověřeni dozorci. [9] 

 V prostorách věznice se odsouzení pohybují zpravidla organizovaně pod dohledem 

zaměstnance vězeňské služby. Odsouzeným, u nichž lze předpokládat, že toho nezneužijí, 

může ředitel věznice povolit volný pohyb uvnitř věznice. Odsouzení pracují zpravidla  

na nestřežených pracovištích mimo celu, dohled nad jejich pracovní činností provádí 

ředitelem věznice určený zaměstnanec vězeňské služby nejméně jedenkrát za hodinu. 

Odsouzeným, u nichž lze předpokládat, že toho nezneužijí, může ředitel věznice povolit 

volný pohyb mimo věznici při plnění pracovních úkolů. Dohled nad jejich pracovní 

činností provádí ředitelem věznice určený zaměstnanec vězeňské služby nejméně jedenkrát 

týdně. Odsouzeným, u nichž lze předpokládat, že toho nezneužijí, může ředitel věznice 

povolit volný pohyb mimo věznici k návštěvám zdravotnických, rehabilitačních a 
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obdobných zařízení. Ředitel věznice rozhodne, zda budou doprovázeni zaměstnancem 

vězeňské služby. V mimopracovní době lze organizovat též akce mimo věznici a účastní se 

jich vždy zaměstnanec vězeňské služby. K účelům uvedeným výše vydá ředitel věznice 

odsouzeným rozhodnutí o povolení opustit věznici s vyznačením prostoru, ve kterém se 

mohou pohybovat ve stanovené době. [9] 

 Návštěvy odsouzených se uskutečňují zpravidla za dohledu zaměstnance vězeňské 

služby. V souvislosti s návštěvou může ředitel věznice povolit odsouzenému dočasně 

opustit věznici nejdéle na dobu 24 hodin a o povolení dočasného opuštění věznice se 

odsouzenému vydá rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici s vyznačením 

prostoru, kde a po jakou dobu se může zdržovat. [9] 

2.2.2.3 Vysoký stupeň zabezpečení 

 Soud zařadí odsouzeného do věznice s vysokým stupněm zabezpečení za trestný 

čin, u kterého nejsou splněny podmínky pro umístění do oddělení s nízkým nebo středním 

stupněm zabezpečení. Při posuzování, zda u odsouzeného nenastaly skutečnosti 

odůvodňující umístění do oddělení s vyšším stupněm zabezpečení, se zohledňuje zejména 

míra rizika opětovného selhání vyplývající z trestné činnosti odsouzeného, stupeň a povaha 

narušení odsouzeného, nevykonaná ochranná opatření, průběh předchozích výkonů trestů, 

hrozba útěku a další trestní řízení, zejména pro trestný čin proti lidské důstojnosti  

v sexuální oblasti, trestný čin zahrnující nakládání s omamnými nebo psychotropními 

látkami nebo trestný čin spáchaný pod vlivem takové látky, kdy došlo nebo hrozilo, že 

dojde k újmě na zdraví nebo na životě člověka, anebo trestný čin, který zahrnoval nebo 

měl zahrnovat násilí, včetně pohrůžky násilí, anebo skutečnost, že odsouzený byl již  

v minulosti odsouzen za trestný čin proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestný čin  

zahrnující nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami nebo trestný čin spáchaný 

pod vlivem takové látky, kdy došlo nebo hrozilo, že dojde k újmě na zdraví nebo na životě 

člověka, anebo trestný čin, který zahrnoval nebo měl zahrnovat násilí, včetně pohrůžky 

násilí. [9] 

 Odsouzenému s vysokými až velmi vysokými riziky se stanoví program speciálního 

zacházení, ve kterém se klade důraz na aktivity speciálně výchovné a vzdělávací. Program 

speciálního zacházení je charakterizován větší mírou odborné intervence a činnostmi 

speciálně výchovnými. [9] 

 Ve věznici v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení věznice s ostrahou jsou 

ozbrojené stráže k zabránění útěku odsouzených. [9] 
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 V prostorách věznice se odsouzení pohybují zpravidla organizovaně pod dohledem 

zaměstnance vězeňské služby. Odsouzeným, u nichž lze předpokládat, že toho nezneužijí, 

může ředitel věznice výjimečně povolit volný pohyb v prostorách věznice při plnění 

pracovních úkolů. Odsouzení pracují zpravidla na pracovištích uvnitř věznice nebo  

na střežených pracovištích mimo věznici. Odsouzení, u nichž lze předpokládat, že toho 

nezneužijí, mohou být zaměstnáni na nestřežených pracovištích mimo věznici. Dohled  

nad pracovní činností odsouzených provádí ředitelem věznice určený zaměstnanec 

vězeňské služby nejméně jedenkrát za 45 minut. Pro odsouzené zařazené ve výstupním 

oddílu lze organizovat též akce mimo věznici, kterých se vždy účastní zaměstnanec 

vězeňské služby. [9]   

 Návštěvy odsouzených se uskutečňují zpravidla za dohledu zaměstnance vězeňské 

služby. V souvislosti s návštěvou může odsouzeným ředitel věznice povolit dočasně 

opustit věznici nejdéle na dobu 24 hodin a o povolení dočasného opuštění věznice se 

odsouzenému vydá rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici s vyznačením 

prostoru, kde a po jakou dobu se může zdržovat. [9] 

2.2.3 Věznice se zvýšenou ostrahou 

 Soud zařadí odsouzeného do věznice se zvýšenou ostrahou za odsouzení  

na doživotí, osoby, jimž byl uložen trest odnětí svobody na dobu nejméně 8 let nebo 

odsouzení za úmyslný trestný čin, kteří v posledních pěti letech uprchli z výkonu trestu 

odnětí svobody nebo z vazby. Dále je možné odsouzené přeřadit do věznice se zvýšenou 

ostrahou, pokud bylo prokázáno, že odsouzený odmítá přijmout nebo neplní program 

zacházení po dobu alespoň tří po sobě jdoucích hodnotících období nebo odsouzený spáchá 

ve věznici trestný čin nebo zvlášť závažným způsobem opakovaně neplní povinnosti nebo 

porušuje zákazy. Ve věznici se zvýšenou ostrahou jsou ozbrojené stráže k zabránění útěku 

odsouzených. [9] 

 V prostorách věznice se odsouzení pohybují organizovaně pod dohledem 

příslušníka vězeňské služby. Odsouzení pracují na pracovištích uvnitř věznice nebo mohou 

vhodnou práci vykonávat v celách. Dohled nad pracovní činností odsouzených provádí 

ředitelem věznice určený zaměstnanec vězeňské služby nejméně jedenkrát za 30 minut. 

Odsouzeným se nepovoluje volný pohyb uvnitř věznice ani při plnění pracovních úkolů. 

Návštěvy odsouzených se uskutečňují zpravidla za dohledu příslušníka vězeňské služby. 

[9] 
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3 Požární ochrana ve věznicích 

 Zajištění PO ve Vězeňské službě ČR, respektive ve věznicích, je velmi složité a je 

nutné se této problematice soustavně věnovat. Vězeňská služba České republiky je povinna 

mít zpracovanou určenou dokumentaci PO. Prostřednictvím této dokumentace jsou 

zabezpečovány a prováděny úkoly státního požárního dozoru ve věznicích takovým 

způsobem, aby byla zabezpečena PO budov a technických zařízení jednotlivých věznic. 

PO zde zahrnuje zejména organizační, technická a výcviková opatření, která mají 

napomáhat hlavně k: [15] 

➢ včasné záchraně lidských životů 

➢ předcházení vzniku požárů a jejím následným škodám 

 PO je součástí hospodářských a všech dalších opatření a je zaštítěna generálním 

ředitelem VS ČR, řediteli jednotlivých věznic a ostatními vedoucími zaměstnanci a 

služebními funkcionáři. PO je součástí profesního a služebního vzdělávání všech 

vedoucích zaměstnanců i služebních funkcionářů na všech stupních řízení. Ve věznicích je 

řízena, prováděna a kontrolována podle obecně platných právních předpisů s ohledem  

na bezpečnostní specifika, která jsou stanovena zajištěním činnosti výkonu trestu. Tato 

činnost se vzhledem k daným specifikám považuje za činnost se zvýšeným požárním 

nebezpečím, protože vězněné osoby jsou považovány za osoby se sníženou schopností 

pohybu. [15] 

 Na specifika VS ČR při zajištění PO poukazuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, který v § 85, odst. a) uvádí: „Působnost ministerstva a hasičského záchranného 

sboru kraje při výkonu státního požárního dozoru se nevztahuje na útvary a zařízení Policie 

České republiky, Bezpečnostní informační služby, Generální inspekce bezpečnostních 

sborů a vězeňské služby; v těchto útvarech a zařízeních se zabezpečují a provádějí uvedené 

úkoly podle zvláštních předpisů.“ [15] 

Na základě tohoto ustanovení se jakýkoliv požár ve věznici VS ČR považuje  

za MU. VS ČR musí být připravena na řešení těchto MU, proto generální ředitelství VS 

ČR vydalo vnitřní dokument1, který řeší tuto problematiku. Z tohoto dokumentu vyplývá, 

že MU je, mimo jiné, jakýkoliv vznik požáru, který by mohl významně ovlivnit provozní 

podmínky věznice. Tento dokument jasně stanoví principy a postupy přesné a včasné 

                                                 
1  Nařízení generálního ředitele VS ČR č. 1/2013, o mimořádných událostech ve VS ČR 
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informovanosti generálního ředitele VS ČR, ministra spravedlnosti a všech dalších 

zaměstnanců a příslušníků, kteří mají na starosti bezproblémový chod vězeňského zařízení.  

3.1 Přehled současného stavu 

 Současná legislativa vychází ze znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

který v § 16 a v § 16a nařizuje zaměstnavateli, aby prováděl pravidelné školení všech 

svých zaměstnanců o PO, a udává, kdo má oprávnění školení z PO u zaměstnavatele 

provádět. [15] 

 Celá tato problematika je dále rozpracována v prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu. 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), se přímo vztahuje a řeší 

problematiku cvičného požárního poplachu. 

 Cvičný požární poplach má být vždy zaměřen hlavně na ověření funkčnosti požárně 

poplachové směrnice a další dokumentace PO organizace, která cvičný poplach vyhlašuje 

ve svém prostoru věznice. Stanovení požadavků na provádění cvičného požárního 

poplachu musí být uvedeno v Organizační směrnici PO věznice. Tato směrnice je 

zpracována s ohledem na rozsah a charakter provozované činnosti a také musí být brány  

v úvahu požadavky na potřeby požárního evakuačního plánu nebo dokumentace zdolávání 

požárů. Způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance, popřípadě jednotku 

hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku 

a postup osob při vyhlášení požárních poplachů stanovuje požární poplachová směrnice 

nebo řád ohlašovny požáru. Stanoví-li tak schválené posouzení požárního nebezpečí nebo 

dokumentace PO zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, 

prověřuje se účinnost opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích nejméně 

jednou za rok formou cvičného požárního poplachu. Vyhlášení cvičného požárního 

poplachu se předem oznámí příslušnému operačnímu středisku HZS kraje. Cvičný požární 

poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou v pracovním poměru nebo obdobném 

pracovním vztahu k provozovateli činnosti. Ověřuje se především správnost dokumentace 

PO, stanovených postupů, činnost odpovědných osob za PO a funkčnost technických 

opatření. [15] 

 Součástí by mělo být prověření a ověření těchto údajů a postupů: [15] 

➢ způsob vyhlášení požárního poplachu 

➢ platnost telefonních čísel a reakce zaměstnanců na ohlášení požáru 
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➢ funkčnost požárně bezpečnostních zařízení (EPS, zařízení pro odvod kouře a tepla, 

požární klapky, evakuační rozhlas, požární dveře, nouzové osvětlení, sirény, atd.) 

➢ viditelnost a správné umístění bezpečnostního značení v objektu  

➢ činnost zaměstnanců při zdolávání požáru 

➢ řízení a vlastní evakuace osob a určeného majetku 

➢ zajištění první pomoci 

➢ ověření postupů a činností stanovených v dokumentaci PO 

 

Při procházení možností, jak může dojít k požáru ve věznici, jsme objevili jeden 

problém. Pokud vznikne v budově požár, následně je věznice evakuována a dojde 

k přivolání jednotek požární ochrany. Již při pokusu vniknout do budovy nastává 

problém, neboť mříže, které se zde nachází, jsou zamčené. Tento případ se stal např.  

ve Stráži pod Ralskem, kde hasičům při zásahu bránila bezpečnostní opatření, která 

samozřejmě v tomto objektu musí být, viz. obrázek číslo 2. Hasiči museli nejprve 

překonat dvoje mříže. Proto bychom na základě této negativní zkušenosti, která 

závažným způsobem omezuje rychlý a efektivní zásah hasičů, navrhovali opatření 

v podobě univerzálního klíče, který by sloužil k otevření všech mříží, jež zabezpečují 

chodby. Tento klíč by byl uložen na ohlašovně požáru. Jakmile by došlo  

ke vzniku požáru, tento klíč by vzala obsluha ohlašovny požáru a při příjezdu jednotek 

požární ochrany by jej předala veliteli zásahu. Další možností je využít zaměstnance 

vězeňské služby jako doprovod s hasiči, který bude opatřen dýchacím přístrojem. 

Zaměstnanci vězeňské služby jsou nositeli dýchací techniky. Tato varianta by byla 

v praxi více využívána. Došlo by ke zrychlení požárního zásahu a způsobené škody by 

nebyly tak rozsáhlé, ať už od samotného ohně, nebo zplodin hoření.  

 

Obr.2: Mříže po zásahu hasičů [21] 
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   Statistika požárovosti udává informace o vzniku požáru od roku 1991 až do roku 

2016. Podle informací vězeňské správy je zhruba 80 % všech požárů úmyslně založených, 

a to zpravidla na celách. Požár vznikne tak, že vězni zapálí ústavní materiál u dveří cely. 

 

Tab.1: Přehled požárů ve vězeňské službě v  období od roku 1991 do roku 2016  

[21] 

Rok 
Počet 

požárů 
Škody  

Úrazy v důsledku požáru 

Lehká Těžká Smrtelná 

1991 80 1 700 300 Kč 17 4 2 

1992 26 96 800 Kč 4 3 1 

1993 22 32 103 Kč 2 2 2 

1994 11 140 880 Kč 0 0 0 

1995 16 60 756 Kč 5 0 0 

1996 15 46 654 Kč 0 0 0 

1997 8 344 197 Kč 0 0 0 

1998 8 581 328 Kč 0 0 0 

1999 8 9 889 Kč 0 0 0 

2000 8 65 475 Kč 3 0 0 

2001 8 99 865 Kč 1 1 0 

2002 10 724 233 Kč 0 0 0 

2003 12 103 318 Kč 0 0 0 

2004 10 201 740 Kč 0 0 0 

2005 16 138 257 Kč 5 0 0 

2006 10 2 593 154 Kč 5 0 0 

2007 9 1 245 676 Kč 7 0 0 

2008 12 2 119 059 Kč 3 0 0 

2009 6 167 425 Kč 0 0 0 

2010 9 739 675 Kč 0 0 0 

2011 4 33 665 Kč 0 0 0 

2012 6 240 421 Kč 1 0 0 

2013 7 196 625 Kč 0 1 0 

2014 7 50 256 Kč 0 0 0 

2015 8 27 138 Kč 1 0 0 

2016 5 627 000 Kč 2 0 0 

 

 Neméně důležitým faktem je samotné navržení budovy a následných prostor 

věznice. V této fázi se používají k projektování normy z řad ČSN 73 08xx, zejména ČSN 

73 0802 [4] a ČSN 73 0833 [5]. Jak už jsme se zmínili, tak v České republice není žádná 

vytvořená norma, vyhláška či ustanovení, která by se věnovala požadavkům věznic, které 

jsou specifické svým používáním, umístěním trestaných osob se spojením určitého 
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bezpečnostního systému. V dalších částech se pokusíme poukázat na problémy a snažit se 

navrhnout, jakým způsobem by mohly vypadat části požárně bezpečnostního řešení. 

3.2 Dělení do požárních úseků 

 Objekty se dělí do požárních úseků, aby se minimalizoval rozsah škod, které jsou 

způsobeny požárem. Požární úsek je prostor určeného objektu, který je od ostatních prostor 

oddělen požárně dělicí konstrukcí, a to konstrukcí s požární odolností, ať už se jedná  

o nosnou, nebo nenosnou konstrukci. 

Česká státní norma ČSN 73 0802 [4] udává, které prostory v objektu musí tvořit 

samostatný požární úsek. Požární úseky jsou vybrány vzhledem k věznici a jedná se 

zejména o:  

➢ chráněné únikové cesty  

➢ evakuační a požární výtahy 

➢ výtahové a instalační šachty 

➢ kabelové šachty a kanály 

➢ strojovny výtahů a vzduchotechniky 

➢ kotelny s výkonem jednoho kotle přes 70 kW a více kotlů přes 140 kW 

➢ technická zařízení s půdorysnou plochou větší než 50 m2 (elektrorozvodny, 

transformátorovny, akumulátorovny) 

➢ technologická zařízení (dieselgenerátory) 

➢ prostory pro zajištění požární bezpečnosti staveb (strojovna SSHZ, čerpací stanice 

požární vody, prostory náhradního zdroje elektrické energie, ohlašovna požáru – 

pokud je samostatnou místností pro objekt) 

 

Ve vězeňském zařízení jsou v nynější době požární úseky zpravidla děleny  

po jednotlivých podlažích a dále dle provozu či technologie, např. NTL plynová kotelna, 

elektrorozvodna, náhradní zdroj el. energie, garáže, skladovací prostory, vývařovny, 

prostory údržby. 

Největší úskalí nastává v případě, kdy se začneme zabývat dělením prostor  

pro ubytování vězňů na požární úseky. Současná praxe v oblasti požární prevence  

u obytných budov určených pro výkon trestu odnětí svobody používá pro řešení českou 

státní normu ČSN 73 0833 [5] – Budovy pro bydlení a ubytování. Požárně bezpečnostní 
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řešení je provedeno podle ČSN 73 0833 [5], která není svým výkladem vhodná pro návrh 

tak, jak bude v praxi věznice následně využívána. 

Pokud budeme vycházet z této normy, tak u staveb hotelového typu jsou rozděleny 

jednotlivé obytné buňky do požárních úseků. U těchto typů staveb jsou požární uzávěry 

mezi chodbou a obytnou buňkou až na běžný provoz trvale uzavřeny. Z toho vyplývá, že 

požární uzávěr plní svoji funkci v případě vzniku požáru v obytné buňce, a tím dojde 

k omezení rozvoje požáru na prostor požárního úseku. Pokud se podíváme na budovy  

pro výkon trestu odnětí svobody, tak jsou požární uzávěry až na běžný provoz také trvale 

uzavřeny.  

Současný postup při návrhu budovy pro výkon trestu odnětí svobody se provádí 

projektováním podle české státní normy ČSN 73 0833 [5] jako budovy pro ubytování a 

z toho vyplývá, aby každá obytná buňka, v našem případě cela, byla projektována jako 

samostatný požární úsek, který musí být od centrální chodby oddělen požárním uzávěrem. 

U věznice se zvýšenou ostrahou je dělení prostoru podlaží s celami provedeno jako jeden 

požární úsek. Každá věznice se zvýšenou ostrahou se může v drobnostech od jiné lišit. Ale 

obecně v tomto případě platí, že vězněné osoby s doživotím jsou ubytovány samostatně, 

pohybují se pouze po své cele a mají maximálně hodinu denně na vycházky, a to opět 

samostatně. Vězni s určitou dobou trestu v této kategorii mohou být ubytováni na cele 

samostatně nebo ve více osobách. To je jedna z věcí, ve které se jednotlivé věznice liší. 

Každopádně vždy je jejich pohyb mimo celu omezen na minimální dobu, například  

na vycházky, návštěvy lékaře, návštěvy příbuzných, návštěvy advokáta atd. Z toho 

vyplývá, že požární uzávěry mezi celou a chodbou jsou uzavřeny a může dojít k dělení cel 

na požární úseky. Požární uzávěry jsou používány bez samozavíračů, a pokud jsou 

požární uzávěry samozavíračem opatřeny, tak hrozí riziko mechanického blokování  

v otevřené poloze nebo dochází k poškození mechanizmu, kdy dojde k neplnění funkce 

požárního uzávěru. Tímto v případě vzniku požáru není zajištěno, aby nedošlo k rozšíření 

požáru mimo celu a následně do centrální chodby. Podíváme-li se na požární zatížení  

v celách, udává podle státní normy ČSN 73 0833 [5] hodnotu 30 kg/m2
. Další prostory 

věznic jsou prostory volnočasových aktivit, kde se pohybuje požární zatížení zhruba kolem 

10 kg/m2, které nepřevyšuje požární zatížení v celách. Dále se může jednat o drobné 

zámečnické dílny, truhlářské dílny, dílny ručních prací, kde se pohybuje požární zatížení 

od 20–50 kg/m2 a při používání hořlavých materiálů, jako je dřevo, papír, plasty, se 
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v těchto prostorech nejedná o průmyslové výrobní prostory se sklady výše uvedených 

materiálů.  

Z výše uvedeného vyplývá, že při dělení prostoru u stávajících věznic na požární 

úseky netvoří problém požární zatížení jednotlivých místností, ale vytvoření samostatného 

požárního úseku z cely. Požární úseky se nyní rozdělují po jednotlivých podlažích 

s přihlédnutím k tomu, aby byla zajištěna správná evakuace a nedošlo k ohrožení vězňů a 

vězeňské služby. Pokud dojde k tomu, že se někde v části ubytování vězňů objeví 

soustředné požární zatížení, tak je v takovém případě vytvořen samostatný požární úsek 

podle uvedených hodnot ČSN 73 0802 [4].  

Na obrázku číslo 3 je vidět vzorové půdorysné schéma podlaží věznice, na kterém 

budeme uvádět některé příklady týkající se požární bezpečnosti. Toto rozvržení se dá 

považovat za prostory věznice se zvýšenou ostrahou. Na obrázku číslo 3 je jednoduché 

půdorysné uspořádání s dělením na tři části. První část je tvořena centrální chodbou, která 

ústí přes schodišťový prostor na volné prostranství nebo v případě nějakého patra  

do schodišťového prostoru. Tento prostor muže být proveden jako nechráněná nebo 

chráněná úniková cesta. Další dvě časti jsou tvořeny celami pro osoby ve výkonu trestu 

odnětí svobody nebo prostory pro volnočasové aktivity a prostory důležitými pro chod 

vězeňského zařízení. 

 

Obr. 3: Schéma půdorysu podlaží [VS] 

 

Jestliže se pokusíme navrhnout požární zatížení na prostor cely, dostáváme se  

na hodnotu 20 kg/m2. Výbava cely je složena z postele s matrací, polštáře, peřiny, 

povlečení a ze stolku s židlí. V cele je umístěno také sociální zařízení. Dále může mít 

vězeň své věci uležené v cele, anebo jsou umístěny v předsíni a člen vězeňské služby  
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na vyžádání vězně tyto věci předá.  Jak bylo již několikrát zmíněno, samostatný požární 

úsek musí tvořit, pokud se jedná o: 

➢ Požární úseky stávajících objektů – u stávajících budov pro výkon trestu odnětí 

svobody budou objekty rozděleny do požárních úseků dle stavebních dispozic 

s ohledem na jednotlivá podlaží nebo část podlaží s přihlédnutím k počtu osob, 

délku a počtu únikových cest. V dalších rozřazeních budovy do požárních úseků se 

bude postupovat dle normy ČSN 73 0802 [4]. 

➢ Požární úseky novostaveb – budou tvořeny jednotlivými ubytovacími částmi. 

Velikost těchto ubytovacích částí je prostorově omezena počtem ubytovaných osob 

v závislosti na délce doby potřebné pro evakuaci. V dalších rozřazeních budovy  

do požárních úseků se bude postupovat dle normy ČSN 73 0802 [4], např. plynová 

kotelna, elektrorozvodna, náhradní zdroj el. energie, garáže, skladovací prostory.  

➢ Pokud se v prostoru vyskytnou parametry, které vykazují soustředné požární 

zatížení, jako jsou např. sklady papíru, textilu, dřeva nebo plastických hmot; 

v požárním úseku ubytovací části musí tento prostor tvořit samostatný požární 

úsek. 

V případě samostatných požárních úseků musí tvořit ve vícepodlažních objektech 

s maximální požární výškou nepřesahující 22,5 m prostory ubytovny vězněných osob  

při součiniteli a=1: 

➢ prostor s maximální půdorysnou plochou 2500 m2, která bude tvořena nehořlavým 

konstrukčním systémem typu DP1 

➢ prostor s maximální půdorysnou plochou 1750 m2, která bude tvořena smíšeným 

konstrukčním systémem typu DP2  

 Variantu se smíšeným konstrukčním systémem bychom uvažovali v případě, že by 

se jednalo o rekonstrukci stávající věznice nebo při přestavbě určitého objektu na věznici. 

U novostaveb bychom volili pouze konstrukční systém nehořlavý. 

 Maximální požární výšku nepřesahující 22,5 m bychom považovali za maximální, 

protože jsou zde umístěny osoby, které jsou klasifikovány jako osoby nesamostatného 

pohybu. Při vyšší výšce budovy by nastával problém při evakuaci, kdy tyto osoby 

nemohou opustit prostor cely sami a zvyšoval by se nárok na navýšení počtu zaměstnanců 

vězeňské služby. 
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3.2.1 Požární úseky vzhledem k únikovým cestám 

 Vzorová dispozice věznice pro výkon trestu odnětí svobody obytného podlaží  

na obrázku číslo 2 je uspořádána s maximálním využitím místností pro cely vězněných 

osob ve výkonu trestu odnětí svobody. V prostoru se nachází maximální koncentrace 

vězněných osob na únikové cestě, při tomto rozvržení podlaží jsou na cele ve věznici  

se zvýšenou ostrahou 2 vězni. Teoretickým zvýšením počtu vězněných osob lze dosáhnout 

jen rozšířením budovy do větší šířky, a tím dojde ke zvětšení půdorysné plochy 

jednotlivých cel. U tohoto typu věznice bychom toto rozšíření nedoporučovali, jednak je 

problematická práce s vězněnými osobami, a jednak je kladena vysoká náročnost  

pro zaměstnance vězeňské služby. V případech, kdy dojde ke zvětšení půdorysné plochy, 

je nutno na požárním úseku uvažovat s umístěním sociálního zařízení, jako je sprcha, 

umývárna, WC, kuřárny, místností volnočasových aktivit apod. Na závěr můžeme 

předpokládat, že počet vězněných osob umístěných v cele bude konečný, a tudíž nejde 

tento počet navýšit. V tomto návrhovém půdorysném plánu připadá na jednu vězněnou 

osobu 4 m2 dle české státní normy ČSN 73 0818 [6]. Při navrhovaném dispozičním 

rozmístění je nechráněná úniková cesta a její délka měřena od nejvzdálenější cely na hranu 

dveří, které ústí do schodišťového prostoru, a tato vzdálenost činí 30 m. Evakuace může 

probíhat pouze jedním směrem. V této modelové situaci je velikost požárního úseku  

416 m2 v případě stávajících stavů věznic. Pokud rozdělíme požární úseky  

na jednotlivé cely, tak velikost požárního úseku činí 12 m2. Pokud bychom se snažili 

stanovit obecně velikost požárního úseku dle státní normy ČSN 73 0802 [4], tak  

při vícepatrové budově se smíšeným konstrukčním systémem a součiniteli a=1,0, kdy tato 

hodnota je volena například pro bytové, ubytovací nebo kancelářské prostory dle státní 

normy ČSN 73 0802 [4], je v tomto případě hraniční velikost požárního úseku 50 x 35 m, 

z toho vychází plocha 1750 m2. Z porovnání modelového půdorysu se jedná o více než 

čtyřnásobek při stávajících stavech věznic. Pokud bychom prováděli stavbu z nehořlavého 

konstrukčního systému, tak u vícepodlažních objektů s požární výškou nepřesahující  

22,5 m je hraniční velikost požárního úseku 62,5 x 40 m, z toho vychází plocha 2500 m2. 

S porovnáním modelového půdorysu se jedná o šestinásobek při stávajících stavech věznic. 

3.2.2 Požární dveře  

Jedním z problémů je zajištění správné funkčnosti požárních uzávěrů. Tímto 

neuvažujeme, že by požární dveře nedokázaly odolávat vlivu požáru po daný čas, ale  

za velký problém a nezajištění správné funkčnosti považujeme to, že požární dveře nejsou 
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vždy uzavřené. Tomu se dá zabránit tím, že použijme samozavírač, který je umístěn  

na dveřích, viz obrázek číslo 4. Toto řešení se nabízí jako jednoduché a logické, ale je 

třeba si uvědomit, že ve vězení jsou vězni, na které je nahlíženo jako na osoby problémové, 

kde může dojít k úmyslnému poškozování, jako je rozbití samozavírače, ať už jeho 

zablokováním v otevřené poloze, nebo jeho částečným poškozením a následně jeho 

utržením. Výrobce samozavíračů sice udává, že je vhodné je použít v prostorách, kde vězni 

mají volný pohyb, ale ani v tomto případě bychom tyto požární dveře nepoužili, snad jen 

v prostorách, kde se pohybuje pouze vězeňská služba. Další variantou požárních dveří je 

možnost na obrázku číslo 6 a 7, jedná se o ukázku, jak by mohly být tyto požární dveře 

využity ve věznici, respektive mechanizmus těchto dveří. Jedná se o klasické požární 

dveře, ale při jejich otevření a následném uzavření dojde při puštění těchto k samočinnému 

uzavření. V pantech těchto dveří jsou umístěny tři pružiny, v každém pantu jedna pružina, 

která je při otevření dveří napínána a po uvolnění dojde k samovolnému uzavření dveří. 

Tato varianta je určitě vhodnější než použití samozavírače na obrázku číslo 4.  

           

Obr. 4: Požární dveře věznice se samozavíračem [17] Obr. 5: Požární dveře věznice [17] 

 
 Pokud tedy vezmeme v úvahu variantu požárních dveří (znázorněny na obrázku 

číslo 5), které jsou již navrženy pro věznice, a doplníme je o mechanizmus pantů, které 

mají v sobě pružinu, která se napíná a samočinně po uvolnění dveří je uzavře, byl by 

odstraněn problém s otevřenými celami a zabránilo by se následnému poškozování dalších 

mechanizmů dveří. 
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.      

Obr. 6: Ukázka pantů pro věznice   Obr. 7: Ukázka pantů pro požární dveře věznic 

 [Foto autora]     [Foto autora] 

  

 Podíváme-li se na obrázek číslo 2 na schodišťový prostor, tak jsou zde umístěny 

dveře, které jsou otevírané. V tomto případě se domníváme, že umístění těchto dveří  

ve schodišťovém prostoru může bránit osobám v evakuaci a znesnadnit jejich pohyb. 

Jednak zasahují do prostoru únikové cesty a také zmenšují prostor pro pohodlnou 

evakuaci. Pokud by došlo k evakuaci osob z cel ve třípatrové budově a osoby evakuované 

ze třetího patra by dorazily do druhého patra, může dojít k tomu, že člen vězeňské služby, 

který bude otevírat dveře, bude bránit v evakuaci a může dojít k ohrožení osob a 

prodloužení doby evakuace. Proto bychom zde navrhovali dveře nebo mříže, které by se 

posouvaly směrem do stran.  

V projektech je s typem těchto dveří počítáno, avšak do této doby nebyly nikde 

namontovány. Použili bychom je z důvodu toho, že se nebude zmenšovat prostor  

pro následnou evakuaci, a pokud bude člen vězeňské služby otevírat dveře, tak nebude 

bránit při evakuaci osob z vyšších podlaží. Je pravdou, že dveře by měly být otevírány  

ve směru evakuace, ale v tomto případě vězni nemohou opustit prostor cely nebo chodby 

sami a následně jim umožní evakuaci člen vězeňské služby, se kterým se provede evakuace 

na určené místo věznice. 
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3.3 Konstrukční systém 

 Konstrukční systém objektu je jeden z hlavních parametrů, který výrazným 

způsobem ovlivňuje požadavky norem požární bezpečnosti staveb, a zároveň může 

představovat určitá výšková nebo dispoziční návrhová omezení. Konstrukční systém 

objektu společně s požární výškou a výpočtovým požárním zatížením jsou výchozími 

podklady při určení stupně požární bezpečnosti, který se přímo promítá do požadavku 

doby požární odolnosti. Čím vyšší je stanoven stupeň požární bezpečnosti, tím vyšší 

požární odolnost se bude od konstrukce požadovat, přičemž bude-li totožná konstrukce 

umístěná v obdobném objektu, stejná požární výška a provoz bude muset v případě 

smíšeného či hořlavého konstrukčního systému vykazovat vyšší požární odolnost než  

v případě konstrukčního systému nehořlavého. [18] 

 Současné stavby, ve kterých se nachází prostory pro výkon trestu a odnětí svobody, 

jsou tvořeny ve většině případů ze zděných obvodových stěn a ze stropu keramického  

přes betonový strop monolitický a po strop betonový prefabrikovaný. Ze státní normy ČSN  

73 0802 [4] vychází jako konstrukční systém nehořlavý. U současných i starších staveb, 

které byly původně využívány pro jiné účely, a pro stavby, které budou sloužit pro výkon 

trestu odnětí svobody, byly tyto starší stavby uzpůsobeny pro vězeňství a z toho důvodu se 

zde vyskytnou i jiné konstrukční systémy. U starších typů staveb se mohou vyskytnout 

stropy dřevěné, a to ať už je trámový, nebo povalový s dřevěným fošnovým záklopem a 

s podhledem z omítek nahozené na rákosovém nebo rabicovém pletivu. Budovy s touto 

skladbou se dle státní normy ČSN 73 0802 [4] klasifikují jako budovy se smíšeným 

konstrukčním systémem. 

 Výstavbu nové věznice pro výkon trestu a odnětí svobody bychom navrhli tak, aby 

tento typ budov byl proveden pouze z konstrukce druhu DP1 a dosáhlo se nehořlavého 

konstrukčního systému. Použitím nehořlavého konstrukčního systému, z kterého se bude 

tato stavba skládat, je prefabrikovaný železobetonový skeletový systém, kde by jednotlivé 

bloky byly vyzděny z cihelných tvárnic vyplněné izolačním materiálem, nejlépe minerální 

vatou o tloušťce 50 cm, toto zdivo by bylo vystaveno jako plášť budovy. Jednotlivé 

rozdělení budovy pomocí příček by bylo provedeno z akustických cihelných tvárnic, 

nejlépe o tloušťce 20 cm. Systém tohoto provedení dosahuje vysoké požární odolnosti, 

variability vnitřního prostoru a následně i v případě pozdějších úprav nebo změně využití 

jednotlivých místností. Dále je dosaženo mechanické odolnosti proti násilnému chování 

vězňů ve výkonu trestu odnětí svobody. Využití cihelných bloků vyplněných izolačním 
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materiálem má tu výhodu, že se nemusí budova dodatečně zateplovat, a pokud by došlo  

u stavebních otvorů k překročení doby požární odolnosti a začal by se požár šířit na plášť 

budovy, mohlo by dojít k jeho rozšíření po plášti budovy.  

 Pokud by se prováděla úprava stávajících věznic, bylo by nutné provést úpravu 

vodorovných nosných konstrukcí z nehořlavého konstrukčního systému druhu DP1 a 

úpravu vodorovných dřevěných konstrukcí provést protipožárním nátěrem. 

 Co se týká použití hořlavého konstrukčního systému v objektech věznic s odnětím 

svobody, považujeme tuto variantu za velice nevhodnou. Není zajištěna mechanická 

odolnost materiálů a navržení takového systému by znamenalo hazardování se životy osob, 

které by se v takovémto objektu nacházely. 

 Bez ohledu na konstrukční systém objektu musí být jako konstrukce druhu DP1 

provedeny [18]: 

➢ konstrukce ohraničující chráněné únikové cesty, včetně konstrukcí zajišťujících 

stabilitu těchto požárně dělících konstrukcí, popř. konstrukce ohraničující šachty 

požárních a evakuačních výtahů 

➢ konstrukce umístěné v podzemních podlažích 

➢ požární pásy v obvodových stěnách 

➢ konstrukce, které se vyskytují v požárně nebezpečném prostoru jiného požárního 

úseku nebo jiného objektu 

3.4  Únikové cesty 

 Únikové cesty jsou navrhovány za účelem zajištění včasné a bezpečné evakuace 

všech osob z míst požárem zasaženého objektu tak, že evakuované osoby nesmějí být 

vystaveny zejména kritické koncentraci zplodin hoření, sálavému toku atd., a dále zajištění 

přístupu jednotek požární ochrany do prostorů zasažených požárem. 

3.4.1 Pohyb vězněných osob 

 Osoby, které jsou umístěny v objektu pro výkon trestu odnětí svobody, jsou osoby 

samostatné, co se týče fyzického a psychického stavu. Platná státní norma ČSN 73 0802 

[4] pro požární bezpečnost staveb u nevýrobních objektů je základní normou pro tento typ 

staveb. Podle této normy jsou osoby ve výkonu trestu odnětí svobody umístěny 

v nápravných zařízeních a začleněny mezi osoby nesamostatného pohybu. Pokud se 

podíváme na ostatní jmenované skupiny osob, které se nachází v poznámce této normy, 
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jedná se o osoby imobilní, osoby upoutané na lůžko, děti do 3 let věku a osoby  

v psychiatrických léčebnách.  

 V objektu pro výkon trestu odnětí svobody se umisťují i skupiny osob označené 

jako trvale pracovně nezařaditelné, které je možné klasifikovat jako osoby s fyzickým 

handicapem. Jde o osoby plně nebo částečně imobilní, s omezenou orientací v prostoru,  

s duševní poruchou. Na způsob evakuace pro tyto skupiny osob není v simulaci brán zřetel. 

K této problematice se dostaneme v další kapitole. 

3.4.2 Evakuace vodorovným směrem – nechráněná úniková cesta  

 Koncepce únikových cest v rámci požárního úseku na jednotlivém podlaží je řešeno 

nechráněnými únikovými cestami, které vedou jednak na volné prostranství, které je  

u přízemních objektů, nebo u patrových objektů vedoucí do navazujících chráněných 

únikových cest, např. schodiště. V uvedeném dispozičním plánu je délka nechráněné 

únikové cesty 30 m. Když se podíváme na požadavky norem požární bezpečnosti, které se 

vztahují k bytovým a ubytovacím budovám – ČSN 73 0833 [5], a srovnali bychom je, tak 

jsou uvedené parametry únikových cest stanoveny následovně: 

➢ Budovy skupiny OB1 dle ČSN 73 0833 [5]: 

• Tento typ budov je při projektování věznice se zvýšenou ostrahou nevhodný. 

➢ Budovy skupiny OB2 dle ČSN 73 0833 [5]: 

• U těchto typů objektů s požární výškou do 9 m a s maximálně 12 obytnými 

buňkami může být nechráněná úniková cesta používána jako jediná úniková 

cesta do maximální délky 35 m. 

• Je-li počet obytných buněk vyšší než 12, může být délka nechráněné únikové 

cesty procházející prostorem, kde se nachází nahodilé požární zatížení nižší 

nebo rovno 5 kg/m2, bude délka nechráněné únikové cesty 20 m při jednom 

směru úniku a 40 m při více únikových cestách. 

• V objektech, kde je nejvýše 12 obytných buněk, bude šíře únikových cest  

1100 mm s šířkou dveří na únikové cestě minimálně 900 mm. Pokud dojde  

k překročení počtu obytných buněk, stanoví se šíře únikových cest dle státní 

normy ČSN 73 0802 [4]. 
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➢ Budovy skupiny OB3 dle ČSN 73 0833 [5]: 

• U staveb skupiny OB3 lze využít nechráněnou únikovou cestu, která ústí  

na volné prostranství za předpokladu, že má maximálně tří nadzemní podlaží  

o délce 45 m. 

• Z prostoru, kde je možný pouze jeden směr úniku, lze použít nechráněnou         

únikovou cestu o délce 20 m. Pokud se v místě úniku nacházejí dva směry 

úniku do chráněné únikové cesty, mezní délky nechráněné únikové cesty 

nejsou nutné stanovovat. 

• V tomto typu objektu dostačuje šířka nechráněné únikové cesty minimálně 

1100 mm se šířkou dveří minimálně 900 mm. V případě, kdy je více 

únikových cest, je možné snížit rozměr na 900 mm a dveře na 800 mm. 

➢ Budovy skupiny OB4 dle ČSN 73 0833 [5]: 

• Z každé obytné buňky musí vést alespoň jedna nechráněná úniková cesta, 

která ústí na volné prostranství, a musí být k dispozici náhradní úniková cesta 

podle státní normy ČSN 73 0802 [4] v článku 9.7.1 této normy. Pokud není 

této podmínky dosaženo, musí být zřízeny alespoň dvě a více nechráněných 

únikových cest, u kterých je ve výšce nad 9 m maximální počet osob, který lze 

započítat na jednu únikovou cestu, 60. 

• Nelze-li řešit únik nechráněnými únikovými cestami, je nutno vytvořit 

chráněnou únikovou cestu, kde je maximální započítaný počet osob na jednu 

chráněnou únikovou cestu 150 při použití chráněné únikové cesty typu A  

s maximální požární výškou objektu do 22,5 m, při chráněné únikové cestě 

typu B 30 m a při použití chráněné únikové cesty typu C 45 m. 

• Také je možné provést nechráněnou únikovou cestu, v našem případě společná 

chodba, jako samostatný požární úsek s nahodilým požárním zatížením  

do 5 kg/m2. 

• Maximální délky nechráněných únikových cest jsou pro objekty typu OB4 

stanoveny následovně: 

a) 40 m pro jednu nechráněnou únikovou cestu směřující na volné prostranství 

b) 60 m pro více nechráněných únikových cest  

c) 15 m u jedné únikové cesty a 25 m při dvou únikových cestách vedoucích  

k jedinému vstupu do chráněné únikové cesty. 
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d) 30 m k bližší vzdálenosti ze dvou únikových východů směřujících  

do chráněné únikové cesty a pouze při jednom směru úniku nesmí být 

vzdálenost delší než 10 m. 

 

 Standardní postup zachycuje státní norma ČSN 73 0802 [4], kde omezení délky 

nechráněné únikové cesty vychází z počtu únikových cest dostupných v požárním úseku a 

ze součinitele a. Pokud budeme uvažovat hodnotu součinitele a=1 podle státní normy  

ČSN 73 0802 [4] pro obytné prostory, je v této státní normě uvedena limitní délka 

nechráněné únikové cesty 25 m v případě jedné únikové cesty a 40 m v případě více 

únikových cest. V případech, kdy by byl součinitel a snížen započítáním prostor s nižším 

součinitelem a, bylo by možné prodloužit jednu únikovou cestu na 30 m a u více 

únikových cest prodloužit na 45 m, a to pro součinitel a=0,9. Podle poznámky ve státní 

normě ČSN 73 0802 [4] a tabulky 18 je možné tyto hodnoty lineárně interpolovat. 

 V případech, kdy budeme zvažovat užití jedné únikové cesty, je nutno mít  

na paměti nejen délku únikové cesty, ale i počet osob, které bude nutno únikovou cestou 

evakuovat. Pokud bude použita jedna nechráněná úniková cesta, je krajní počet osob, které 

je možno touto únikovou cestou evakuovat, stanoven ve státní normě ČSN 73 0802 [4] 

tabulce 17. Krajní počet osob z určité místnosti se součinitelem a menším nebo rovno 1,1 

je pro nadzemní podlaží dána hodnota 100 osob. Pokud by byly podzemní podlaží, je 

hodnota 25 osob. Počet osob uvedených v návrhovém půdoryse splňuje požadavky  

pro použití pouze jedné únikové cesty. 

 Při porovnání s výše platnými legislativními ustanoveními by délka únikové cesty 

z ubytovacích prostor měla dosahovat hodnoty 30 m za předpokladu, že je v blízkosti jedna 

úniková cesta a v případě dvou únikových cest délky 60 m. Maximální počet 

evakuovaných osob z jednoho požárního úseku je ovlivněn počtem únikových cest. 

Maximální počet osob v požárním úseku nesmí být bez technických opatření překročen. 

Maximální počet osob v požárním úseku s ohledem na počet únikových cest je pro jednu 

únikovou cestu 64 osob a pro dvě únikové cesty 100 osob. 

  U těchto typů věznic se zvýšenou ostrahou bychom volili vždy jednu únikovou 

cestu. Všeobecně při evakuacích objektů bývají lidé ve stresu a může docházet ke vzniku 

paniky. U vězněných osob lze předpokládat, že nebudou vždy ochotny poslechnout rozkaz 

k danému úkonu a budou naopak přistupovat k evakuaci velmi laxně. Staly se i takové 

případy, kdy se vězni zabarikádovali v cele a úmyslně založili požár. Také je potřeba brát 

v úvahu, že dveře z centrální chodby na schodiště musí otevřít pracovník vězeňské služby, 
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tak v případě dvou únikových cest se zvyšují počty pracovníků vězeňské služby. Proto je 

v téhle věci lepší varianta jedné únikové cesty s tím, že bude lepší přehled o evakuovaných 

osobách a dozorci mají o něco jednodušší práci. Dále se vězněné osoby snadněji evakuují  

na shromaždiště a při jedné únikové cestě je potřebný i méně početný personál. 

3.4.3 Simulace evakuace 

 Pro ověření doby evakuace jednoho patra byl pro simulaci zvolen jednoduchý 

půdorys podlaží s centrální chodbou a s pokoji odsouzených ústících po obou stranách  

do chodby. Chodba vede následně do centrálního schodiště, které tvoří chráněnou 

únikovou cestu.  

 V první variantě bude probíhat evakuace z cely přes centrální chodbu do prostoru 

schodiště odděleného požárním uzávěrem, který je jednokřídlý se šířkou 900 mm. V této 

variantě je možná evakuace jedním směrem. Evakuováno bude 64 vězněných osob. V čase  

0 sekund je situace znázorněna na obrázku číslo 8. Všichni vězni jsou umístěni v celách. 

 

 
Obr. 8: Simulace v čase 0 sekund [VS] 

 

 Dále po uběhnutí 30 sekund od začátku evakuace jsou všechny cely evakuovány  

na chodbu a z několika cel, které jsou blízko únikového východu, se vězni nachází  

v prostoru centrálního schodiště. V této době je evakuováno do centrálního schodiště  

30 vězňů a zbývá jich evakuovat 34. V této fázi dochází ke shromáždění vězňů  

před únikovým vchodem, viz obrázek číslo 9. Z obrázku vyplývá, že šířka chodby a 

otevřené dveře z jednotlivých cel nemají na rychlost evakuace zásadní vliv. Vězňům i  

při zúženém průchodu chodbou bude trvat déle se dostat ke dveřím vedoucím na centrální 

schodiště z požárního úseku. Celková doba evakuace v tomto případě bude trvat  

70 sekund. 
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Obr. 9: Simulace v čase 30 sekund [VS] 

 

 Pokud provedeme stejnou simulaci se 64 vězni a zaměníme dveře do centrálního 

schodiště z 900 mm na 1100 mm, tak v první fázi v čase 0 sekund bude průběh vypadat 

stejně jako na obrázku číslo 8. Po uplynutí 30 sekund bude následovat rychlejší evakuace 

než v prvním případě – z 34 evakuovaných vězňů na 26, a doba celkové evakuace se změní 

z 72 sekund na 52 sekund. Tyto simulace se týkaly pouze evakuování vězňů z centrální 

chodby do chráněné únikové cesty. 

  Tato simulace nebere v úvahu rychlost pohybu osob na schodišti, která je podle 

státní normy ČSN 73 0802 [4] stanovena na hodnotu 30 m/min-1. Schodiště bude 

dimenzováno na 2,5 únikového pruhu, tedy minimálně 1 375 mm, mezipodesta pak 

minimálně 1 500 mm. Cílem bylo ukázat, kde by vnikl největší problém při evakuaci. 

Jedná se tady o prostor z centrální chodby na schodišťový prostor (chráněnou únikovou 

cestu). Požární uzávěr je na rozhraní centrální chodby a schodišťového prostoru ve variantě 

otevírané. Tento způsob otevírání dveří způsobuje zmenšení prostoru pro evakuaci a  

při evakuaci z více nadzemními podlažími by se zde začaly evakuované osoby seskupovat 

jako u příkladu simulace. Proto by zde bylo správné využít dveře, které by byly posuvné 

do stran. Šířka tohoto požárního uzávěru by měla být 1 100 mm. Jak bylo již zmíněno, tak 

otevřené dveře z cely na centrální chodbu neměly zásadní vliv na evakuaci. Podle popisu 

požárních dveří v kapitole 3.2.2 je nutno osadit dveře samozavírači, aby došlo ihned  

po opuštění cely k uzavření a nedocházelo k prodlužování doby evakuace a ke zmenšení 

šířky centrální chodby (nechráněné únikové cesty). Z výše uvedeného vyplývá, že šířka 

nechráněné únikové cesty by měla mít minimální hodnotu 2 700 mm. Minimální šířka 

požárního uzávěru cely by měla činit 800 mm. Další problém by nastal, kdyby vězni byli 

v celách zamčeni. Zde by se doba evakuace zhruba o 35 sekund prodloužila. Zde by bylo 

dobré, aby před vstupem do prostoru cel, na hranici mezi centrální chodbou  
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a schodišťovým prostorem, bylo instalováno zařízení, které by při příchodu vězeňské 

služby a jejím potvrzením došlo k otevření cel pouze jedním úkonem. Zařízení by bylo 

možno provést na kartu zaměstnance nebo na číselný kód. Kdyby v případě evakuace 

dozorce dorazil před prostor cel, provedl přiložení karty nebo přiložení karty k odemčení 

klávesnice pro zadání kódu a následně by došlo k odemčení cel a dozorce by nemusel 

každou celu obcházet. Také je možné, aby toto zařízení pro odemčení cel bylo aktivováno 

z ohlašovny požáru a až potom by šel dozorce provést samotný úkon.  

3.4.4 Evakuace mezi podlažími 

V případě vzniku požáru dojde v první řadě k evakuaci zasaženého patra požárem a 

následně k evakuaci pater nad místem vzniku požáru, která mohou být zasažena 

zplodinami hoření. Zde dojde k evakuaci s časovým zpožděním z toho důvodu, že je nutno 

evakuovat první skupinu za účasti vězeňské služby na volné prostranství tak, aby nedošlo  

k přeplnění únikové cesty a nehrozilo hromadění vězňů ve schodišťovém prostoru.  

K rozšíření požáru nebude docházet, pokud jednotlivá patra a následně cely budou tvořit 

požární úseky. Průběh evakuace bude postupný, a tudíž delší než v případě současné 

evakuace. Prostor centrálního schodiště slouží jako jediná přístupová cesta  

do vyšších podlaží věznice i v případě provádění požárního zásahu. Dále je důležité, aby 

prostor centrální chodby byl řešen jako prostor bez požárního rizika, pokud možno  

s vyloučením hořlavých hmot a byla větraný. 

 Ve všech těchto případech u patrových objektů je důležité provést evakuaci 

z vyšších pater za pomoci chráněných únikových cest. Hodnoty pro zřizování chráněné 

únikové cesty jsou pro nevýrobní objekty stanoveny ve státní normě ČSN 73 0802 [4] 

podle požární výšky objektu takto: 

➢ U staveb s požární výškou do 9 m za předpokladu, že platí limitní délky 

nechráněných únikových cest, postačuje pouze nechráněná úniková cesta. 

➢ V případě staveb s požární výškou mezi 9 až 22,5 m se projektuje chráněná 

úniková cesta typu A. Je nutno přihlédnout k počtu osob na únikové cestě a podle 

toho navrhnout počet únikových cest. 

➢ U staveb, kde se požární výška objektu nachází mezi 22,5 m až 45 m, se zřizuje 

minimálně jedna chráněná úniková cesta typu B a další úniková cesta může být 

chráněnou únikovou cestou typu A. 
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➢ V případě, kdy má objekt požární výšku více než 45 m, je nutno projektovat 

chráněnou únikovou cestu typu C nebo dvakrát chráněnou únikovou cestu typu B  

s nuceným větráním. Další úniková cesta může být chráněná úniková cesta typu B. 

 

 Vězeňská služba České republiky v současné době užívá pro výkon trestu odnětí 

svobody ve většině případů budovy do 4 nadzemních podlaží. Nejvyšší budova, která se 

pro vězeňství používá, je věznice Praha-Ruzyně, která se skládá z osmi nadzemních 

podlaží.  Stanovení podmínek pro evakuaci v případě podzemních podlaží není potřeba 

řešit, protože ubytovací prostory z hygienického hlediska není možné umisťovat  

v podzemních podlažích z důvodu chyby přirozeného osvětlení. V podzemních podlažích 

se nacházejí pouze prostory pomocné, které lze řešit podle státní normy ČSN 73 0802 [4]. 

 U staveb s dispozičním uspořádáním podle modelové situace budou vznikat dvě 

možné varianty. V první variantě, kdy bude objekt přízemní, bude možné provést evakuaci 

osob nechráněnou únikovou cestou na volné prostranství. V druhé variantě budou objekty 

vícepodlažní, bude minimální délka nechráněné únikové cesty započítána na délku 

centrální chodby až k požárnímu uzávěru, kterým vstoupíme na centrální schodiště.  

Z finančního hlediska bude navrhování novostavby probíhat s maximálním efektivním 

využitím obestavěného prostoru na maximální projektovou délku nechráněné únikové 

cesty. Může nastat situace, kdy objekt s požární výškou do 9 m splňuje limitní podmínky 

podle státní normy ČSN 73 0802 [4] pro nechráněnou únikovou cestu, ale bude vybavena 

chráněnou únikovou cestou. Řešením je u vícepodlažních objektů pro výkon trestu odnětí 

svobody vždy vytvořit chráněnou únikovou cestu minimálně typu A. 

 Doba určená pro bezpečné využití chráněné únikové cesty je stanovena  

na 4 minuty. V případě návrhového půdorysného plánu pro simulaci při tomto obsazení 

požárního úseku osobami i provedeným výpočtem podle státní normy ČSN 73 0802 [4] 

jsou časy evakuace v nejméně příznivých podmínkách, kdy jsou na cestě nejužší dveře 

z požárního úseku a jedna úniková cesta, trvá evakuace přibližně 70 sekund. Jedná se jen  

o čas, za který se osoby dostanou z cel příslušného patra do chráněné únikové cesty, ne 

však na volné prostranství. Dále je tedy potřeba k času evakuace jednoho patra, v našem 

případě 70 sekund, přičíst dobu evakuace ze schodišťového prostoru na volné prostranství. 

V tomto časovém úseku lze také předpokládat, že otevřením požárního uzávěru po dobu 

nutnou k evakuaci osob z daného podlaží zasaženého požárem dojde k průniku zplodin 

hoření do prostoru centrálního schodiště. Pokud tedy bude evakuace probíhat ze tří 

nadzemních podlaží bez zohlednění doby přesunu dozorců vězeňské služby, bude čas 
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evakuace 3,5 minuty. Dozorci vězeňské služby jsou schopni být na určeném místě 

nejpozději do 30 sekund. Z prostoru centrálního schodiště je nutné provádět větrání. Podle 

státní normy ČSN 73 0802 [4] je možné chráněnou únikovou cestu typu A odvětrávat 

jednak přirozeně nebo větracími otvory v nejvyšším patře a nasávacím otvorem umístěným 

v nejnižším místě. U obou způsobů větrání je nutné vždy dodržet u schodišťového prostoru 

závislost na rozdílu teplot uvnitř schodišťového prostoru a teploty v exteriéru. Důležitým 

faktorem jsou podmínky při větrání, jako je postavení otvorů vůči návětrné a závětrné 

straně objektu. Efekt přirozeného větrání není zcela zaručeně spolehlivý a ovlivňuje to 

mnoho faktorů. Pro větrání chráněných únikových cest přirozeným větráním by mělo být 

použito pouze u nižších budov, kde doba pohybu osob na chráněné únikové cestě nebude 

výrazně překračovat 4 minuty, pro evakuaci tří nadzemních podlaží. 

 Pro použití větrání chráněných únikových cest u vyšších budov, kdy je možné 

přepokládat delší pobyt osob ve schodišťovém prostoru, je vhodnější varianta použití 

větrání nuceného, např. pomocí vzduchotechnicky. Nucené větrání je podle státní normy 

ČSN 73 0802 [4] jednou z možností větrání chráněné únikové cesty. Výměna vzduchu je  

v prostoru prováděna pomocí mechanického ventilátoru, který je z bezpečnostních důvodů 

napojen na záložní zdroj elektrické energie. Systém potrubí ventilátoru je standardně 

vyveden do schodišťového prostoru a provedeno označení luminiscenční tabulkou. 

V chráněné únikové cestě je požadována výměna vzduchu nejméně 10x/hodinu po dobu 

minimálně 10 minut. 

3.4.5 Výpočet doby evakuace 

 Pro srovnání doby simulované evakuace je proveden výpočet doby evakuace podle 

státní normy ČSN 73 0802 [4]. Při výpočtech se vycházelo z: 

 

lu  délka únikové cesty (zde je použita hodnota aritmetického průměru z délky  

            ke dveřím od jednotlivých ložnic, která činí 15,0 m) 

vu  rychlost pohybu osob po rovině; podle stání normy ČSN 73 0802 [4] je tato 

hodnota 35 m/min 

E  počet evakuovaných osob, v našem případě se jedná o 64 osob 

s  součinitel „s“ vyjadřuje způsob evakuace, zda je postupná nebo současná, a také 

zahrnuje schopnost osob samostatného pohybu, s omezenou schopností pohybu, 
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neschopné samostatného pohybu a druhu únikové cesty. Pro tento výpočet je 

použita hodnota 1,0, to znamená, že se jedná o nechráněnou únikovou cestu  

při současné evakuaci s osobami schopnými samostatného pohybu. 

Ku  jednotková kapacita únikového pruhu, pro tento výpočet byla hodnota stanovena 

podle státní normy ČSN 73 0802 [4] na 50 osob/minutu, jedná se o pohyb  

po rovině. 

u  započítaný počet únikových pruhů, pro dveře šířky 900 mm je šířka únikového 

pruhu 1,63 m a dveře šířky 1100 mm je hodnota 2 únikové pruhy. 

3.5 Osoby s omezenou schopností pohybu 

V některých věznicích jsou zřízena oddělení pro tyto osoby. Těmto osobám se říká 

trvale pracovně nezařaditelní, za které považujeme osoby [8]: 

➢ které jsou starší 65 let, pokud sám nepožádá o zařazení do práce 

➢ které byly uznány plně invalidními 

➢ jejichž zdravotní stav neumožňuje trvalé pracovní zařazení 

 

 Tyto osoby se umísťují zpravidla do nejnižšího nadzemního podlaží, ale režim 

těchto osob je prakticky stejný jako u ostatních vězňů. Mají pouze poněkud větší péči  

ze stran odborných pracovníků, jako je zdravotnické středisko, sociální pracovník nebo 

psycholog. Trochu jiná situace je pouze v jedné věznici, kde jsou umístěny odsouzené 

matky s malými dětmi do 3 let věku. Ty mají možnost většího rozsahu volného pohybu 

včetně vycházek mimo věznici. Ale i pro ně zůstává podobný režim jako u ostatních vězňů. 

 U tohoto typu osob a jejich umístění ve stavbách ve výkonu trestu s odnětím 

svobody je důležité, aby byly vždy umísťovány do prvního nadzemního podlaží. Pokud by 

se tyto osoby umisťovaly do vyšších pater budovy, musí splňovat řadu opatření, aby se 

dané osoby v těchto prostorech mohly nacházet. Tento fakt zvyšuje cenu stavby nové 

věznice nebo rekonstrukce stávající věznice. Dalším stěžejním faktorem je evakuace osob. 

Doba evakuace těchto osob se bude v praxi lišit od druhu omezení a tyto osoby mohou  

při evakuaci potřebovat pomoc. Může dojít ke zvýšení nároku na vězeňskou službu  

při provádění evakuace. 

3.6 Evakuační výtah 

 Evakuační výtahy u vícepatrových objektů zajišťují evakuaci osob z vyšších 

podlaží. Z technického hlediska jsou evakuační výtahy provedeny shodně s běžnými 
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výtahy, ale navíc jsou vybaveny záložním zdrojem elektrické energie. Stavebně se 

evakuační výtahy u vícepatrových budov zřizují jako součást chráněných únikových cest 

typu B a C. Pokud budova svojí požární výškou nevyžaduje zřízení chráněné únikové cesty 

typu B nebo C, dovoluje se podle státní normy ČSN 73 0802 [4] umístit evakuační výtah 

do požárního úseku za předpokladu, že bude nástupní prostor proveden jako prostor  

bez požárního rizika a musí být zajištěno, aby nedošlo k prostupu kouře do evakuačního 

výtahu, např. pomocí přetlaku ve výtahové šachtě. Evakuační výtahy a jejich specifika 

oproti běžným výtahům: 

➢ Výtah musí být vyroben z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s velikostí 

klece nejméně 1,1 x 2,1 m, s nosností výtahu minimálně 5 kN. 

➢ Musí být zajištěna dodávka elektrické energie ze záložního zdroje po dobu nejméně 

45 minut. 

➢ Rychlost výtahu musí být taková, aby doba jízdy do nejvýše položeného podlaží 

nepřesáhla 2,5 minuty. 

 

 Dále jsou uvedeny ve státní normě ČSN 73 0802 [4] obecné požadavky na řízení 

výtahu. V případech, kdy dojde ke změnám staveb nebo staveb obytných, které jsou řešeny 

podle státní normy ČSN 73 0833 [5], se dovoluje snížit velikosti kabiny výtahu až  

na velikost 1,1 x 1,4 m. Standardní rozměr evakuačního výtahu je 1,1 x 2,1 m a je určen 

pro zdravotnická zařízení a prostory, kde by mohlo dojít k potřebě dopravovat osoby  

na postelích. U zmenšeného rozměru evakuačního výtahu se předpokládá doprava osob 

imobilních na invalidních vozících, osob s poruchou vidění, osob mentálně postižených 

apod. Ve státní normě ČSN 73 0802 [4] jsou obecně formulovány požadavky na zřízení 

evakuačních výtahů v objektech následovně: 

➢ Evakuační výtah je nutno zřídit v objektech s požární výškou nad 45 m, kde se 

nachází více jak 50 osob. 

➢ V objektech, které mají více než tři užitná nadzemní podlaží, v nichž se trvale nebo 

pravidelně vyskytuje více než 10 osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

a osob nesamostatně pohyblivých. 

➢ Další zřízení evakuačních výtahů může vzniknout z jiné normy požární bezpečnosti 

a to např. ze státních norem ČSN 73 0835 [7], ČSN 73 0833. 
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 Pokud se budou v objektech cíleně seskupovat osoby v počtu 10 a více osob  

s omezenou schopností pohybu a orientace, je vhodné postupovat podle státní normy  

ČSN 73 0802 [4] a v případě, kde bude počet osob s omezenou schopností pohybu vyšší 

než 10 a budou trvale umístěny ve vyšším než 3. nadzemním podlaží, bude muset být 

instalován evakuační výtah. 

 Ve vícepodlažních objektech pro výkon trestu odnětí svobody, kde se nachází 

trvalý pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace nebo úplně samostatně 

nepohyblivých, jsou např. vězeňské nemocnice, kde jsou lůžková oddělení a je nutno zřídit 

evakuační výtah s rozměrem klece 1,1 x 2,1 m. 

 Provoz evakuačního výtahu v prostředí budov, který je určen pro výkon trestu 

odnětí svobody, má oproti jiným budovám své náležitosti. Vězni ve výkonu trestu odnětí 

svobody se nemohou samostatně přepravovat v evakuačním výtahu, ale vždy musí výtah 

obsluhovat dozorce vězeňské služby. Provoz evakuačního výtahu vždy vyžaduje  

při vyhlášené evakuaci osobu navíc z řad dozorců vězeňské služby. I v těchto případech  

by mělo být dodrženo, aby osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v budově  

pro výkon trestu a odnětí svobody byly umisťovány do prvního nadzemního podlaží tak, 

aby byla zajištěna evakuace po rovině bez pohybu po schodišti nebo využitím ramp. 

Zřízení evakuačních výtahů je nákladné a musí být napojeny na záložní zdroj elektrické 

energie. Jelikož v podmínkách věznice plní evakuační výtah svoji skutečnou úlohu jen 

velmi ztěžka, je dobré tyto výtahy neinstalovat. Provedli bychom pouze instalaci osobních, 

popřípadě nákladních výtahů.   

3.7 Elektrická požární signalizace 

 Elektrická požární signalizace je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které 

pomocí hlásičů zajišťuje včasnou signalizaci vznikajícího požáru a upozorňuje osoby  

v daném objektu na nebezpečí. Signály z hlásičů jsou přijímány ústřednou elektrické 

požární signalizace, již obsluhuje proškolená osoba, která v případě požáru přivolá hasiče. 

Pokud není zajištěna 24hodinová obsluha, musí být systém elektrické požární signalizace 

připojen zařízením dálkového přenosu na centrální dohledový pult příslušného hasičského 

záchranného sboru. V takovém případě je zabezpečený objekt vybaven obslužným polem 

požární ochrany a klíčovým trezorem, kde je umístěn generální klíč k objektu.  

 Osoby ve výkonu trestu odnětí svobody v závislosti na typu věznice mohou být 

pouze v celách s možností hodinové vycházky nebo se mohou pohybovat na společné 
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chodbě, v ložnicích a v prostorech volnočasových aktivit. Vzhledem ke koncentraci osob  

v jednotlivých prostorech bude zjištění požáru a jeho následné nahlášení velice rychlé. 

Rizikovější z hlediska míry zjištění požáru budou zejména noční hodiny. Všichni vězni 

jsou ve svých celách. Vzhledem k určitému požadavku na půdorysnou plochu cely  

pro jednoho vězně činí 4 m2. S výjimkou lze snížit podlahovou plochu na 3 m2 na osobu, 

pokud to vyžadují okolnosti. Z toho vyplývá, že se nebude jednat o prostory ve velikosti 

několik desítek metrů čtverečních, ale jen o prostory poměrně malé. V noční dobu, kdy 

jsou dveře do centrální chodby na jednotlivých celách uzavřeny, je zde velice omezena 

možnost pro zakouření do výšky 2 m od podlahy. U těchto typů objektů lze počítat  

se světlou výškou v místnosti kolem 3 m a u starších objektů, které byly dodatečně 

stavebně upravovány pro výkon trestu odnětí svobody a není možné světlou výšku 

dodatečně stavebně upravit, může být světlá výška v místnosti 2,6 m. Jedná se o stavby 

panelového typu, kde vhledem k řešení nosného systému nelze provádět výškové změny. 

 Z hlediska bezpečnosti není možné, aby v prostředí věznice systém požární 

bezpečnosti při zjištění požáru ovládala vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení, jako je 

například odblokování dveří cel do únikové cesty z důvodu bezpečnosti. Funkce systému 

požární bezpečnosti by měly mít dva základní parametry. První z parametrů je vyhlášení 

místního poplachu, jako je vizuální a akustická signalizace tak, aby osoby v požárním 

úseku byly vyrozuměny o následné evakuaci. Druhý parametr je zajištění informovanosti  

o požáru na místo nepřetržité obsluhy, která by dostupnou technikou ve věznici, například 

vysílačkami, provedla vyrozumění dozorců vězeňské služby, kteří provedou odemčení cel 

a prostor únikových cest. 

 Ohlašovna požáru je ve věznicích umístěna na operačním středisku, které je vždy 

umístěno vedle velitele směny. Na obou pracovištích je vždy nepřetržitý provoz. V praxi 

probíhá zjištění požáru následovně. Dozorce, který zjistí vznik požáru, nemusí  

na ohlašovnu požárů chodit, neboť má u sebe vysílačku a na jednotlivých chodbách oddílů 

cel jsou hlásky, z obou těchto médií má přímé spojení na operační středisko. V kanceláři, 

která je také poblíž, má dozorce pevnou telefonní linku a na operační středisko by měl 

každý příslušník telefonní číslo znát, popřípadě dá operační středisko vědět dozorci, kde se 

co stalo a podle hlásky se orientuje. Doba od zjištění vzniku požáru na cele po zahájení 

hašení je závislá pouze na tom, zda je příslušník na oddílu sám nebo slouží s dalším 

kolegou. Pokud dozorce na jednom oddílu službu s nikým dalším nesdílí, stačí, když si 

vysílačkou zavolá posilu ze sousedního oddílu, která by měla dorazit maximálně  

do 30 vteřin. Tak jsou příslušníci cvičeni a školeni. Mezitím na inkriminované místo 
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operační středisko vysílá další příslušníky, které stahuje z dalších prostor věznice. Nejvíce 

času zabere zjištění vzniku požáru. Na celách mají vězni možnost na sebe upozornit 

světelným znamením. Když stisknou tlačítko umístěné na cele, tak se nad ní rozsvítí světlo 

a stejný signál se objeví i v kanceláři dozorce. Světlo nezhasne, dokud ho dozorce sám 

nevypne přímo před celou.  Tímto způsobem dozorce vždy zjistí vznik požáru. 

 Z výše uvedeného vyplývá, že se v současné době v celách neumisťují čidla 

elektrické požární signalizace. Není se čemu divit, jelikož dochází k častému poškozování 

čidel a jejich oprava nebo náhrada za nová jsou velmi finančně nákladnou záležitostí. 

Jedna z variant by byla vytvoření nasávacího systému v cele, kde by se vytvořil falešný 

strop tak, aby odolal případnému mechanickému poškození a plnil požární odolnost aspoň 

15 minut. Ve falešném stropu by byly po rozích vyvrtány díry, ve kterých by byla strčená 

trubka, do které by se nasával vzduch, popřípadě kouř z cely. Trubky by se v jednom místě 

spojily a jako jedna by z cely pod omítkou putovala do místnosti, kde by docházelo 

k vyhodnocování, a v případě detekce požáru by systém poslal zprávu na ohlašovnu 

požáru, že došlo k jeho vzniku. Takto by se detekce provedla z každé cely. Systémy 

nasávání kouře se většinou používají tam, kde je zapotřebí velmi včasná detekce nebo kde 

z důvodu komplikovaných podmínek okolí není možné použít bodové hlásiče. Nasávací 

technologie FAAST umí provádět vysoce přesné a včasné hlášení požáru. Technologie 

dual vision a intuitivní rozhraní umožňuje vyhodnocovat data z jakéhokoliv místa. 

Technologie dual vision použitá v hlásičích FAAST využívá modrou LED k detekci 

nejrůznějších požárů s extrémně nízkou koncentrací kouře a infračervený laser  

pro rozpoznání rušivých vlivů, kterým může být prach, který by mohl způsobit plané 

poplachy a výpadky.  

 Druhou variantou je zavedení vzduchotechnického potrubí do každé cely.  

Do tohoto potrubí, které by vycházelo z cely, by byl vložen opticko-kouřový hlásič, který 

by při proudění vzduchu, popřípadě kouře začal signalizovat požár a oznámil signalizaci  

na ohlašovnu požáru. Ilustrační ukázka zabudování hlásiče elektrické požární signalizace 

do vzduchotechnického potrubí je vidět na obrázku číslo 10 a 11. 
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Obr. 10 a 11: Kouřový hlásič instalovaný do soustavy vzduchotechnického potrubí [19] 

 

 Dále bychom zachovali na celách tlačítka, která by mohli v případě špatné detekce 

nebo zjištění požáru použít vězni. Také bychom zachovali signalizační zařízení nad každou 

celou pro rychlou orientaci. Detekce vzniku požáru musí být zajištěna do maximálního 

časového limitu 1 minuty s následným vyhlášením požárního poplachu na operační 

středisko a místo nepřetržitého dozoru. Veškeré kabelové rozvody by měly vést  

pod omítkou.  V prostoru, kde se nachází cely, bychom tak doplnili signalizační zařízení 

také zařízením zvukovým. 

 Je důležité, aby elektrická požární signalizace byla navržena tak, aby byla funkčně 

účelná, hospodárná a úměrná nákladům na požární ochranu ve vztahu ke chráněným 

hodnotám a pravděpodobnosti vzniku požáru. Bylo zajištěno co nejrovnoměrnější účinné 

střežení kteréhokoliv místa v požárním úseku. Umístění jednotlivých prvků vylučovalo 

snížení jejich provozní spolehlivosti. Byla vyloučená nežádoucí funkce hlásiče – planý 

poplach. Byl zajištěn přístup k hlásičům pro jejich údržbu a demontáž. Elektrické zařízení 

bylo provedeno dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.8 Nouzový zvukový systém 

 V případech, kdy by došlo k požáru na podlaží, kde jsou umístěny cely, které jsou    

provedeny jako samostatný požární úsek a odděleny od únikové cesty požárním uzávěrem, 

kdy osoby nacházející se v ostatních požárních úsecích nejsou ohroženy bezprostředně 

zplodinami hoření nebo jinými účinky požáru, je nutné primárně evakuovat nejprve osoby 

v zasaženém požárním úseku, a potom osoby v požárním úseku nad prostorem vzniku 

požáru. Vyhlášení poplachu v celé budově může způsobit paniku, a tím zkomplikovat 

průběh evakuace. Nelze a ani není možné předpokládat, že by personál vězeňské služby  

ve večerních hodinách odblokoval všechny požární uzávěry na únikových cestách 
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najednou tak, aby byla možná současná evakuace. Ta by měla za následek hromadění osob 

v nástupním prostoru do schodišťového prostoru a na samotném schodišťovém prostoru. 

Evakuace by tedy nemohla probíhat plynule. Důležité je, aby evakuace vězňů probíhala 

postupně a evakuace byla řízená vězeňskou službou tak, aby nedošlo ke vzniku paniky. 

  Konstrukční provedení systému by mělo být instalováno tak, aby nebyla možnost 

zneužití vězněnými osobami. Ovládací prvek by měl být umístěn v instalační krabici  

s krytem proti nechtěnému spuštění. Ovládání by mělo být vyvedeno do míst, kde se vězni 

samostatně nepohybují, a to na vstup do požárního úseku ze schodišťového prostoru. 

Systém by měl umožňovat spuštění koncového prvku dálkově z ohlašovny požáru. Tento 

způsob spuštění by byl využit v případech, kdy je v místě centrální chodby instalován 

kamerový systém a bylo by možno ověřit vznik požáru danou kamerou před příchodem 

dozorce vězeňské služby. Napájení systému sirény musí být provedeno ze dvou na sobě 

nezávislých zdrojů, a to hlavní napájení z veřejné sítě a záloha bude provedena sadou 

bateriových zdrojů, nebo centrálním záložním zdrojem energie, například dieselgenerátor. 

Koncový prvek by měl být volený tak, aby při námi požadované intenzitě zvukového tónu 

poplachu byla zajištěna dobrá slyšitelnost i při zavřených dveřích cely. Veškeré kabelové 

rozvody budou vedeny pod omítkou. 

 Spolupracuje-li nouzový zvukový systém se systémem elektrické požární 

signalizace, případně je-li v dokumentaci požárního zabezpečení uveden jako zařízení  

k vyhlašování požárního poplachu, je zároveň normami požárního zabezpečení staveb 

definován jako technické zařízení k řízení evakuace, případně jako zařízení sloužící  

k protipožárnímu zabezpečení stavebních objektů. Rozdělení nouzového zvukového 

systému do jednotlivých hlásících zón je většinou spojeno s využitím i pro jiné účely, 

například denní rozhlas. Hranice jednotlivých zón velmi úzce souvisí s provozem řešeného 

objektu a s uživatelskými požadavky, proto je nelze příliš zobecnit. 

Předmětná norma neklade žádné požadavky na rozdělení systému do hlásících zón, 

předpokládá se však hlášení nuceného poslechu do všech zón. Rozdělení však může 

předepisovat dokumentace požárního zabezpečení objektu, uvažuje-li s postupnou 

evakuací. Tyto požadavky řeší příslušné normy požárního zabezpečení pro každý objekt 

samostatně a měly by být přesně definovány požárním technikem v dokumentaci 

požárního zabezpečení stavby. Dokumentace požárního zabezpečení stavby je 

nepostradatelným podkladem pro návrh instalace nouzového zvukového systému. [20] 
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3.9  Nouzové osvětlení 

 V současné době jsou v projektování použity ustanovení české státní normy  

ČSN 73 0833 [5], kdy je nutno u staveb skupiny OB4 umisťovat do chráněných i 

nechráněných únikových cest nouzová osvětlení se záložním zdrojem energie po dobu 

nejméně 30 minut. Požadavek se vztahuje na objekty s požární výškou přesahující 9 m.  

V prostorech věznice je nutné zajištění záložního zdroje pro osvětlení v případě požáru, 

kdy dojde k výpadku elektrické energie bez ohledu na požární výšku objektu. V současné 

situaci jsou nouzová osvětlení vybudována v nechráněných i chráněných únikových 

cestách ve stávajících budovách pro výkon trestu odnětí svobody bez toho, zda z předpisů 

norem požární bezpečnosti ČSN 73 08xx tento požadavek vyplývá nebo nikoli. Pokud 

přihlédneme k požadavkům pouze státní normy ČSN 73 0802 [4] bez ohledu na požadavky 

ČSN 73 0833 [5], je nouzové osvětlení doporučeno pro nechráněné únikové cesty. 

 Vhodným řešením pro zajištění nouzového osvětlení v objektech pro výkon trestu 

odnětí svobody je použití svítidel s autonomní bateriovou zálohou. Svítidla jsou napájena 

z rozvodu elektrické sítě nízkého napětí věznice a v případě, kdy dojde k přerušení 

dodávky elektrické energie ze sítě ať výpadkem proudu, plánovanou odstávkou nebo 

vlivem požáru, dojde k přepnutí nouzových svítidel na záložní provoz z baterií. Standardně 

používaná svítidla pro nouzová osvětlení v sobě mají zářivkovou trubici s parametry 

napájecích záložních akumulátorů, které mají zpravidla hodnotu 3,6 V/2,5 Ah. Parametry 

záložního akumulátoru splňují požadavky pro bezpečnostní napájecí napětí podle státní 

normy ČSN 33 2000-4-41. Autonomní svítidla jsou standardně osazeny zářivkovými 

trubicemi o velikosti 1x8 W. Doba provozu odběru je minimálně 1 hodina při plném nabití 

tohoto akumulátoru. V dnešní době je možné provést osvětlení svítidly s LED diodami,  

u kterých je doba provozu v hodinách, výrobce udává až tři hodiny. Požadavek na dobu 

provozu nouzového osvětlení podle času evakuace uvedené výše by neměl být delší než  

60 minut. 
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4 Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo poukázat na problematiku, která vzniká  

při rekonstrukci nebo novostavbě věznic pro výkon trestu odnětí svobody. Do dnešní doby 

nebyla vytvořena žádná státní norma, předpis nebo vyhláška, která by upravovala výstavbu 

nebo rekonstrukci věznic a stanovila pravidla, za kterých bude toto specifické zařízení 

provozováno. Věznice jsou objekty, ve kterých se nacházejí osoby odsouzené za trestnou 

činnost. Vězněné osoby z různých důvodů mechanicky poškozují majetek a znemožňují 

správnou funkci jednotlivých zařízení.  

 V úvodní kapitole této práce bylo popsáno rozdělení věznic k datu 30. 9. 2017.  

Do této doby trestní zákon umožňoval rozdělení věznic do čtyř skupin. První skupinou jsou 

věznice s dohledem a jsou nejmírnější. Dále následují věznice s dozorem, s ostrahou a 

věznice se zvýšenou ostrahou, které jsou nejpřísnější. K datu 1. 10. 2017 proběhla novela 

trestního zákona a začaly se rozdělovat jen dva typy věznic, a to na věznice s ostrahou a  

se zvýšenou ostrahou. Ve věznicích s ostrahou vznikla odstupňovaná oddělení podle 

bezpečnostních rizik, která hrozí u jednotlivých vězňů. O zařazení odsouzených  

do oddělení bude rozhodovat vězeňská služba. 

 V další částí této diplomové práce byla nastíněna problematika požární bezpečnosti 

objektů věznic a snaha poukázat na aspekty současných norem a legislativy, které jsou  

pro objekty věznic v současné době nedostačující. Nesoulad je zejména v části dělení 

objektu na požární úseky. V současné době se věznice v obytných částech dělí  

do požárního úseku na celé patro. Norma vyžaduje, aby každá obytná místnost, v našem 

případě cela, byla tvořena jako samostatný požární úsek. Proto by bylo vhodné na požární 

uzávěry mezi celou a centrální chodbou instalovat samozavírače, které budou umístěny 

v pantech požárního uzávěru. Pružina je schopna dveře samočinně uzavřít. Další požární 

uzávěr mezi centrální chodbou a schodišťovým prostorem by měl být vždy šířky  

1 100 mm, protože zde se vždy při evakuaci bude tvořit skupina vězňů, kteří budou chtít 

požární úsek opustit.  

 Evakuace objektů věznic se od ostatních objektů liší v tom, že vězni nemohou 

prostor cely opustit samostatně, ale evakuaci musí provádět s dozorcem vězeňské služby. 

Další problém nastává ve chvíli, kdy provedeme instalaci elektrické požární signalizace. 

Instalování hlásičů na cely je problematické v tom, že je vězni ničí a opravy nebo výměna 

za nové je velice nákladná. Proto je z tohoto hlediska vhodné využití nasávacího systému 

nebo vzduchotechnického zařízení a do jeho potrubí v dané cele umístit hlásič.  
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 Tímto je důležité, aby byla správným způsobem zvolená koncepce požární 

bezpečnosti u budov pro výkon trestu odnětí svobody, která povede jak ke zvýšení požární 

bezpečnosti, tak k bezpečnosti osob v případě vzniku požáru. Dále je možné tímto 

způsobem docílit efektivnějšího využívání prostředků, které se do budov investují. 

V závislosti na počtu věznic, o které je nutno se stavebně starat a provádět opravy nebo 

stavět nové budovy, představuje nemalý finanční objem prostředků, který je použit  

na údržbu stávajících věznic a výstavbu nových věznic. 
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