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Anotace 
 

ZAHRADNÍKOVÁ, R. Základní principy revize ČSN 73 0835:1996: bakalářská práce, 

Ostrava VŠB-TU, 2008. 54 s. 

 

 Bakalářská práce se zabývá problematikou požární bezpečnosti staveb zdravot-

nických zařízení v ČR z pohledu předpisů. V první kapitole je uveden přehled předpisů 

od zákonů přes vyhlášky k normám požární bezpečnosti staveb, část je věnována nové 

vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb [16]. 

Dále jsou uvedeny definice sociální péče a důvody revize normy ČSN 73 0835:1996 

[6]. Samostatná kapitola je věnována evakuačním výtahům. V šesté kapitole jsou uve-

deny všechny změny původní normy, jejich principy a vysvětlení některých článků.  

 

Klíčová slova 

Zdravotnické zařízení, zařízení sociální péče, evakuační výtah. 

 

The annotation 
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. The basic principles of the revision ČSN 73 0835:1996: bacca-

laureate work, Ostrava VŠB-TU, 2008. 54 p. 

 

                The baccalaureate work is concerned with a problems of the building con-

struction fire safety in Czech Republic from the view of the rules. First chapter is about 

a survey of rules from the testaments to the buildings fire safety norms, part is addres-

sed to the new intimation 23/2008 Sb.,about a technical conditions the buildings fire 

safety [16]. Next are mentioned a social care definitions and  a reasons of revision of the 

norm ČSN 73 0835:1996 [6]. A separated chapter is addressed to evacuative lifts. In 

sixth chapter are inducted all the changes of the original norm, its principles and an ex-

planation of some articles. 

 

Key words 

Medical arrangement, arrangement social-service work, evacuative lifts. 
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Seznam zkratek 

- ARO  anesteziologicko resuscitační oddělení 

- ČCHÚC částečně chráněná úniková cesta 

- DSP  dům s pečovatelskou službou 

- DZP  dokumentace zdolávání požáru 

- EPS   elektrická požární signalizace 

- EV  evakuační výtah 

- EZS  elektronické zabezpečovací zařízení 

- HZS  hasičský záchranný sbor 

- CHÚC  chráněná úniková cesta 

- JIP  jednotka intenzivní péče 

- KS  konstrukční systém 

- MŠ  mateřská škola 

- MV  Ministerstvo vnitra 

- NO  nouzové osvětlení  

- NP  nadzemní podlaží 

- NÚC  nechráněná únikové cesta  

- OZO  odborně způsobilá osoba 

- PBŘ  požárně bezpečnostní řešení  

- PBS  požární bezpečnost staveb  

- PO  požární ochrana 

- PP  podzemní podlaží 

- PÚ  požární úsek  

- R,E,I,W,C,S mezní stavy dle ČSN 730810 - únosnost, celistvost, teplota,  

   sálání, samozavírač, kouřotěsnost 

- SPB  stupeň požární bezpečnosti 

- SPD  státní požární dozor 

- ú.p.   únikový pruh (550 mm) 

- ÚC  úniková cesta 

- ÚSP  ústav sociální péče 

- VZT  vzduchotechnika 

- ZDP        zařízení dálkového přenosu 
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 Úvod  

 Zdravotnická zařízení byla většinou umísťována ve starých a dokonce historic-

kých budovách, které byly a jsou nevyhovující nejen z hlediska požadavků na požární 

bezpečnost staveb. Není v nich provedeno dělení do požárních úseků, nevyhovují úni-

kové cesty, zásahové cesty, nejsou vybaveny evakuačními výtahy a dalšími požárně 

bezpečnostními zařízeními. Toto je samozřejmě bol všech objektů postavených před 

platností norem PBS. Přitom objekty s výskytem osob s omezenou schopností pohybu 

nebo neschopných samostatného pohybu jsou nejvíce problematické v případě nutnosti 

provedení evakuace při požáru nebo technické poruše. Evakuace probíhá pomalu nejen 

z důvodu omezené mobility evakuovaných osob, jejich snížené schopnosti reakce a se-

bekontroly s možností vzniku paniky, ale také z důvodu nedostatku personálu, nemož-

nosti přepravy pacientů na lůžkách, někteří pacienti jsou připojeni na přístrojích apod. V 

objektech s psychicky a mentálně postiženými pacienty (a nejen tam) bývají na úniko-

vých cestách uzamčené mříže a dveře, mříže na oknech a mechanicky zajištěná okna, 

nad značným množstvím pacientů má dohled nedostatečný počet personálu, hlavně 

v nočních hodinách. Jednoznačně je tedy provozní hledisko nadřazeno nad hlediskem 

požární bezpečnosti, což není správně. Velkým problémem je volné šíření kouře do ce-

lého objektu nechráněným vzduchotechnickým potrubím a netěsnostmi. Staré a histo-

rické budovy jsou nebezpečné také zasahujícím jednotkám, mají složitou a nepřehled-

nou dispozici a rozsáhlé podzemní prostory, volně vedené rozvody elektrické energie a 

kyslíku v podhledech, kde hrozí nebezpečí skrytého šíření požáru, sklady hořlavých 

látek a plynů netvoří samostatné požární úseky, hrozí nebezpečí ionizujícího záření, 

infekce, intoxikace, atd.  

 Cílem bakalářské práce je vytvořit ucelený přehled všech předpisů, které řeší 

objekty zdravotnických zařízení patřící k nejsložitějším z pohledu PBS. Bakalářská prá-

ce je zaměřena na praxi, může sloužit projektantům PBS, pracovníkům SPD, provozo-

vatelům zdravotnických zařízení, jejich technikům PO a OZO k rychlé orientaci. Dále 

může přispět ke kvalitnějšímu zpracování projektové dokumentace. Téma je podle mě 

pro praxi velice využitelné. Právě seznámení se s touto prací má dát projektantům a 

příslušníkům HZS nadhled nad danou problematikou a má za úkol i vyzdvihnout zá-

kladní problémy a provést jejich základní rozbor. Z letité zkušenosti u HZS vím, že pro-

jektování a posuzování těchto objektů není na denním pořádku, což jednoznačně vede k 

zapomínání.  
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 Jsem si vědoma toho, že se nejedná o zrovna aktuální problematiku. Revize 

normy Budovy zdravotnických zařízení [6] byla provedena před dvěma lety, ale došlo 

ke změně stavebního zákona [19], která vyvolala změnu zákona o PO [18] a od 

1.7.2008 bude platit nová vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 

[16]. Přesto využití této práce v praxi je dle mého názoru velice aktuální i dnes. 

 

Rešerše 

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

 Zákon stanoví povinnosti právnických a fyzických osob, působnost a postavení 

orgánů státní správy a samosprávy na úseku PO. 

 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. 

 Tento prováděcí předpis k zákonu o PO stanoví podmínky požární bezpečnosti u 

právnických osob a podnikajících fyzických osob a popisuje výkon státního požárního 

dozoru. 

 

ČSN 73 08 35 PBS – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče, 2006 

 Norma stanoví požadavky požární bezpečnosti na objekty zdravotnických zaří-

zení a zařízení sociální péče. 

 

Vyhláška MV ČR č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany sta-

veb 

 Nová vyhláška stanoví technické podmínky požární ochrany pro navrhování, 

provádění a užívání stavby. Účinnosti nabývá 1.7.2008.   

 

BENEŠOVÁ, L. Požární bezpečnost domovů důchodců. Ostrava, 2005. 76 stran. 

Diplomová práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické univer-

zity Ostrava. 

 Diplomová práce řeší PBS v domovech důchodců a srovnává předpisy PBS do-

movů důchodců v ČR, SRN, konkrétně ve Spolkové zemi Braniborsko, a v USA. 
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1. Předpisy  

1.1 Zákony, vyhlášky, normy 

Při řešení PBS objektů zdravotnických zařízení je možno postupovat jen v souladu 

s právním řádem České republiky.  

V Ústavě České republiky je uvedeno, že veškeré povinnosti mohou být účastníkům 

právních vztahů uloženy pouze zákonem. Podrobnosti o povinnostech a právech jsou 

uvedeny například v nařízení vlády nebo ve vyhláškách. Veškeré požadavky na výstav-

bu uvedené v právním řádu ČR vychází z procesu postupného sbližování právních 

předpisů a harmonizace technických norem ČR s právem Evropské unie. V směrnici 

Rady 89/106/EHS je uvedeno, že stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla 

při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití a současně plnila základní 

požadavky, kterými jsou: 

- mechanická odolnost (pevnost) a stabilita 

- požární bezpečnost 

- hygiena, ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

- ochrana proti hluku 

- bezpečnost při užívání 

- úspora energie a ochrana tepla. 

 

Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, které zaručí, 

že stavba bude po dobu své existence splňovat uvedené základní požadavky (nejen od-

tud například pramení požadavek ČSN 730810:2005 [2] ohledně zákazu používání zpě-

ňujících nátěrů apod. v PÚ navrhovaných v zařízeních LZ2 a s ohledem na ČSN 

730835:2006 [6] se tento požadavek vztahuje analogicky i na ÚSP). Povinnost kontro-

lovat a případně i obnovovat intumescentní nátěry je v řadě případů zanedbávána a tak 

hrozí nebezpečí snížení požární odolnosti stavební konstrukce, což může mít katastro-

fální následky. 

Vlastnosti výrobků musí být ověřeny podle zvláštních předpisů (zákon č.22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů). 

Základní požadavek „požární bezpečnost“ je rozveden ve vyhlášce MMR č. 137/1998 

Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu [12]. 

V současné době již vyšla tiskem vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmín-

kách požární ochrany staveb [16],  která nabývá účinnosti od 1.7.2008. 
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Obecné požadavky na výstavbu jsou uvedeny v následujících právních předpisech, tvo-

řících v současnosti základ stavebního práva ČR. Jedná se zejména o: 

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu [19] 

- vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

 [12]  

- vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

- vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

 dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

Součást předpisů pro stavební objekty tvoří požadavky na požární bezpečnost. PBS za-

hrnuje zejména požadavky na vlastnosti konstrukcí, stavebních výrobků, dispoziční 

řešení a požárně bezpečnostní zařízení v podmínkách požáru. Záleží na provozním cha-

rakteru objektů a účelu užívání (budovy pro zdravotnická zařízení, bydlení a ubytování, 

zemědělskou výrobu, výrobní objekty, atd.) s přihlédnutím ke specifickému riziku po-

žárnímu a specifickému riziku vyplývajícího z obsazení objektu osobami.  

  

Práva a povinnosti osob z hlediska požární ochrany a bezpečnosti jsou uvedena 

v zákoně o PO [18] a v jeho prováděcích předpisech, zejména je to: 

- vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

 výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o stavební prevenci) [14] 

- vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních 

 dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří [13]. 

 

Požární bezpečnost staveb je řešena českými technickými normami řady 73 08XX (ko-

dex norem požární bezpečnosti staveb). 

Na základní „kmenové“ projektové normy ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - 

Nevýrobní objekty [7] a ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty 

navazují další dílčí projektové normy, např. ČSN 73 0835, ČSN 73 0810, atd. [9]. 

  

1.2 Změna stavebního zákona v návaznosti na zákon o PO 

Změna stavebního zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (sta-

vební zákon) zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (sta-

vební zákon) [19], vyvolala změny zákona o PO [18]. Jsou vymezeny v páté části záko-

na č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního záko-
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na a zákona o vyvlastnění (změnový zákon). Změny zákona o PO [18] byly navrženy 

takovým způsobem, aby byla plně zachována kompatibilita s novým stavebním záko-

nem, například: 

- zrušením členění staveb na drobné, jednoduché a ostatní vznikla potřeba upravit 

 příslušná ustanovení stávajícího zákona o PO [18], týkající se výkonu státního 

 požárního dozoru 

- k dalším doplněním dochází z důvodu sladění zákona o PO [18], stavebního 

 zákona [19] a správního řádu a také z důvodu nezbytné úpravy stávajícího 

 zmocnění k vydání prováděcího předpisu, vyhlášky MV č. 23/2008 Sb., kterým 

 se stanoví technické podmínky požární ochrany staveb [16]. 

Změny zákona o PO [18] se týkají zejména následujících paragrafů: 

- § 24, doplňuje se odstavec 3 (Ministerstvo stanoví prováděcím právním  předpi-

sem technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu nebo užívá-

ní staveb, a to za účelem omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, ome-

zení šíření požáru na sousední stavby, evakuace osob a zvířat v případě  ohro-

žení stavby požárem nebo při požáru a umožnění účinného a bezpečného zásahu 

jednotek požární ochrany. Pro podrobnější vymezení těchto podmínek lze využít 

hodnot a postupů stanovených českou technickou normou nebo jiným technic-

kým dokumentem upravujícím podmínky požární ochrany staveb). 

- V § 31 odstavec 3 je uvedeno, že se státní požární dozor podle odstavce 1 písm. 

 b) a c) nevykonává u staveb nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení. Dále 

 jsou vyjmenované ohlašované stavby, kde se státní požární dozor vykonává. 

 Mimo jiné jsou to i udržovací práce na stavbě, pokud můžou negativně ovlivnit 

 požární bezpečnost, a změny v užívání stavby, pro které je třeba souhlas nebo 

 rozhodnutí stavebního úřadu. 

- Výkon státního požárního dozoru podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zahájený před 

 účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.  

 Stanoviska vydaná podle § 31 odst. 4 před účinností tohoto zákona zůstávají pro 

 účely stavebního řízení v platnosti do 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 Po nabytí účinnosti tohoto zákona se při ověřování dodržení podmínek podle § 

 3, odst. 1, písm. c) spojeného zpravidla s místním šetřením zjišťuje, zda stavba 

 odpovídá požadavkům vyplývajícím z požárně bezpečnostního řešení, podmín-

 kám vyplývajícím ze stavebního povolení a stanoviskům vydaným k této doku-

 mentaci ještě před účinností tohoto zákona [10]. 
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1.3 Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 

ochrany staveb 

Dosud je požární bezpečnost staveb řešena v současně platné vyhlášce MMR č. 

137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu [12]. Novým právním 

předpisem, podle kterého bude nutno postupovat při navrhování a posuzování nových 

objektů a při rekonstrukcích a změnách staveb stávajících objektů z hlediska požární 

bezpečnosti, je vyhláška MV č.23/2008 Sb., která stanoví technické podmínky požární 

ochrany pro navrhování, provádění a užívání stavby [16]. Účinnosti nabývá 1.7.2008.  S 

Ministerstvem pro místní rozvoj bylo dohodnuto, že část vyhlášky, která dosud řeší po-

žární bezpečnost staveb, bude zrušena a vyhláška [12] bude přepracována. Je však nut-

né, aby obě vyhlášky [12] a [16] nabyly účinnosti ve stejném termínu, což k dnešnímu 

dni není zatím možné potvrdit. V případě, že budou platit zároveň obě vyhlášky, pak je 

z právního výkladů rozhodující vyšší z požadavků, tj. musí být splněny požadavky obou 

zmíněných vyhlášek. Možné je i odložení působnosti vyhlášky č. 23/2008Sb. [16], 

avšak toto záleží zejména na MV ČR. 

Vyhláška [16] dává požadavky na novou výstavbu, na rekonstrukce stávajících objektů, 

ale i na stávající objekty, které nejsou měněny ani rekonstruovány a mimo jiné, stanoví: 

o  co musí být řešeno podle technických norem 

o že únikové cesty musí odpovídat požadavkům této vyhlášky a požadavkům no-

rem. NO musí mít CHÚC a ČCHÚC nahrazující CHÚC.  

-     Na rozdíl od vyhlášky [12], kde je NO požadováno v 

CHÚC, ÚC pro evakuaci osob se sníženou schopností po-

hybu a orientace a osob neschopných samostatného pohy-

bu a v ÚC sloužících částečné evakuaci. Na první pohled 

by se mohlo zdát, že nová vyhláška nepožaduje NO na ÚC 

pro osoby se sníženou schopností pohybu apod., avšak 

nutné je sledovat i požadavek na zajištění splnění normo-

vých podmínek, kde je tento požadavek uveden. 

o v § 10, evakuace osob: 

• EV musí být označen bezpečnostním značením „Evakuační výtah“, a to 

v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty. Výtah, který neslouží 

k evakuaci, musí být obdobně označen bezpečnostním značením „Tento 

výtah neslouží k evakuaci osob“.  
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- Výtahy, které nejsou evakuační, bych raději označila jas-

ným upozorněním „Výtah nepoužívejte při požáru”. Jeli-

kož požadavky vyhlášky být splněny musí, je možno 

vhodně text vyhlášky doplnit o uvedené upozornění. 

o v § 18 jsou stanoveny podmínky pro stavby zdravotnických zařízení a    

sociální péče, uvedu tedy všechna ustanovení: 

• Při navrhování stavby se postupuje podle normy ČSN 73 0835 [5], pokud 

dále není uvedeno jinak. 

• Jesle nesmí být umístěny v PP, to neplatí, pokud je z tohoto prostoru vý-

chod přímo na volné prostranství podle normy ČSN 73 0802 [7].  

• Schodiště ve stavbě s více než třemi NP a dvěma PP musí být označeno u 

vstupu do každého podlaží. Doposud tento požadavek nebyl, ale pro ori-

entaci osob v objektu (jak při běžném provozu tak i při zásahu jednotka-

mi HZS) je to velice účelné. 

• Požárně dělící a nosná stavební konstrukce musí mít PO minimálně 30 

minut, pokud v normě ČSN 73 0835 [5] není vyšší požadavek. I tento 

požadavek se ve vyhlášce vyskytuje nově a to hned na několika místech, 

kde dochází ke zvýšení požadavků na požární odolnosti stavebních kon-

strukcí). Když se vezme v potaz doba evakuace v objektech zdravotních 

zařízení a ovální péče, pak je jednoznačně požadavek na zvýšenou PO 

odolnost více než oprávněný. 

• Stavby, kde EPS není požadována normou ČSN 73 0835 [5], musí být 

vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace, a to v každé uby-

tovací jednotce a v části vedoucí k východu z domu, pokud se nejedná o 

CHÚC. Výhodou je, že se jedná o zařízení, které není tak finančně a 

provozně náročné jako EPS, ale svůj účel plní. Zařízení nemusí být napo-

jeno na zdroj elektrické energie (krom baterií) a ani na jiný systém (např. 

EZS),  jde o velice jednoduchou instalaci. Doporučeno je vždy instalovat 

alespoň čidla detekce a signalizace na systému EZS, který umí samo-

zřejmě předat informace o případném požáru dál ostraze, majiteli apod. 

• U staveb s projektovanou kapacitou nad 50 osob musí být v lůžkových 

částech prokázáno zkouškou podle norem v příloze 1 část 10, že zápal-

nost textilní záclony a závěsu je delší než 20 sekund, a že čalounické ma-
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teriály vyhovují z hlediska zápalnosti. Jde o požadavky na použité mate-

riály, které by mohly být předmětem vzniku či šíření požáru. 

o § 23 Stavby školského zařízení: 

• Stavba MŠ nesmí mít více než 2 NP, MŠ ve stavbě jiného účelu může být 

maximálně v 2. NP, děti nesmí být umístěny v PP.  

- Ovšem v § 18 této vyhlášky je dovoleno umístit jesle 

v podzemním podlaží, jestliže je z tohoto prostoru východ 

přímo na volné prostranství. Tento rozdíl se mi jeví dosti 

paradoxní. Děti v jeslích musí být vždy neseny po scho-

dech i po rovině, kdežto děti v MŠ bez problémů vyjdou 

po rovině ven z objektu. Domnívám se, že úleva uvedená 

v jeslích může být aplikována i u mateřských škol. 

• Požárně dělící konstrukce a konstrukce zajišťující stabilitu stavby musí 

být z konstrukcí DP 1 nebo DP 2.  

- Narozdíl od normy ČSN 73 0835 [5], která požaduje ne-

hořlavý KS, smíšený KS je dovolen pouze u změn staveb 

podle normy ČSN 73 0834 [4]. Pozor, druh konstrukcí 

DP1 a DP2 a hořlavost konstrukčního systému nejsou to-

též. U konstrukcí DP2 závisí na skutečnosti, zda se jedná o 

konstrukce vodorovné či svislé. Viz ČSN 730802 [7]. 

V případě svislých konstrukcí DP1 a vodorovných DP2 

jde o smíšený KS, v případě svislých prvků DP2 a vodo-

rovných DP2 jde o hořlavý KS, který nelze použít. 

• Nosná konstrukce střechy, v podkroví určeném pro pobyt dětí, nesmí být 

z konstrukce DP 3.  

• Každá třída MŠ musí tvořit samostatný PÚ. 

• MŠ pro více než 20 dětí musí mít dvě ÚC.  

- Na rozdíl od normy ČSN 73 0835 [5], která u změn staveb 

jeslí dle normy ČSN 73 0834 [4], dovoluje užití jedné čás-

tečně CHÚC a jedné NÚC, pokud není delší než 15 m, 

šířka 1,1 m a šířka dveří 0,9 m, požární zatížení do 10 

kg.m-2. 
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• V MŠ pro žáky se zdravotním postižením nesmí být na ÚC turniketové 

nebo kývavé dveře.  

- Narozdíl od vyhlášky č. 137/1998 Sb. [12], kde není dovo-

leno použít tyto dveře v předškolním zařízení. Kývavé 

dveře na únikové cestě jsou někdy nebezpečné i pro osoby 

schopné samostatného pohybu, rozhodování a orientace, 

použití turniketových dveří u osob neschopných samostat-

ného pohybu je mnohdy nemožné. 

o z  ustanovení v § 30 (který platí i pro stávající objekty, které nejsou rekonstruo-

vány ani jinak měněny) vybírám následující: 

• při užívání stavby musí být zachována úroveň PO vyplývající z technic-

kých podmínek PO staveb, podle kterých byla stavba navržena, provede-

na a bylo zahájeno její užívání.  

- To znamená, že pokud v průběhu užívání stavby došlo na-

příklad k dispozičním úpravám a tyto nebyly posouzeny 

z pohledu PBS, pak musí dojít k návratu do původního 

stavu, případně je nutné provést posouzení z pohledu PBS. 

Klasických a častým případem může být zazdění dveří, 

často se lze zejména u ÚSP setkat s již zmíněnou instalac 

bezpečnostních mříží na únikových cestách, uzamykání 

dveří na ÚC, mříže na oknech apod. Toto vše jsou věci, 

které mohou velice zhoršit úroveň zajištění požární bez-

pečnosti stavebního objektu. 

• při úpravě interiéru stavby, která nepodléhá řízení podle stavebního zá-

kona, musí být postupováno podle této vyhlášky (jakožto i při jiných 

změnách).  

- Zdůrazněna je i pouze úprava interiéru, která může mít vliv na 

PBS. Jde například i o osazení záclon, výměnu stávajících záclon, 

podlahových krytin, koberců apod. Do dnešního dne nebyl 

v právním předpisu požadavek na posouzení v případě výměny 

koberce, avšak z norem PBS je patrné, že v celé řadě případů 

(zdravotnictví, ubytování, CHÚC apod.) je požadavek kladen i na 

tyto povrchové úpravy. Je nutné, aby si provozovatelé činností a 
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majitelé objektů toto uvědomili (stejně tak i OZO, technici PO i 

preventiské PO). 

• je upřesněno množství hořlavých látek v chráněné únikové cestě  

• je zde uveden požadavek na možnost úplného otevření dveřních křídel 

v případě umístění zařizovacího předmětu v nechráněné nebo částečně 

chráněné únikové cestě a na průchodnost únikových cest. 

o § 31 uvádí, že při změně dokončené stavby, změně v užívání stavby nebo při 

udržovacích pracích se postupuje podle české technické normy ČSN 73 0834 

[4]. U změny staveb skupiny II a III musí být v části stavby dotčené změnou in-

stalováno zařízení autonomní detekce a signalizace, pokud je při navrhování pro 

příslušnou část stavby požadováno.  

o v § 32, odst.1), se uvádí, že u stavby, jejíž užívání bylo započato přede dnem 

nabytí účinnosti této vyhlášky, musí být podmínky požární ochrany pro užívání 

staveb podle § 30 splněny do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti, tj. zejména 

jde o naplnění § 30, odst. 1 – je nutné posoudit, zda využití objektu je shodné s 

legálně započatým užíváním.  

 

Majitelé objektů postavených před platností norem řady PBS nejsou povinni provést 

stavební úpravy vedoucí ke splnění požadavků nynějších předpisů (kromě případných 

požadavků daných v § 32). Bylo by dobré, kdyby v této vyhlášce bylo uvedeno, jaké 

úpravy je třeba udělat u stávajících objektů zdravotnických zařízení tak, aby byla zvý-

šena bezpečnost, resp. sníženo vysoké riziko ztrát na životech a zdraví občanů. Mini-

málně jde o úpravy nutné pro zlepšení evakuace (dělení do PÚ, vytvoření CHÚC, její 

větrání, záložní zdroj elektrické energie, EPS........). Je však pravdou, že nařízení sta-

vebních úprav a potažmo vynaložení investic je vždy problematické zakotvit do právní-

ho předpisu. Jelikož však v uplynulých letech proběhla republikou informace, že je nut-

né do určité doby vyměnit všechny výtahy, které nesplňují určité požadavky (což byly 

rovněž nemalé investice pro majitele těchto výtahů), tak se lze domnívat, že cesta, jak 

tuto povinnost do právního předpisu zakotvit, existuje. 
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2. Definice 

2.1 Definice zdravotnického zařízení 

Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 174/1994 Sb. o obecných technic-

kých požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace, která byla nahrazena vyhláškou č.369/2001 Sb.: 

o Pro účely této vyhlášky se rozumí občanským vybavením stavby určené, mimo 

jiné, pro zdravotnictví a sociální péči.  

Vyhláška č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdra-

votnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů: 

o  Tato vyhláška stanoví požadavky na minimální plochu jednotlivých oddělení 

zdravotnických zařízení, na intenzitu osvětlení, světlou výšku místností, teplotu, 

vlhkost, větrání, atd. 

Definice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

o Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé pobytové 

služby osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 

osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, po-

skytnutí stravy, poskytnutí ubytování, výchovné, vzdělávací a aktivizační čin-

nosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické čin-

nosti, pomoc při prosazování práv a zájmů.  

o Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běž-

ných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zpro-

středkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc 

při prosazování práv a zájmů.  

o Chráněné bydlení je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se zdra-

votním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydle-

ní má formu individuálního nebo skupinového bydlení; osobě se poskytuje podle 

potřeby podpora osobního asistenta. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo 

pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu do-

mácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu 
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se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv 

a zájmů.   

 

2.2 Definice sociální péče a její rozdělení z pohledu požární bezpečnosti 

a základní rozdíly 

Zařízení sociální péče je účelové zařízení, které slouží výhradně k poskytování sociální 

péče a k činnostem s ní souvisejícím; zpravidla zde převažuje trvalý nebo pravidelný 

výskyt osob s omezenou schopností pohybu a orientace nebo neschopných samostatné-

ho pohybu. Dělí se na domy s pečovatelskou službou a ústavy sociální péče. 

- Dům s pečovatelskou službou je objekt nebo část objektu, ve kterém se osobám 

starším šedesáti let nebo osobám s postižením tělesným, smyslovým, popřípadě 

mentálním lehčího stupně, poskytuje sociální péče formou pečovatelské služby 

v jejich domácnostech. 

- Ústav sociální péče je objekt nebo část objektu, kde se osobám starším šedesáti 

let nebo osobám s postižením tělesným, smyslovým, mentálním, případně 

s určitým chronickým stavem, poskytuje sociální péče ústavní formou; za ústavy 

sociální péče se považují také domovy důchodců a domovy-penziony pro dů-

chodce. 

Tyto definice a termíny v nich uvedené se vztahují výlučně k posuzování požární bez-

pečnosti staveb. 

 

Základní rozdíl mezi domem s pečovatelskou službou a ústavem sociální péče je ve 

formě poskytování sociální péče, jedná se o pečovatelskou službu (v domech s pečova-

telskou službou) a o ústavní formu sociální péče (v ústavech sociální péče). V principu 

jde o obdobný rozdíl jako u bydlení a ubytování. Rozhodující je, že v DSP se sociální 

péče poskytuje osobám v jejich domácnostech, kdežto v ÚSP je sociální péče poskyto-

vána v soukromých či státních zařízeních. Rozdílem v přístupu z pohledu PBS je to, že 

ÚSP je posuzován jako lůžkové zdravotnické zařízení (doplňky jsou uvedeny 

v kapitolách 10.2 až 10.8 ČSN 73 0835 [5]), DSP s maximálně dvanácti osobami může 

být řešen podle ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubyto-

vání [3], jinak podle kapitoly 9 ČSN 73 0835 [5]. 
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2.3 Charakter osob z pohledu různých předpisů 

ČSN 73 0802: 

o Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou pro účely této normy 

osoby se sníženou sluchovou schopností vnímání, osoby se sníženou pohyblivostí, popř. 

odkázané na částečnou pomoc jiných osob (například invalidé, pacienti v sanatoriích, 

rehabilitačních léčebnách, v ambulantních zdravotnických zařízeních apod.), děti od 3 

do 6 let nebo osoby starší 60 let (mateřské školy, dětské domovy, domovy důchodců, 

domy s pečovatelskou službou apod.). 

o Osoby neschopné samostatného pohybu jsou osoby se sníženou zrakovou 

schopností vnímání, osoby nepohyblivé (imobilní, jejichž únik je výlučně závislý na 

pomoci jiných osob, pacienti v nemocnicích upoutaní na lůžko), děti do 3 let (kojenecké 

ústavy, jesle) a osoby pod dozorem (psychiatrické léčebny, nápravná zařízení). 

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohy-

bu a orientace: 

o Pro účely této vyhlášky se rozumí osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace – osoby postižené pohybově, zejména osoby na vozíku pro invalidy, zrakově, 

sluchově, osoby pokročilého věku, těhotné ženy a osoby doprovázející dítě v kočárku, 

dítě do 3 let, popřípadě osobu s mentálním postižením. 

 

Z předchozích definic vyplývá, že při navrhování a posuzování staveb zdravotnických 

zařízení a sociální péče je třeba brát v úvahu nejen schopnost pohybu, ale i zrakové a 

sluchové postižení, schopnost orientace, dále je u těchto osob většinou snížena schop-

nost vnímat a vykonat příkazy. Vlastní schopnost pohybu tedy nemusí být rozhodující 

z pohledu požární bezpečnosti staveb. Děti v MŠ či osoby v domovech důchodců mo-

hou být fyzicky schopny samostatného pohybu, avšak právě schopnost vnímat a vyko-

nat příkazy (pokyn k evakuaci určitým směrem) velice komplikuje možnost provedení 

evakuace, a tím pádem je velký požadavek na množství vysoce kvalifikovaného perso-

nálu. Podstatný a mnohdy i klíčový faktor pro provedení úspěšné evakuace je provádění 

nácviků evakuace tak, aby si personál uvědomil a prakticky vyzkoušel situaci, ve které 

bude v případě požáru. U ÚSP je předpoklad stabilnějšího obsazení osobami (klienty) 

než v zařízení LZ2 (kde jsou osoby většinou krátkodobě). Například u ÚSP s mentálně 
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postiženými klienty lze provést pravidelné cvičení (které jednoznačně lze doporučit 

častěji, než 1 x ročně, jak stanoví vyhláška č. 246/2001Sb. [14]) formou hry.   

 

 3. Základní důvody revize normy 

Norma ČSN 73 0835 (1996) [6] nebyla plně respektována, projektanti využívali (lépe 

řečeno zneužívali) poznámku 2), podle které se pro řešení budov nebo prostorů, které 

slouží výlučně bydlení nebo ubytování osobám s omezenou schopností pohybu nebo 

neschopným samostatného pohybu, i když nejsou budovami, v nichž se poskytuje zdra-

votnická péče (např. domovy důchodců), doporučuje postupovat podle této normy. Dů-

vodem byl v první řadě nedostatek financí, avšak v těchto objektech jsou prakticky vý-

lučně osoby s omezenou schopností nebo neschopné samostatného pohybu. Problémy se 

vyskytovaly zejména při evakuaci, která byla obtížnější než v lůžkových zdravotnic-

kých zařízeních LZ2, kde musela být ČSN 73 0835 [6] plně respektována.  

 

Dalším důvodem revize bylo nové vydání základní normy ČSN 73 0802 v roce 2000 

[7], vydání nových evropských norem ČSN EN 13501-1 a ČSN EN 13501-2 [8], v roce 

2003 a 2004 a normy ČSN 73 0810 [2] v roce 2005. 

 

Revizi dále vyvolaly nové poznatky v problematice požární bezpečnosti staveb, a to 

zejména: 

o Nutnost ochrany proti šíření kouře. Kouř vzniká již v první fázi požáru, dochází 

k jeho šíření v objektu vzduchotechnickým potrubím, dveřmi a hrozí ohrožení 

osob zplodinami hoření. V objektech zdravotnických zařízení je důležité omezit 

množství kouře vznikající při požáru (je zakázáno použití plastických hmot na 

stěny a podhledy, na podlahy je možno použít jen materiály klasifikované do tří-

dy Afl až Cfl) a zabránit jeho šíření do ostatních požárních úseků (požární klapky 

musí být většinou instalovány do potrubí všech průřezů, musí být ovládány zaří-

zením EPS, většina požárních uzávěrů musí být zároveň kouřotěsná, před požár-

ními úseky s osobami upoutanými na lůžko musí být vytvořen samostatně větra-

ný prostor s možností vytvoření přetlaku v případě požáru). 

o Rozměry EV. Prováděcí vyhláška č. 491/2006 Sb. [15], ke stavebnímu zákonu 

[19], zrušila požadavek na minimální rozměr evakuačních výtahů (původně 1,1 

x 2,1m) s tím, že provedení a rozměry jsou uvedeny v českých technických 
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normách. V revidované ČSN 73 0835 [5] je možno zmenšit klec EV u změn sta-

veb stávajících zdravotnických zařízení skupiny AZ 2, u změn staveb DPS, u 

změn staveb stávajících ÚSP je uvedené řešení možné jen v případech, kdy EV 

slouží lůžkové části zařízení sociální péče, kde se nepředpokládá evakuace po-

mocí pojízdných lůžek či nosítek. Naopak u novostaveb je požadavek na rozmě-

ry EV mnohdy větší, než byl do roku 2006. Viz kapitola 5. 

o Nové požadavky na stavební konstrukce se objevily v ČSN 73 0802 [7], kde se, 

mimo jiné, změnilo zatřídění konstrukcí a hodnocení konstrukčních systémů, 

upřesnily se požadavky na dodatečné tepelné izolace a na hodnocení povrcho-

vých úprav i požadavky na tyto úpravy. Požadavky na požární klasifikaci sta-

vebních výrobků a konstrukce staveb v souladu s evropskými normami ČSN EN 

13501-1 a 13501-2 [8], se stanovují normou ČSN 73 0810 [2], která zároveň 

upřesňuje požadavky na stavební výrobky a stavební konstrukce ve vztahu 

k ČSN 73 0802 (2000) [7] a ČSN 73 0804 (2002) a k navazujícím normám, 

podle kterých je řešena požární bezpečnost stavebních objektů. Nově je stanoven 

požadavek na hmoty použité v interiérech zdravotnických zařízení a sociální pé-

če a to v návaznosti na nově přijaté ČSN EN 13501-1 [8]. 

o Poznatky v oblasti PBZ (EPS, evakuační výtahy, požární klapky, nouzové osvět-

lení, přetlakové větrání prostoru před požárními úseky specifikovanými v LZ2 a 

chráněných únikových cest, požární a kouřotěsné dveře). 

o Skutečnost, že zařízení sociální péče dosud nebylo v žádné normě z řady požární 

bezpečnosti staveb řešeno. Jedná se o domy s pečovatelskou službou a ústavy 

sociální péče.  

 

4. ČSN EN 13501-1 a ČSN EN 13501-2 ve vztahu na revizi 

ČSN 73 0835 

Koncepce požární bezpečnosti staveb byla dlouhou dobu v České republice založená na 

„hořlavosti“ a „indexu šíření plamene“. Hořlavost stavebních hmot byla určována podle 

zkušební normy ČSN 73 0862. Stavební hmoty byly roztříděny z hlediska hořlavosti na 

základě provedených zkoušek do pěti stupňů: A – nehořlavé, B – nesnadno hořlavé, C 1 

– těžce hořlavé, C 2 – středně hořlavé, C 3 – lehce hořlavé. Hodnocení nezohledňovalo, 

zda stavební hmoty tvoří výrobek nebo jsou jen součástí výrobku. Stejně tak se šíření 
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plamene sledovalo po povrchu stavebních hmot a ne výrobků (stěny, stropy, podlahy). 

Klasifikováno bylo indexem šíření plamene is [mm.min-1]. 

V roce 2003 a 2004 došlo k vydání evropských norem ČSN EN 13501-1 a ČSN EN 

13501-2 [8], se zcela rozdílnou koncepcí klasifikace stavebních materiálů a stavebních 

výrobků do tříd podle výsledků zkoušek reakce na oheň. 

Do konce roku 2007 byl převod stupňů hořlavosti uvedených v ČSN PBS na třídy reak-

ce na oheň zakotven v ČSN 73 0810 [2] s tím, že v současné době již bylo ukončeno 

přechodné období. Byla zahájena práce na změnách norem kodexu požární bezpečnosti 

staveb, kde v jednotlivých normách řady ČSN 7308xx bude, mimo jiné, provedena ná-

hrada požadavků na stupně hořlavosti konkrétní reakcí na oheň nebo bude požadavek 

nahrazen jiným. 

Dočasná tabulka převodů je uvedena v ČSN 73 0810 [11] takto: 

 
Tabulka 1: Převod stupňů hořlavosti na třídy reakce na oheň 
 
Stupeň hořlavosti Třída reakce na oheň 
A A1, A2 
B B 
C1 C 
C2 D 
C3 E, F 
 
Požadované indexy rychlosti šíření plamene po povrchu podlahových krytin [is 

v mm.min-1] v normách řady ČSN 73 08.. se nahrazují třídami reakce na oheň. 
 
Tabulka 2: Nahrazení indexů šíření plamene třídami reakce na oheň 
 
Index rychlosti šíření plamene is Třída reakce na oheň 
0 A1 fl, A2 fl 
>0≤50 B fl 
>50≤100 C fl 
>100 D fl až Efl 
 
Zajímavé při pohledu na tabulku 2 je, že v určitých objektech (shromažďovací prostory) 

byl požadavek na index šíření plamene dán hodnotou 75mm.min-1. Není ale zcela jas-

né, jak tento požadavek aplikovat v praxi. Zda lze z tabulky 2 stanovit, že postačující je 

reakce na oheň Cfl (ale to je i pro 75<is<100 mm.min-1), a nebo, zda je nutné z tohoto 

pohledu vykazovat reakci na oheň Bfl. Nejedná se však o problematiku zdravotnických 

zařízení a sociální péče a tak tato polemika nebude dále rozváděna (bude řešena jistě ve 

změně ČSN 730831). 
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Podstatné změny v objektech zdravotnických zařízení a sociální péče zavedení  

evropských norem nevyvolalo, ale je nutné respektovat jejich zavedení a zrušení zku-

šební ČSN 73 0862. 

 

5. Evakuační výtahy 
 
 EV slouží jako prostředek rychlé a bezpečné evakuace osob. V této kapitole jsou 

shrnuty požadavky na EV uvedené v různých předpisech a jejich srovnání. Dále po-

znatky z průzkumu trhu s EV a požadavky na elektroinstalaci pro EV.  

5.1 Požadavky na EV z pohledu různých předpisů: 

o § 19, odst.3), vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 

výstavbu [12]:  

• ve stavbách s více než třemi nadzemními podlažími, ve kterých se trvale 

nebo pravidelně vyskytuje více než 10 osob s omezenou schopností po-

hybu a orientace nebo osob neschopných samostatného pohybu, musí být 

zřízeny EV s dodávkou elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých 

zdrojů. Tento požadavek je základní (je uveden také v ČSN 73 0802 [7]) 

a platí obecně i pro zdravotnictví a sociální péči.  

 

o Vyhláška č. 491/2006 Sb. [15], kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní 

rozvoj č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu [12]: 

• v § 39 Výtahy byl zrušen požadavek na minimální rozměr EV. Provedení 

a rozměry jsou uvedeny v českých technických normách. 

 

o ČSN 73 0802, čl. 9.6.4 [7]:  

• EV se musí zřídit v objektech, kde v podlažích umístěných výše než 45 

m je více než 50 osob (zde nejsou však zdravotnická zařízení předpoklá-

dána) 

• Dále v objektech, majících více než tři užitná nadzemní podlaží, v nichž 

se trvale nebo pravidelně vyskytuje více než 10 osob s omezenou schop-

ností pohybu a orientace nebo neschopných samostatného pohybu a kde 

evakuaci těchto osob nelze zajistit jiným způsobem nebo určenými dal-
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šími normami požární bezpečnosti staveb (např. ČSN 73 0835 [5]). Tento 

požadavek koresponduje s vyhláškou č. 137/1998Sb [12]. 

 

o ČSN 73 0835 (1996) [6]: - již neplatí, avšak v této práci jsou požadavky odchyl-

né od platného znění ČSN 730835:2006 [5] uvedeny zejména s ohledem na § 

32, odst. 1 a § 30, odst. 1 vyhlášky č. 23/2008Sb. [16]. 

• v objektech s více než čtyřmi nadzemními podlažími s ambulantním zaří-

zením AZ 2 umístěným ve vyšším než čtvrtém nadzemním podlaží, musí 

být alespoň jeden EV umístěný v chráněné únikové cestě 

• v objektech s nejvýše sedmi nadzemními podlažími se může užít i oso-

bonákladový výtah s elektrickým zapojením podle ČSN 73 0802 [7], kte-

rý může být přístupný z CHÚC typu A 

• v objektech, kde je PÚ zdravotnického zařízení LZ 1 umístěn výše než ve 

třetím NP a současně je v něm více než 20% pacientů neschopných sa-

mostatného pohybu, musí být EV umístěný v CHÚC, která může být ty-

pu A v objektech s maximálně sedmi NP. V těchto objektech může být 

EV umístěn i v samostatném PÚ se vstupem z PÚ bez požárního rizika a 

může se užít i osobonákladový výtah s elektrickým zapojením podle 

ČSN 73 0802 [7] 

• v objektech s LZ 2, ve kterých jsou požární úseky lůžkových jednotek, 

anesteziologicko resuscitační oddělení, jednotky intenzivní péče, operač-

ní oddělení a oddělení dětí umístěny v podlažích se svislou vzdáleností 

větší než 9 m od nejbližší úrovně východu, musí být lůžkové EV umístě-

né v chráněných únikových cestách (včetně CHÚC A). Svým provede-

ním musí odpovídat ČSN 73 0802 [7], napájení při požáru může být jen 

z náhradního zdroje (nesmí být provedeno připojení na distribuční síť 

smyčkou nebo na mřížovou síť) 

• náhradní zdroj musí zajistit dodávku elektrické energie po dobu te podle 

tabulky 3 této normy [6] zvětšenou o 15 minut.  

 
o ČSN 73 0835 (2006) [5]:  

Norma stanoví pouze požadavky na umístění EV, základní požadavky na nut-

nost zřizování EV jsou uvedeny v ČSN 73 0802 [7] a v právních předpisech. Je 
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tedy nutné vždy pozorně stanovit, zda požadavek je na vlastní nutnost instalace 

EV, či zda jde pouze o požadavek na umístění a dispozici okolo EV. 

• AZ 2 – alespoň jeden EV musí být instalován v CHÚC v objektech s více 

než čtyřmi NP s ambulantním zařízením AZ 2 umístěným ve vyšším než 

čtvrtém NP. EV může být umístěn v samostatném PÚ, pokud dveře vý-

tahu ústí do PÚ bez požárního rizika. Všechny dveře ohraničující tento 

PÚ musí být požární a současně kouřotěsné klasifikace EI-Sm-C, dveře 

do výtahu EW-C. Klec výtahu může být u změn staveb zmenšena až na 

1100 x 1400 mm (odpovídá přepravě osob na invalidních vozíkách a 

mobilní prostředek pro příslušný EV musí být k dispozici). 

o Poprvé v ČR je umožněno, aby evakuační výtah měl rozměry 

menší než dlouho platné 1,1 x  2,1m.  

• LZ 1 - v objektech kde je požární úsek zdravotnického zařízení LZ 1 

umístěn výše než ve třetím nadzemním podlaží, musí být EV umístěný 

v CHÚC, u změn staveb může být umístěn v samostatném PÚ se vstu-

pem z PÚ bez požárního rizika, který musí být komunikačně propojen s 

CHÚC. Všechny dveře ohraničující tento PÚ musí být požární a součas-

ně kouřotěsné klasifikace EI-Sm-C, dveře do výtahu a CHÚC EW-C. 

• LZ 2 - v objektech s LZ 2, ve kterých jsou požární úseky lůžkových jed-

notek, ARO, JIP a operační oddělení umístěny výše než ve třetím NP ne-

bo v podlažích se svislou vzdáleností větší než 9 m od nejbližší úrovně 

východu (při standardní konstrukční výšce 3,0m a při východu na terén 

z 1.NP jde o shodný požadavek s požadavkem  - více než  3NP), musí 

být EV umístěny v CHÚC, u změn staveb může být EV umístěn v s PÚ 

se vstupem z PÚ bez požárního rizika, který komunikačně propojuje EV 

s CHÚC. Požadavky na dveře jsou stejné jako v LZ 1. 

• napájení EV musí být ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Je zakázáno 

připojení na distribuční síť smyčkou (toto provedení se nepovažuje za 

nezávislý zdroj). Nezávislý zdroj musí zajistit dodávku elektrické energie 

po dobu tp podle tabulky 3 této normy zvětšenou o 15 minut, nejméně 

však 45 minut. Při umělém větrání CHÚC musí být zaručena dodávka 

vzduchu po dobu tp + 15 minut. 
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• počet lůžkových EV se stanoví v závislosti na různých skutečnostech 

(stejně jako v předchozí normě [6], přičemž s ohledem na často se vysky-

tující chyby ve výpočtech požadovaného počtu EV bude uveden rozbor 

jednotlivých vstupních hodnot pro tento výpočet. Počet tedy závisí na: 

o počtu pacientů neschopných samostatného pohybu 

� Toto je jedna z podstatných skutečností. Jde o osoby ne-

schopné samostatného pohybu. Nejedná se o všechny pa-

cienty. Jde o využití tabulky A.1, přílohy A, a toto rozdě-

lení osob se musí udělat pro jednotlivá podlaží. Tím je 

dáno, kolik osob z každého podlaží je nutné evakuovat. 

o počtu evakuovaných podlaží a jejich výškové poloze 

� Počet EV v návaznosti na kapacitu musí vyhovovat  

• pro dvě nejvýše položená podlaží a zároveň  

• pro skupinu dvou podlaží s nejvyšším počtem pa-

cientů neschopných samostatného pohybu a záro-

veň  

• pro 2 jakákoli na sebe navazující podlaží, kde se 

vyskytují osoby neschopné samostatného pohyb  

Je nutné provést tedy minimálně tyto 3 varianty výpočtu 

o době te, po kterou je zajištěna funkce evakuačního výtahu (tabulka 

3) 

� Toto záleží na kvalitě únikové cesty. Zpětně lze v případě 

nemožnosti realizace stanoveného počtu evakuačních vý-

tahů například zkvalitnit typ CHÚC (např. z CHÚC B na 

CHÚC C), čímž dojde ke zvýšení doby po kterou evaku-

ační výtah může bezpečně být v provozu i při požáru a te-

dy lze snížit počet výtahů. Stejné služby lze u CHÚC typu 

C dosáhnout například zvýšením SPB v okolních PÚ, tj. 

při zvýšení SPB CHÚC C.  

o na technických parametrech výtahu, zejména  

� rychlost jízdy 

� časy rozjezdů a dojezdů 

� otevírání a zavírání dveří 
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� Tyto časy lze uvažovat dle normových hodnot ČSN 

730835 (to zejména ve stavebním povolení), ale lze sa-

mozřejmě využít i skutečných hodnot dodavatele výtahu. 

o Nezávisle na výpočtu nesmí být počet lůžkových EV menší než 

dva. 

• DSP-  musí být vybaveny EV, pokud jsou PÚ bytů s pečovatelskou služ-

bou umístěny výše než ve třetím NP nebo v podlažích se svislou vzdále-

ností větší než 9 m od nejbližší úrovně východu. 

EV musí být umístěny v CHÚC, u změn staveb mohou být umístěny 

v samostatném PÚ se vstupem z PÚ bez požárního rizika, který komuni-

kačně propojuje EV s CHÚC. Požadavky na dveře jako v LZ.  

• ÚSP – EV musí být zřízeny ve vícepodlažních objektech, kde jsou PÚ 

lůžkových částí a samostatných jednotek pro ubytování umístěny výše 

než ve třetím NP nebo v podlažích se svislou vzdáleností větší než 9 m 

od nejbližší úrovně východu. 

EV musí být umístěny v CHÚC, u změn staveb mohou být umístěny 

v samostatném PÚ se vstupem z PÚ bez požárního rizika, který komuni-

kačně propojuje EV s CHÚC. Požadavky na dveře jako LZ a DSP. 

• Klec výtahu může být, u změn staveb DPS a u změn staveb ÚSP zmen-

šena až na 1100 x 1400 mm (odpovídá přepravě osob na invalidních vo-

zíkách) a mobilní prostředek  pro příslušný EV musí být k dispozici. 

 

o § 10, vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany sta-

veb [16]: 

• EV musí být označen bezpečnostním značením „Evakuační výtah“, a to 

v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty.  

 

o ČSN 73 0810, čl. 6.1.2, b) [2]: 

• Uzávěry šachet EV ústící mimo CHÚC musí být klasifikace EI-S-C. 

Srovnání 

Požadavky vyhlášek a norem na EV musí být v souladu. ČSN 73 0835 [5] vychází ze 

základní ČS 73 0802 [7], která respektuje vyhlášku č. 137/1998 Sb. [12]. ČSN 73 0835 

[5] řeší, kdy může být EV součástí CHÚC a kdy může ústit do PÚ bez požárního rizika, 
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ČSN 73 0802 [7] stanoví, od kdy musí být EV zřízeny. Pro skupinu zdravotnických 

zařízení LZ 2 došlo k zpřísnění v nové normě ČSN 73 0835 [5], která taxativně stanoví 

PÚ, pro které je EV požadován bez ohledu na počet osob. ČSN 73 0835 (2006) [5] 

umožňuje, odchylně od ČSN 73 0802 (2000) [7], zmenšit klec EV u změn staveb stáva-

jících zdravotnických zařízení AZ 2 a u změn staveb stávajících zařízení sociální péče. 

U nových objektů zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče musí být dodrže-

ny vnitřní rozměry klecí EV dle ČSN ISO 4190-1, kde klec EV má rozměr 1,2 x 2,3 m 

s dveřmi šířky 1,1 m (nově je tedy poprvé v normách PBS definován i požadavek na 

dveře, resp. na jejich šířku) pro umožnění přepravy lůžka o rozměrech 0,9 x 2,0 m, 

včetně obsluhy. Klec k dopravě osob na vozíku může mít rozměry 1,1 x 1,4 m.  

o Dříve byl v normách uveden jen rozměr kabiny. Dnes je nově de-

finován i požadavek na šířku vstupních dveří do výtahové kabiny, 

jelikož rozměr kabiny bez správně širokých vstupních dveří nic 

neznamená.  

o Pro evakuaci lůžek a nosítek je zde upozorněno i na čl. 4.10 ČSN 

730835 [5], kde je požadováno, aby v případě předsíně CHÚC B 

či C byla dispozice taková, aby byly najednou otevřeny pouze 

jedny dveře. Jde o malý článek obsahem, ale velký významem. 

V případě evakuace ze zakouřeného prostředí, může zejména při 

evakuaci ve druhé fázi požáru dojít k úniku kouře i do prostor 

CHÚC s ohledem na přetlaky vznikající v hořícím prostoru. 

V případě uzavření jedněch dveří a následném otevření dveří 

druhých je tento požadavek eliminován a kvalita CHÚC zůstává 

zachována. Ze stejného důvodu je u objektů LZ2 požadováno od 

5. NP vytvoření alespoň jedné CHÚC B s předsíní, bez možnosti 

využití CHÚCC B bez předsíně. 

 

 

 

 

 

 

 



30 

Obrázek 1: Evakuační lůžkový výtah 

 
 

Evakuační lůžkový výtah 

 
Nosnost Q [kg] 1600 1600 

Počet osob n   21 21 

Rychlost v [m.sec-1] 0,5 0,3 

Příkon N [kW] 20 12 

šířka Kš [mm] 1400 1400 

hloubka Kh [mm] 2400 2400 Klec 

výška Kv [mm] 2100 2100 

šířka Dš [mm] 1300 1300 
Dveře automatické 

výška Dv [mm] 2000 2000 

Šachta šířka Šš [mm] 2000 2000 
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5.2 Průzkum trhu  

V souvislosti s požadavky předpisů PBS na EV jsem oslovila tři výrobce výtahů. Zají-

malo mě, do jaké míry jsou schopni splnit požadavky na požární odolnost dveří do vý-

tahových šachet EV (klasifikace EI, EW, C). 

Firmy WS-výtahy, Praha a Výtahy VOTO, Plzeň jsem kontaktovala elektronickou poš-

tou, zástupce firmy Schindler CZ mi poskytl konzultaci.  

Z tabulky 5 je patrno, že první dva výrobci vyrábí pouze uzávěry šachet EV klasifikace 

EW-C. 

 

Tabulka 3: Dveře EV 

Výrobce EI EW C 

WS – výtahy Ne Ano Ano 

Výtahy VOTO Ne Ano Ano 

 

Firma Schindler CZ, a.s. 

Podle přiložených certifikátů [přílohy 1-3] vyrábí dveře do šachet EV s požární odol-

ností EI2 15 D1, EW 15 D1 až EW 60 D1 (toto značení je opsáno z přiloženého certifi-

kátu, dnešní značení je DP 1). Dveře jsou ocelové, automaticky otevíratelné, posuvné. 

Varianta EI2 má dveřní panely vyplněné deskami PROMAXON A tl. 8 mm, které jsou 

připevněné vodorovnými ocelovými pásy a zatmelené tmelem PROMASEAL-Mastic. 

Rám dveří se skládá z labyrintových zárubní a stupňovitého nadpraží z profilů ohýba-

ných z ocelového plechu tl. 1,5 mm a z prahu z ocelového úhelníku s hliníkovým profi-

lem s vodícími drážkami. Spáry křídel dveří i rámu mají tvar labyrintu k zabránění pro-

stupu ohně a jsou osazeny těsnící páskou PROMASEAL-PLSK 10 x 1,8 mm.  

 

V objektech zdravotnických zařízení jsou požadovány dveře do šachet EV klasifikace 

EW-C, za splnění určitých podmínek uvedených v předcházejícím textu, což splňuje 

většina výrobců. Problém vidím ve splnění požadavků ČSN 73 0810 [2] na provedení 

dveří EV a požárních výtahů instalovaných mimo CHÚC, a to klasifikace EI-S-C, žád-

ný z výše uvedených výrobců nemá s těmito dveřmi žádné zkušenosti. 
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5.3 Elektroinstalace EV 

 
 EV je požárně bezpečnostní zařízení pro únik osob při požáru. EV musí být na-

pájen alespoň ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů. Prvním zdrojem je větši-

nou distribuční síť, druhým zdrojem dieselagregát nebo akumulátorové baterie (UPS). V 

objektech zdravotnických zařízení se připojení EV na distribuční síť smyčkou za nezá-

vislý zdroj nepovažuje, tj. napojení na distribuční síť smyčkou není považováno pro EV 

za zásobování ze dvou na sobě nezávislých zdrojů.  

EV musí být napájen ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, a to i při požáru, 

tj. prakticky i při vypnutém hlavním vypínači elektrické energie (který příslušníci HZS 

po příjezdu na místo požáru většinou vypnou). Proto je vhodné navrhnout dva základní 

systémy napájení objektu, a to požární a nepožární část. Požární část napájí zařízení s 

požadovanou funkcí při požáru, nepožární část napájí běžnou spotřebu objektu. Roz-

vaděč požární ochrany (RPO) musí být požárně oddělen od rozvaděčů pro běžnou spo-

třebu. RPO je tedy potřebné napojit vždy před hlavním vypínačem běžné spotřeby, kte-

rý je pro účely této práce nazván jako CENTRAL STOP, tj. i při vypnutém CENTRAL 

STOPu je RPO stále napájen z prvního základního zdroje a tedy i při požáru je napájení 

ze dvou na sobě nezávislých zdrojů (záložní zdroj není při vypnutém CENTRAL STO-

Pu aktivní, ale je stále připraven plnit svou funkci v případě, že by došlo k výpadku 

distribuce elektrické energie při požáru).  Při požáru jsou tedy navrženy dva stupně vy-

pínání objektu a to:  

o CENTRAL STOP - vypne přívod pro veškerá zařízení, která neslouží pro proti-

požární zajištění objektu. PBZ pracují i při vypnutí vypínače CENTRAL STOP 

stále na první zdroj (jsou zajištěny 2 na sobě nezávislé zdroje).  

o TOTAL STOP - odpojí zařízení, která již mohou být odpojena CENTRAL 

STOPem (ale nemusí), a zároveň i zařízení s požadovanou funkcí při požáru, tj. 

v případě vypnutí tohoto vypínače (tlačítka) dojde k přechodu u EV na záložní 

zdroj. Pokud bude navržen centrální záložní zdroj je navrženo odpojit i tento 

zdroj. Tlačítko TOTAL STOP musí být na běžně veřejnosti nepřístupných mís-

tech (musí být zajištěno proti neoprávněnému použití). Popis tlačítek:  

� CENTRAL STOP – HLAVNÍ  VYPÍNA Č ELEKTROINSTALACE  – 

VYPNI  PŘI  POŽÁRU  

� TOTAL STOP – HLAVNÍ VYPÍNAČ VČETNĚ POŽÁRNÍCH ZAŘÍ-

ZENÍ – PŘI  POŽÁRU  NEVYPÍNEJ,  VYPNI  JEN V  NEBEZPEČÍ  
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TOTAL STOP není tedy vypínání pro případ požáru, ale vypínání objektu např. při úra-

zu elektrickým proudem u zařízení s požadovanou funkcí při požáru. 

Požadavky na vodiče a kabely zajišťující funkci EV stanoví ČSN 73 0802 [7] a dnes již 

i vyhláška č. 23/2008 Sb. [16]. Volně vedené elektrické rozvody EV musí vyhovovat 

normám řady ČSN EN 50265-xx, 50266-xx a dalším.  Kabely se zajištěnou funkcí při 

požáru musí být vedeny v samostatných trasách oddělených od kabeláže pro běžnou 

spotřebu a to v trasách splňující požadavek na funkci při požáru. 

Rozvaděč RPO musí být v samostatném PÚ nebo požárně oddělen od běžných rozvadě-

čů. Je kladen požadavek na požární odolnost rozvaděčů v rámci CHÚC a to na požární 

odolnost EI 30 DP1 s provedením uzávěru s požární odolností EI 30 DP1-Sm. 

Jako příklad blokového schématu zapojení elektroinstalace lze uvést následující 2 ob-

rázky, kde na prvním z nich je vysvětlen princip zapojení, druhý z nich řeší již složitější 

zapojení a způsob vypínání 

 

 

 

 

 

Obrázek 2a:  Princip zapojení CENTRAL STOP a TOTAL STOP 
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Obrázek 2b:  Princip blokového schématu elektroinstalace objektu s DA a s UPS 
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5.4 Záložní zdroje  

Nejčastěji se v objektech zdravotnických zařízení používá dieselagregát DA nebo aku-
mulátorové baterie UPS. 
 

 
 
Obrázek 3:  DA KIPOR KDE 6500Ta UPS POWERWARE 9395  
 
 

Na záložní zdroj jsou napojena nejen zařízení s požadovanou funkcí při požáru, ale také 

přístroje zajišťující životní funkce pacientů, chladicí zařízení pro uložení zdravotnické-

ho materiálu a nízkovroucích hořlavých kapalin (perfluorouhlovodíky bývají využívány 

jako dočasná náhrada očního gelu při chirurgických zákrocích na očích pacienta, éter, 

benzín..). U větších areálů zdravotnických zařízení bych se přimlouvala za instalaci vět-

šího počtu náhradních zdrojů, neboť u žádného technického zařízení nelze vyloučit 

pravděpodobnost poruchy zrovna v nejméně příznivém okamžiku. Jako centrální zdroj 

může být navržen DA a v každém objektu UPS, pak v případě poruchy jednoho náhrad-

ního zdroje nemusí nastat problémy, jako přibližně před rokem v karlovarské nemocni-

ci. Došlo k přerušení dodávky elektrického proudu a DA po cca 20-ti minutách zkola-

boval, i přes veškeré kontroly provozuschopnosti a funkční zkoušky.  

Výše popsaný CENTRAL STOP a TOTAL STOP musí velice podrobně řešit I poža-

davky na zajištění sálů jako jsou JIP, ARO, operační oddělení, a pod. Tyto provozy mají 

navíc své vlastní UPS (většinou dnes navrhované na 180 minut plného provozu odděle-

ní) a tyto lokální UPS není doporučeno centrálně vypínat, jelikož i při požáru budou 

zajišťovat zdraví a životy řady lidí. 
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6. Srovnání původní a nové ČSN 73 0835 

V této kapitole jsou podrobně uvedeny všechny změny normy s vysvětlením některých 

ustanovení. Členění normy zůstává obdobné, avšak: 

o Ve stávajících článcích jsou provedeny změny 

o Do normy jsou vloženy nové články a stati 

 

6.1 Základní rozdíly mezi ČSN 73 0835:1996 a ČSN 73 0835:2006 

Nová norma se liší od původní zejména v těchto bodech: 

o požadavky na požární klasifikaci konstrukcí staveb a stavebních výrobků se sta-

novují dle ČSN EN 13501-1 a 13501-2 [8] v návaznosti na ČSN 73 0810 [2] 

o jsou upraveny požadavky na provedení evakuačních výtahů 

o zpřesňují se požadavky na provedení stavebních konstrukcí u lůžkových částí 

zdravotnických zařízení 

o největším rozdílem je nové stanovení požadavků požární bezpečnosti pro zaří-

zení sociální péče 

o jednotlivá zařízení sociální péče jsou nově specifikována v příloze A 

o nová norma přesně určuje, jaké objekty se podle ní musí posuzovat (nejsou uve-

dena v tabulce A, ale mají obdobnou funkci) 

Předmět normy  

Tato norma neplatí pro provozy zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče, 

které přímo nesouvisí s poskytováním zdravotnické nebo sociální péče (administrativa, 

sklady, garáže). Pro lůžkovou část lázeňských léčeben, ozdravoven, sanatorií a stacioná-

řů platí norma ČSN 73 0833 [3], pokud v těchto zařízeních nejsou pacienti neschopní 

samostatného pohybu. 

o Upozorňuji na to, že v těchto zařízeních je těžké stanovit, jací pacienti zde bu-

dou ubytováni, s jakým postižením (schopností pohybu). Je třeba spolupracovat 

s investorem, stanovit případné varianty a objekt posoudit na nejméně příznivou 

variantu. 

 

Struktura normy zůstala stejná. Definice jsou v obou normách téměř shodné, jsou 

upřesněny některé termíny. U lůžkové jednotky jsou doplněny počty osob v případě 

současného výskytu dětí a dospělých.  
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o V případě porodnic mělo být uvedeno, jak započítávat novorozence s matkami. 

To samé u dětských oddělení, kde mohou s nemocnými dětmi pobývat i jejich 

rodiče (zda lůžko určené pouze pro zdravé rodiče se započítává do kapacity LZ 

či nikoli). 

 

- Nově jsou uvedeny tři typy lékáren, a to základního typu, s odbornými pracovišti a 

výdejna prostředků zdravotnické techniky.  

- Do všeobecné části jsou doplněny DSP a ÚSP, zvláštní zdravotnická zařízení pro děti 

se třídí na dvě skupiny (kojenecké ústavy a dětské domovy do tří let a jesle).  

- Dále jsou vyjmenovány prostory, které nejsou součástí PÚ zdravotnických zařízení a 

sociální péče (pomocné provozy, doplňující služby). 

- Prostory bez požárního rizika zůstaly beze změn. Nově mohou mít tyto prostory u 

změn staveb podle normy ČSN 73 0834 [4] stropní konstrukce z konstrukčních částí 

druhu DP 2. 

o Tato úleva je při rekonstrukcích a opravách velmi podstatná, protože ve stávají-

cích objektech má většina stropů nosné dřevěné trámy. Jde však o zmírnění, kte-

ré je uvedeno již i v déle platné ČSN 730834 [4]. 

- Následuje nový článek pro obsazení těchto objektů osobami, a to podle ČSN 73 0818 

PBS – Obsazení objektů osobami, pokud norma ČSN 73 0835 [5] nestanoví počet lů-

žek, míst nebo pacientů podle projektu.  

o Je to obecný princip PBS u všech objektů.  

- Další nový článek udává rozměry výtahových klecí, které jsem již uvedla v kapitole 

Evakuační výtahy. 

- Posledním článkem této části je dáno, že požární předsíně CHÚC B a C, kterými se 

evakuují pacienti neschopní samostatného pohybu, musí mít rozměry umožňující mani-

pulaci a průjezd s lůžkem. Při průjezdu lůžka smí být otevřeny jen jedny dveře. Zmen-

šení rozměrů u dětských zařízení je možné, ale musí být prokázáno podle konkrétních 

podmínek.  

o Při návrhu rozměrů je nutné vzít v úvahu šířku a délku postele a osoby s ní ma-

nipulující, šířku dveřního křídla, možnost otevření pouze jednoho křídla. Pokud 

je to možné, pravidlo dodržovat i u NÚC a navrhovat větší šířky. 
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6.2 Přehled požadavků normy 

Před podrobnějším výčtem požadavků jednotlivých kategorií zdravotnických zaří-

zení a sociální péče zde budou bodově shrnuty některé klasické a speciální poža-

davky: 

Klasické požadavky: 

- Index šíření plamene. 

Pro jednotlivé kategorie jsou omezeny indexy šíření plamene pro povrchové 

úpravy stěn a stropů takto: 

o Stejný u AZ 1, AZ 2 (100 mm.min-1 stěny, 75 mm.min-1 podhledy) 

o Změněný u LZ 1, LZ 2 (75 mm.min-1 stěny, 50 mm.min-1 podhledy) 

o DSP a ÚSP se řeší jako LZ 1 a LZ 2 

- Zákaz použití plastických hmot na povrchové úpravy stěn a stropů je prakticky 

ve všech zařízení 

- Zateplení obvodových stěn stavebního objektu je umožněno prakticky pouze 

minerální či kamennou vatou, apod., nelze použít byť sebelepší polystyren (ne-

platí u jeslí). Požadavky se týkají i dodatečného zateplení (tj. zateplení stávají-

cích objektů postavených podle starých předpisů). 

- Podlahové krytiny pouze z materiálů klasifikovaných podle ČSN EN 13501-1 

do třídy A1fl až Cfl [8]. Toto je původní požadavek na index šíření plamene pod-

lahy, který byl nahrazen třídou reakce na oheň. 

- Požární úseky 

o Všechna zdravotnická zařízení musí být navržena jako samostatný PÚ, 

přičemž v jednotlivých kapitolách ČSN jsou uvedeny specifické provo-

zy, které musí tvořit samostatný PÚ. Není účelné zde opisovat ČSN. 

- Požární riziko 

o Lze stanovit podle hodnot uvedených v ČSN 73 0802 [7] nebo použít da-

né hodnoty z ČSN 730835:2006 [5] 

- Konstrukční systémy 

Je navrženo pro jednotlivé kategorie AZ, LZ, ÚSP, DPS apod. omezení kon-

strukčního systému stavebního objektu 

o Nehořlavé KS jsou požadované u všech zdravotnických zařízení, kromě 

textu dále 

o Smíšené KS lze použít pouze u: 
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� AZ 2 - u změn staveb do 22,5 m 

� LZ 1 – u jednopodlažních objektů 

� LZ 2 - u změn staveb do 7 NP a nové jednopodlažní objekty 

� DPS – u bytů do výškové polohy hp = 12 m 

� ÚSP - u změn staveb do 7 NP a u nových jednopodlažních objek-

tů s PÚ lůžkových částí a nové maximálně dvoupodlažní objekty 

s PÚ jednotek pro ubytování. 

- Požární pásy jsou požadovány 

o u AZ 1a LZ 1 - nemusí v samostatném objektu do 3 NP 

o u LZ 2, DPS, ÚSP musí být vždy mezi PÚ na podlaží do kterých vede 

evakuace (okolo PÚ, kde se mohou vyskytovat osoby v případě evakuace 

v rámci jednoho podlaží dle zásad ČSN 730835 [5]) 

 

Speciální požadavky 

Před podrobnějším výčtem požadavků jednotlivých kategorií zdravotnických zaří-

zení a sociální péče zde budou bodově shrnuty některé speciální požadavky: 

- Maximálně jednopodlažní PÚ musí být 

o u LZ 2 a u ÚSP 

- Dělení podlaží do minimálně dvou PÚ (s ohledem na evakuaci objektu) 

o u LZ 2, ÚSP 

- Požadavky na speciální Větrání 

o u LZ 2 - prostor před ARO, JIP a operačním oddělení musí mít při požáru 

větrání s přetlakem 25 – 50 Pa nebo 15 ti násobek objemu prostoru za 

hodinu po dobu 30 minut 

o CHÚC B a C 

- Kouřotěsné dveře 

o EI-Sm-C do prostoru bez požárního rizika, kam ústí EV- AZ2, LZ1, LZ2, 

DSP, ÚSP, mezi prostor před ARO, JIP a operační oddělení a jiné PÚ 

v LZ 2 

o EW-Sm-C mezi prostor před ARO, JIP a operační oddělení a jiné PÚ bez 

požárního rizika v LZ 2 

o EI-Sm v bytech DSP, ÚSP do lůžkových částí a jednotek pro ubytování 

o Předsíně CHÚC B a C 

- EV – viz výše 
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- NO 

o AZ 2, LZ 2, ÚSP podle normy ČSN 73 0835 [5], jinak ale nezapomínat 

na vyhlášky č. 137/1998 Sb. [12] a č. 23/2008 Sb. [16] 

- EPS je požadována 

o u AZ 2 při obsazení osobami E>100  

o u LZ 2 při kapacitě nad 50 lůžek dospělí, nebo 30 děti a obojí, v případě 

požadavku na ovládání požárních klapek apod. 

o u DSP při kapacitě obsazení E>50 

o u ÚSP při kapacitě E>50 a při požadavku ovládání požárních klapek a 

dalších požárně bezpečnostních zařízení apod. 

- Požární klapky – požadavek na prostupy všech průřezů (i u ploch do 40000 

mm2) 

o u LZ 2, DSP, ÚSP  

 

6.3 Zdravotnická zařízení ambulantní péče 

Je takové zdravotnické zařízení, poskytující zdravotnickou péči osobám (pacientům), 

docházejícím do zdravotnického zařízení. 

6.3.1 Skupina AZ 1  
 
Ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém jsou jednotlivé ordinace nebo nejvýše tři 

lékařská pracoviště, tvořící provozní celek; do skupiny AZ 1 se zatřiďují lékárny zá-

kladního typu a hygienické stanice. 

- Původně mohla být AZ 1 součástí jiného požárního úseku v budově, kromě po-

žárních úseků, které podle jiných věcně příslušných norem musí tvořit samostat-

né požární úseky.  

- Nově AZ 1 nemohou být součástí jiného požárního úseku v budově, musí se po-

žárně oddělit, kromě případů, kdy toto zařízení je možné podle ČSN 730833 po-

važovat za obytnou buňku. Vytvořením samostatného požárního úseku se zvýší 

bezpečnost osob v zařízení AZ 1. 

- Nutnost posouzení délky únikové cesty je nově vztažena nejen k počtu podlaží, 

ale také na výšku objektu h, délku únikové cesty ze zařízení AZ 1, které je umís-

těné v samostatném objektu s maximálně třemi nadzemními podlažími, je třeba 

posoudit, je-li výška objektu h>9 m.  
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o Původně se délka únikové cesty nemusela posuzovat v samostatném ob-

jektu s maximálně třemi NP. Ale většina starších objektů byla stavěna 

s konstrukční výškou podlaží větší než 3 m a tím pádem i třípodlažní ob-

jekty mají požární výšku h>9 m. Nové opatření je v souladu s článkem 

9.8.1. b) ČSN 73 0802 [7], kdy je možno použít NÚC ke spojení NP 

mezi sebou nebo s volným prostranstvím, pokud výškový rozdíl podlah 

nepřesahuje 9 m.  

- Světlá šířka dveří na únikových cestách ze všech zařízení AZ 1 musí být nejmé-

ně 0,9 m. 

  

6.3.2 Skupina AZ 2 
 

Ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém jsou jednotlivá více než tři lékařská pra-

coviště, tvořící provozní celek; do skupiny AZ 2 se zatřiďují sdružená ambulantní zaří-

zení (polikliniky), lékárenské zařízení (kromě lékáren základního typu) a nově také vy-

šetřovací i léčebné složky pro více než 30 pacientů v lázeňských léčebnách. 

- Nově mohou být v požárním úseku umístěny nejvýše dvě tlakové láhve provozní 

a dvě tlakové láhve prázdné (vnitřní objem 20 litrů) hořlavých plynů a kyslíku. 

o Pozor na přesné znění, nejedná se o dvě lahve provozní a dvě záložní 

(což by bylo z pohledu provozu logické), ale dvě provozní a dvě prázdné 

(není provozně logické, ale je to požadavek normy).  

- Nově se pro vyšetřovací a léčebné složky snížila hodnota pv z 30 na 28 kg.m-2, 

což se projeví snad jen pouze v nepatrném zmenšení odstupové vzdálenosti. Ji-

nak toto snížení nemá vliv na žádné hodnoty PBS. 

- Novým ustanovením je zakázáno použití průsvitných střešních plášťů a světlíků 

z materiálů třídy reakce na oheň F až B v konstrukcích střech (kromě klapek 

SOZ a materiálů osvětlovacích těles s jejich celkovou plochou do 20% plochy 

PÚ – původně zde byla hodnota 15% a je tak v revizi dána větší benevolence), 

objekty AZ 2 nesmí mít vnější tepelnou izolaci obvodových stěn z materiálů tří-

dy reakce na oheň F až B, a to včetně konstrukcí dodatečných vnějších tepel-

ných izolací.  
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o Prakticky to znamená, že na dodatečné i nové zateplení není možno pou-

žít zateplovací systémy s polystyrénem, ale pouze systémy s minerální 

vatou. 

- Nově je dovoleno u změn staveb podle ČSN 730834 [4] užití ČCHÚC v souladu 

s touto normou. 

- EPS musí být v provozu alespoň v době, kdy je AZ 2 navštěvováno pacienty.  

o Ovšem, když už se investuje do zařízení EPS, bylo by vhodné instalovat 

také zařízení dálkového přenosu, které představuje cca 5 % z celkových 

nákladů. 

- V původní ani v nové normě není požadavek na požární klapky na potrubí všech 

průřezů, postupuje se podle ČSN 73 0872. 

 

6.4 Zdravotnická zařízení ústavní péče 

6.4.1 Zdravotnická zařízení skupiny LZ 1 
 

- LZ 1- lůžkové zdravotnické zařízení s maximálním počtem 15 lůžek pro dospělé 

pacienty nebo 10 lůžek pro děti, nově 10 lůžek při současném výskytu dětí i do-

spělých. 

- LZ 1 v objektu jiného účelu musí tvořit samostatný PÚ, který může být pouze 

jednopodlažní. Ustanovení zůstalo stejné, ale jednopodlažnost považuji za důle-

žité zdůraznit.   

- V konstrukcích střech nesmí být použito průsvitných střešních plášťů a světlíků 

z materiálů třídy reakce na oheň F až B (kromě klapek SOZ a materiálů osvětlo-

vacích těles s jejich celkovou plochou do 15% plochy PÚ). 

- Šířka únikových cest zůstává stejná, novým údajem je šířka dveří: tam, kde ne-

dochází k přemísťování lůžek, stačí 0,9 m. V poznámce je nově uveden rozměr 

nosítek 0,6 x 2,0 m.  

o Při návrhu šířky schodišťového ramene a podesty se nesmí zapomenout 

na obsluhu nosítek. 

- Požadavky na délky únikových cest jsou stejné. Nově lze u změn staveb podle 

ČSN 730834 [4] užít i ČCHÚC.  
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 6.4.2 Zdravotnická zařízení skupiny LZ 2 
 

- Lůžkové zdravotnické zařízení s jednou a více lůžkovými jednotkami (lůžková 

jednotka je uzavřený soubor místností sloužících k ošetřování a pobytu hospita-

lizovaných osob. Může mít maximálně 50 lůžek pro dospělé nebo 30 lůžek pro 

děti, při současném výskytu dětí a dospělých maximálně 30 lůžek). 

- Místnosti, které musí tvořit samostatné požární úseky, zůstaly stejné, vypadlo 

z nich pouze každé oddělení dětí, avšak s dětmi je počítáno výše.  

o U lůžkové jednotky jsou doplněny počty osob v případě současného vý-

skytu dětí a dospělých, maximálně 30 lůžek, ale podle mě mělo být v 

případě porodnic upřesněno, jak započítat matky a novorozence (50 lů-

žek nebo 30 lůžek). To samé u dětských oddělení, kde mohou s nemoc-

nými dětmi pobývat i jejich rodiče. 

- Požadavek na dělení jednoho podlaží do minimálně dvou PÚ zůstal stejný, ale je 

jeden z nejpodstatnějších. Umožňuje provedení evakuace po rovině. 

- V samostatně větraných prostorech oddělujících anesteziologicko resuscitační 

oddělení, jednotku intenzivní péče a operační oddělení je zvýšena hodnota pře-

tlaku oproti přilehlým prostorům z 10 – 30 Pa na 25 – 50 Pa, větrání s dodávkou 

vzduchu musí zajistit patnáctinásobek objemu prostoru za hodinu oproti původ-

nímu desetinásobku.  

o Tento požadavek je sice uveden pouze v jednom článku, ale je jeden z 

nejpodstatnějších v celé normě. Realizace tohoto článku umožní dokon-

čit operaci, či zredukovat její průběh. Pozor na nasávání vzduchu pro 

větrání těchto zařízení. Doporučuji dávat čidla detekce kouře do potrubí, 

které distribuuje vzduch do těchto prostor i do vlastních ARO, JIP, ope-

rační, apod. Vždy posuzovat nasávací otvor VZT zařízení, u kterého se 

předpokládá činnost při požáru a to nejen vůči samotnému požáru, ale 

vzít v úvahu i možnost pálení trávy. 

o Prostor brání proniku kouře do požárních úseků, kde se mohou vyskyto-

vat pacienti, které není možno, vzhledem k jejich stavu, evakuovat 

v případě požáru ani do sousedního požárního úseku. Tento požadavek 

musí být splněn, i když je v uvedených požárních úsekách umístěno jen 

jedno lůžko [11].   
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- Nově musí být dveře ústící do tohoto prostoru z jiných požárních úseků požární 

a současně kouřotěsné EI-Sm-C, z požárních úseků nebo prostorů bez požárního 

rizika stačí EW-Sm-C.  

- Lze použít normou dané hodnoty pv a an, nově musí být požární úseky podle čl. 

8.4.1 [5] (ve vícepodlažních objektech musí být každé podlaží s lůžkovými jed-

notkami děleno nejméně do dvou požárních úseků) provedeny nejméně ve IV. 

stupni požární bezpečnosti. 

o I v posledním NP musí mít dveře PO minimálně 30 minut a je tedy mi-

nimálně 30 minut čas, než se začne šířit požár nebo kouř do sousedního 

PÚ (dveře jsou požadovány v kouřotěsném provedení) a je dostatek času 

na evakuaci. 

o O tom, že je možné evakuovat osoby po rovině do sousedního požárního 

úseku a tam mít relativně víc času na vše, personál v řadě případů není 

informován. 

o Je třeba klást důraz na správné vyřešení evakuačního plánu a na proško-

lení zaměstnanců i co do průběhu evakuace.  

- Konstrukční systémy musí být nehořlavé a to bez výjimek uvedených v ČSN 73 

0802 [7], smíšené jsou dovoleny pouze u změn staveb podle ČSN 73 0834 [4] 

stávajících LZ 2 s nejvýše sedmi nadzemními podlažími a u nových jednopod-

lažních objektů. Nepřihlíží se pouze ke konstrukcím nad požárním stropem po-

sledního NP. 

- Přípustné klasifikační požadavky na dílčí stavební konstrukce či prvky, které 

musí být zajištěny u PÚ lůžkových jednotek, ARO, JIP a operačních oddělení 

uvádí tabulka 1 ČSN 730835 [5], , která platí pro nové objekty i změny staveb. 

o POZOR: přechodné období, kdy bylo možné třídu reakce na oheň podle 

tabulky 1 nahradit použitím stavebních hmot stupně hořlavosti A pro 

třídu A1 nebo A2, B pro třídu B, C1 pro třídu C, a doplňková klasifikace 

s1 nebyla závazná, skončilo 31.12.2007. Po tomto datu se stavební vý-

robky a hmoty hodnocené stupněm hořlavosti mohou použít jen u objek-

tů navržených do 31.12.2007. 

- U konstrukčních dílců a prvků s požadavkem na doplňkovou klasifikaci s1 ne-

smí být použito plastických hmot. 

- Dimenzování únikových cest zůstalo stejné. Stejný je princip evakuace po rovi-

ně do sousedního PÚ pro lůžkové jednotky, JIP, ARO a operační oddělení.  
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- Požadavky na PÚ, do kterého směřuje evakuace, zůstaly stejné, nově stačí vět-

rání alespoň na ploše tohoto PÚ, která je určena pro pobyt pacientů (chodba, po-

koj). Tímto PÚ může být PÚ CHÚC, ale pozor na plošné dimenzování, ke kte-

rému se nemusí přihlížet pouze tehdy, když přes CHÚC evakuace po rovině do 

jiného PÚ jen probíhá.  

- Nově nelze podle ČSN 73 0834 [4] v rekonstruovaných objektech LZ 2 nahradit 

CHÚC typu B typem A, u změn staveb LZ 2 nelze užít ČCHÚC. 

- Zvýšily se požadavky na typ CHÚC. Nejmenší počet a nejnižší typ CHÚC sta-

noví tabulka 2. 

- CHÚC typu B slouží maximálně pro 250 osob (toto je řešeno poznámkou 1 v ta-

bulce 2  ČSN 730835 [5], avšak význam tohoto omezení je obrovský – pro běž-

ně stanovený SPB III CHÚC jde o kapacitu ú.p. ve směru po schodech dolů 300 

osob na jeden ú.p., přičemž šířka schodiště je např. minimálních 1,5m s ohledem 

na zajištění evakuace na nosítkách, tj. 2,5 ú.p. – kapacita schodiště by mohla být 

tedy 2,5 x 300 = 750 osob, avšak skutečné omezení je na 250 osob i když vý-

počtově schodiště pojme větší počet evakuovaných osob. CHÚC B je požadová-

na již od druhého NP a vždy musí být s předsíní. CHÚC A je tedy v LZ2 prak-

ticky vyloučena (mohou ji například tvořit vodorovné komunikace v jednotli-

vých podlažích)  

- Objekty s LZ 2 do čtyř nadzemních podlaží mohou mít jedinou CHÚC typu B 

dispozičně shodnou s typem A s přetlakovou ventilací (podle čl. 9.4.5 ČSN 73 

0802 [7]), nesmí být delší než 90 m. 

o Dříve byla hodnotou 90 m omezena CHÚC A, ale teď, když se tento typ 

nebude vyskytovat, jsou hodnotou 90 m omezeny některé CHÚC B. 

o První CHÚC B musí být s předsíní. CHÚC B bez předsíně není tak bez-

pečná, jako s předsíní (princip dvou dveří je výhodnější s ohledem na 

vyšší ochranu proti proniknutí kouře z požárního úseku s požárním rizi-

kem do CHÚC).  

- Minimální šířka ÚC pro pacienty neschopné samostatného pohybu zůstává včet-

ně dveří 1,1 m, kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do tří let mohou mít 

dveře široké 0,9 m. 

- Požadavek na vybavení objektů s LZ 2 domácím rozhlasem zůstává stejný, nově 

je požadována možnost vysílání samostatně do jednotlivých lůžkových jednotek 
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nebo oddělení (jde o hardwarový požadavek zejména na kabeláž rozhlasu, zesi-

lovače, ústřednu apod. což má vliv na cenu stavby).  

o Vzhledem ke zdravotnímu stavu je důležité informovat o hrozícím ne-

bezpečí pouze osoby, kterých se týká a zbytečně neznepokojovat ostatní. 

Osoby obecně lépe reagují na mluvené slovo, než na zvuk sirény. Sys-

tém vyhlášení evakuace ve zdravotnických zařízení, či v zařízení sociál-

ní péče, stejně tak v jeslích apod. je nutné řešit individuálně zejména 

s ohledem na charakter osob v objektu, jejich postižení apod. U koje-

neckých ústavů je mluvené slovo vůči kojencům zbytečné. 

Doporučuji informovat sestry na všech odděleních o tom, kde hoří 

(pager, blikající světlo, bzučák...), a sloužící lékař rozhodne, kdo kam 

může jít pomoci. 

- Nově mají být dveře na únikových cestách opatřeny transparentní plochou o ve-

likosti alespoň 0,06 m2 pro umožnění průhledu na druhou stranu dveří. 

o Princip je již uveden v normě 73 0831 PBS – Shromažďovací prostory. 

Když lidé vidí, kam jdou, a prostor je osvětlen, tak únikové cestě více 

důvěřují a jsou více schopni se ovládat. Průhled dále slouží pro snazší 

kontrolu prostoru personálem nebo zasahujícími jednotkami. 

- Novým požadavkem je také zabezpečení vzduchotechnického potrubí všech prů-

řezů při prostupu požárně dělícími konstrukcemi (u požárních úseků lůžkových 

jednotek, anesteziologicko resuscitačních oddělení, jednotek intenzivní péče a 

operačních oddělení) požárními klapkami ovládanými zařízením EPS. Pokud je 

v objektu s LZ 2 menší počet lůžek, než je normou daný limit pro instalaci EPS, 

nemusí být EPS v celém objektu, stačí pouze lokální zařízení pro ovládání kla-

pek v potrubí VZT.  

o Z důvodu nedostatku požárních klapek bylo přistoupeno ke kompromisu: 

potrubí do plochy průřezu 0,04 m2 nemusela být v místě prostupu požár-

ně dělícími konstrukcemi opatřena požárními klapkami. V objektech 

zdravotnických zařízení, v domech s pečovatelskou službou a ústavech 

sociální péče (kde není předpoklad evakuovat v reálném čase všechny 

osoby s omezenou schopností pohybu nebo neschopné samostatného po-

hybu) byl tento kompromis zrušen. Ovládání EPS je nutné proto, že te-

pelná pojistka ovládající požární klapku potřebuje ke své aktivaci určitý 
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čas, během kterého potrubím prostupuje „studený kouř“ a zplodiny hoře-

ní, kdežto EPS má kratší prodlevu [11].   

- Nutnost instalace EPS již není vázána na počet podlaží, ale na počet lůžek, a to 

50 pro dospělé, 30 pro děti nebo při současném výskytu dětí i dospělých. 

o Provedení EPS vychází z článku 6.6.3 ČSN 73 0802: za požární úsek 

vybavený zařízením EPS se považuje takový, ve kterém jsou všechny 

prostory, oddělené stavebními konstrukcemi, vybaveny samočinnými 

hlásiči požáru (s výjimkou stavebně oddělených prostorů bez požárního 

rizika) [11].   

- Nově se nástupní plocha se nevyžaduje u nových objektů o výšce h ≤ 6 m, od-

chylně od ustanovení v ĆSN 73 0802 [7]. 

  

 6.5 Zařízení sociální péče  

Požární bezpečnost objektů sociální péče nebyla dosud řešena v žádné ČSN řady 73 

08..,, tedy ani v původní ČSN 73 0835 z roku 1996 [6]. Nová norma ČSN 73 0835 [5] 

rozděluje zařízení sociální péče na DPS a ÚSP. 

6.5.1 Domy s pečovatelskou službou 

- Objekt nebo část objektu, ve kterém se osobám starším 60ti let nebo osobám 

s postižením tělesným, smyslovým, popřípadě mentálním lehčího stupně, posky-

tuje sociální péče formou pečovatelské služby v jejich domácnostech. 

- DPS s projektovaným počtem osob max. 12, se navrhují podle ČSN 73 0833.  

o I tady by se měla vzít v úvahu schopnost pohybu ubytovaných osob a na-

vrhovat větší šířky ÚC. 

- NO je požadováno § 19 vyhlášky [12] pro CHÚC, ÚC sloužící pro evakuaci 

osob se sníženou schopností pohybu a orientace a osob neschopných samostat-

ného pohybu a pro cesty sloužící částečné evakuaci. 

o Změnu charakteru poskytované péče nelze zatřídit jako změnu stavby 

skupiny I, když se místo pečovatelské služby vytvoří jednotky s formou 

ústavní péče. Podle čl. 3.2, odst. d) 2) ČSN 73 0834 [4], je změnou uží-

vání objektu, prostoru nebo provozu pouze změna, která vede k záměně 

věcně příslušné projektové normy. Za záměnu věcně příslušné projekto-
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vé normy se považuje i změna užívání, kterou se upravují objekty, pro-

story (nebo provozy) zdravotnických zařízení z AZ 2 nebo LZ 1 na LZ 2.  

- DPS v objektu jiného účelu se musí od ostatních částí požárně oddělit. Stupeň 

požární bezpečnosti se stanoví podle ČSN 73 0802 [7], bez průkazu lze u bytů 

použít pv = 40 kg.m-1, an = 1.  

- Na dveřích do bytů nemusí být samozavírače, předpokládá se, že dveře do bytu 

jsou trvale zavřené a snazší manipulace s dveřním křídlem je pro osoby žijící 

v domech s pečovatelskou službou také důležitá. 

o Otázka samozavíračů je jedna z největších problémů u zdravotnických 

zařízení. V běžném provozu téměř vždy překážejí. Je třeba správně na-

vrhnout dispozici a požární úseky, některé dveře je možno vybavit mag-

nety, které ovládá EPS a uzavře je v případě požáru. 

- Nechráněná úniková cesta tvořící požární úsek bez požárního rizika a spojující 

požární úseky s chráněnou (popřípadě částečně chráněnou únikovou  cestou u 

změn staveb podle ČSN 73 0834 [4]) únikovou cestou, musí být od ní oddělena 

požárním uzávěrem alespoň EW 30-Sm-C, který musí mít transparentní plochu o 

velikosti nejméně 0,06 m2 umožňující průhled na druhou stranu.  

- Jedna NÚC může být užita, pokud není delší než 20 m, je jí evakuováno maxi-

málně 12 ubytovaných osob. Více NÚC může mít délku maximálně 35 m. Délky 

nelze prodlužovat podle ČSN 73 0802 [7]. 

- Jedné CHÚC (popřípadě částečně chráněné únikové cesty u změn staveb podle 

ČSN 73 0834 [4]) lze užít u objektů s nejvýše třemi NP, pokud z každého podla-

ží nebude evakuováno více než 12 osob. Je-li CHÚC vybavena nuceným větrá-

ním, může mít objekt pět NP. 

- Šířka ÚC musí být minimálně 1,1 m s dveřmi 0,9. Pozor na šířku schodiště, po-

kud se v DSP trvale nebo pravidelně vyskytují osoby neschopné samostatného 

pohybu (alespoň 1,5 m) 

- Nechráněná vzduchotechnická potrubí všech průřezů prostupující požárně dělí-

cími konstrukcemi požárních úseků bytů s pečovatelskou službou, musí mít 

v místě prostupů osazeny požární klapky.  Není stanoven požadavek na jejich 

ovládání EPS. 

- Domy s pečovatelskou službou s více než 50 ti osobami musí být vybaveny zaří-

zením EPS. Samočinné hlásiče jsou požadovány alespoň v bytech. 
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6.5.2 Ústavy sociální péče 

- Objekt nebo část objektu, kde se osobám starším 60 ti let nebo osobám 

s postižením tělesným, smyslovým, mentálním, případně s určitým chronickým 

stavem, poskytuje sociální péče ústavní formou; za ústavy sociální péče se po-

važují také domovy důchodců a domovy-penziony pro důchodce. 

- ÚSP s maximálně 15 lůžky pro dospělé nebo 10 lůžky pro děti a při současném 

výskytu dětí a dospělých se navrhují podle kapitoly pro zdravotnická zařízení 

skupiny LZ 1. Ústavy přesahující tyto hodnoty se navrhují podle zdravotnických 

zařízení LZ 2 s doplňky v článcích 10.2 až 10.8. 

- Podle kapitoly 10 pro ÚSP do doporučuje postupovat u lůžkových částí ústavů, 

kde jsou umístěny osoby ze sociálních důvodů (azylové domy, domovy pro děti 

od 3 let...). 

- V ÚSP se mohou vyskytovat ošetřovatelská oddělení: uzavřený soubor místností 

sloužící k ošetřování osob upoutaných na lůžko nebo vyžadujících trvalou ošet-

řovatelskou péči. Mohou obsahovat doplňující provozní nebo pomocné prostory 

(vyšetřovny, pracovny personálu, jídelnu, umývárny, sklady…). Maximální po-

čet lůžek je 25. Musí tvořit samostatný požární úsek. 

o Nezaměňovat s lůžkovou částí, kterou tvoří pokoje a provozní nebo po-

mocné prostory (jídelny, umývárny, sklady...) 

- Vstupní dveře do požárních úseků lůžkových částí a samostatných jednotek pro 

ubytování musí být požární a současně kouřotěsné, klasifikace alespoň EI 30-Sm.  

o I když tyto dveře oddělují prostory pro pobyt osob od požárního úseku 

bez požárního rizika, kterým je společná chodba, musí splnit mezní stav I 

(izolační kritérium) a zároveň musí být kouřotěsné (Sm), protože se před-

pokládá dlouhodobý pobyt osob za těmito dveřmi [11].   

- Samouzavírací zařízení není požadováno (na rozdíl od ČSN 73 0810 [2]) 

z důvodu snazší manipulace, předpokládá se, že dveře uzavře personál nebo se 

využije EPS, pokud je instalována. 

- Nechráněná úniková cesta tvořící požární úsek bez požárního rizika a spojující 

požární úseky s chráněnou únikovou cestou, musí být od ní oddělena požárním 

uzávěrem alespoň EW 30-Sm-C, který musí mít transparentní plochu o velikosti 

nejméně 0,06 m2 umožňující průhled na druhou stranu.  

o Průhled je požadován pro snazší kontrolu personálem ústavu, jestli jsou 

dveře do prostorů pro ubytování uzavřeny a také slouží zasahujícím jed-
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notkám požární ochrany k rychlejší orientaci v objektu. Z NÚC byl vy-

tvořen PÚ bez požárního rizika z důvodu zabránění průniku kouře do po-

žárních úseků pro pobyt osob a zároveň do CHÚC. 

o Uvedená opatření byla navržena zejména proto, že zajistit v reálném čase 

evakuaci osob se v praxi ukázalo velmi problematické (nedostatek per-

sonálu, stres klientů zejména v nočních hodinách). Zásadou je, evakuo-

vat osoby z požárního úseku zasaženého požárem a současně vytvořit 

technické podmínky pro to, aby osoby z požárních úseků požárem neza-

sažených mohly být evakuovány v co možná nejdelším čase nebo vůbec. 

Nejdůležitější je zabránit průniku kouře do prostorů s výskytem osob 

[11].   

- Jedna NÚC může být užita, pokud není delší než 15 m, je jí evakuováno maxi-

málně 12 ubytovaných osob. Více NÚC může mít délku maximálně 30 m. Délky 

nelze prodlužovat podle normy ČSN 73 0802 [7]. 

- Jediné CHÚC (popřípadě ČCHÚC u změn staveb podle ČSN 73 0834 [4]) lze 

užít u objektů s nejvýše třemi nadzemními podlažími, pokud z každého podlaží 

nebude evakuováno více než 12 osob. 

- Nechráněná vzduchotechnická potrubí všech průřezů, která z prostorů 

s požárním rizikem prostupují požárně dělícími konstrukcemi (u požárních úse-

ků lůžkových částí a samostatných jednotek pro ubytování) musí být v místě 

prostupu zabezpečena požárními klapkami ovládanými zařízením EPS. Zařízení 

EPS je také požadováno v ústavech sociální péče s více než 50 lůžky.  

- Potrubí VZT z prostorů bez požárního rizika podle čl. 4.7 této normy nemusí mít 

požární klapky.  

o Normou není požadováno zařízení pro akustický a optický signál vyhlá-

šení poplachu a domácí rozhlas, ale projektanti by na tato zařízení nemě-

li zapomínat. 

 

6.6 Zvláštní zdravotnická zařízení pro děti 

- Kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do tří let s maximálně 10 lůžky se 

navrhují podle kapitoly pro zdravotnická zařízení LZ 1, s větším počtem lůžek 

podle kapitoly pro zdravotnická zařízení LZ 2 (lůžková jednotka nesmí mít více 

než 30 lůžek). 
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6.6.1 Jesle 

- Oddělení jeslí může být umístěno nejvýše v 2. nadzemním podlaží. Výška h bu-

de tedy vždy menší než 9m, nejsou požadovány požární pásy a použití vnější te-

pelné izolace není omezeno žádným požadavkem na třídu reakce na oheň. 

- Nové požadavky: 

o Pro podlahové krytiny lze použít materiály klasifikované podle ČSN EN 13501-

1 [8] do třídy A1fl až Cfl. 

o V konstrukcích střech nesmí být použito průsvitných střešních plášťů a světlíků 

z materiálů třídy reakce na oheň F až B (osvětlovací tělesa bez požadavku do 

15% plochy PÚ). 

o U změn staveb je dovoleno použít jednu ČCHÚC dle ČSN 73 0834 [4]. 

 

6.6.2 Mateřské školy 

- Norma doporučuje postup podle jeslí, ale od 1.7.2008 má platit vyhláška č. 

23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb [16], podle níž 

bude nutno postupovat, jelikož se jedná o vyšší právní předpis, než je technická 

norma.  

  

6.7 Změny v rámci přílohy A 

- Nové položky:  

o pod bodem 3.1 přibyla některá oddělení, např. gastroenterologické, novoroze-

necké, plastické chirurgie, traumatologické, protetické……  

o Pod bodem 4 přibyly položky 4.4 stacionáře, 4.5 záchytná stanice. Pod bodem 6 

nově přibyla zařízení sociální péče, 6.1 ústavy sociální péče, 6.2 pečovatelské 

služby. 

- Změny položek:  

o hodnota pn v hygienických stanicích byla zvýšena z 15 na 25 kg.m-2, u složek 

vyšetřovacích a léčebných z 7,5 na 15 kg.m-2 , u laboratoří z 15 na 20 kg.m-2, 

v dětských domovech pro děti do tří let a v jeslích z 20 na 25 kg.m-2.  

o Bylo změněno procentuální složení osob v lékárenských zařízení z hodnoty 

100% osob schopných samostatného pohybu na 80% osob schopných samostat-

ného pohybu a 20% osob s omezenou schopností pohybu. 
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Záchytná stanice a ÚSP pro chronické alkoholiky a toxikomany 

Jako zajímavost uvádím příklad rozdílu názvem obdobných položek, z nichž jedna je 

nová.  

Zařízení se liší délkou pobytu osob, kdy na záchytné stanici je pobyt krátkodobý (daný 

dobou vystřízlivění zadržené osoby?), dále počtem osob a jejich skladbou podle schop-

nosti pohybu. Na záchytné stanici je to 50% s omezenou schopností pohybu a 50% ne-

schopných samostatného pohybu, v ústavu sociální péče pro chronické alkoholiky a 

toxikomany se předpokládá 90% schopných samostatného pohybu a 10% s omezenou 

schopností pohybu. V ÚSP se léčí osoby, které nemají žádné zdravotní postižení (90%), 

kromě občasných abstinenčních příznaků (10%). 

 

6.8 Změny v rámci přílohy B 

o Nastaly v hodnotách pro jmenovitou rychlost výtahu 1,00 m.s-1: 

o Časová ztráta rozjezdem a dojezdem výtahu tm byla 5,00 s, nově 3,00 s 

o Časová ztráta na jedno otevření a zavření dveří tn 12,00 s zůstává stejná u samo-

činných jednostranně posuvných dveří, u samočinně středově otvíravých dveří je 

nově tn 9,00 s. 

Změny nejsou z pohledu požární bezpečnosti na straně bezpečnosti (dochází ke sní-

žení časů, které brzdí evakuaci, tj. dochází ke zvýšení kapacity evakuačních výtahů). 

Nejedná se však o hodnoty, které by byly rozhodující. Snížení těchto hodnot vyplý-

vá zřejmě z nových technologií používaných v nově vyráběných EV a zřejmě i ve 

změně norem platících pro výtahy. Vždy je však umožněno uvažovat konkrétní 

hodnoty, které udá výrobce konkrétního navrženého výtahu (ať jsou na jednu či 

druhou stranu od normových hodnot). 

 

 
Upozornění: V této kapitole nejsou uvedeny všechny články původní a nové normy, je 

třeba číst práci a normu současně. 
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Závěr 
 

Cílem mé práce bylo vytvoření přehledu všech předpisů, které se týkají objektů zdra-

votnických zařízení, s komentářem k jejich některým ustanovením, aby byl dán čtenáři 

základ s vysvětlením. Z pohledu mé jedenáctileté praxe na oddělení stavební prevence 

HZS mohu konstatovat, že projektanti PBS mají problémy s vypracováním PBŘ na tyto 

objekty, neboť stále ještě velká část z nich ani všechny předpisy nezná nebo není 

schopna posoudit návaznosti, protože se s objekty zdravotnických zařízení nesetkávají 

často. Velmi důležitá je spolupráce mezi projektanty a pracovníky SPD, která by se 

mohla zlepšit například tím, že by HZS odbor prevence minimálně dvakrát ročně uspo-

řádal společné školení, kde by se projednaly složité a sporné situace vznikající při návr-

hu PBS. Jednotlivé osobní konzultace jsou samozřejmostí, pouze se informace nedosta-

nou k ostatním. 

V úvodu jsem nastínila, že přehled předpisů může pomoci také provozovatelům zdra-

votnických zařízení a jejich OZO nebo technikům PO. Je velmi důležité, aby tyto osoby 

byly seznámeny nejen se zákonem o PO [18] a vyhláškou o požární prevenci [12], nově 

samozřejmě také s vyhláškou o technických podmínkách PO staveb [16], ale také se 

stavebním řešením objektu, aby mohly plně využít nabízené možnosti, se kterými se-

známí zaměstnance při školení. Pokud není školení správně provedeno, znamená to, že 

nemalé prostředky na PBS byly vydány úplně zbytečně. Pro ilustraci uvedu příklad. 

Novostavba  zařízení LZ2 byla provedena podle staré ČSN 73 0835 [6] s tím, že při 

realizaci se do projektu podařilo vsunout některé prvky z normy nové [14]. Dokumenta-

ce požární ochrany, zřízení a odborná příprava požární hlídky i školení zaměstnanců 

bylo prokazatelně provedeno. Při cvičném požárním poplachu se zaměstnanci snažili 

evakuovat pacienty do jiných podlaží nebo ven z objektu. Vůbec nevěděli, že objekt je 

postaven tak, že je možno provádět horizontální evakuaci po rovině do sousedního po-

žárního úseku. Zdravotnická zařízení se většinou brání provádění cvičného poplachu, 

ale bez něj si personál rozhodně evakuaci nemůže nacvičit. Místo pacientů lze využít 

studentů zdravotnických škol. V rámci ÚSP apod. lze evakuaci provádět formou hry. 

Pokud chtějí OZO a technici PO svou práci vykonávat kvalitně, musí na provedení 

cvičného poplachu trvat. 

Za důležité upozornění k tomuto odstavci ještě považuji zdůraznit nutnost zpracování 

DZP k usnadnění orientace zasahujících jednotek. Podle § 4, odst. 2), písm. h, j, zákona 

o PO [18] se ve stavbách, které jsou podle kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se 
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sníženou schopností pohybu a orientace a ve stavbách, kde nejsou běžné podmínky pro 

zásah, provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. Může se jednat i o čin-

nosti s vysokým požárním nebezpečím, pokud se provozují v budovách s více než 15 

NP nebo s výškou větší než 45 metrů, podle § 4, odst. 3), písm. d, zákona o PO [18]. 

Složité podmínky pro zásah definuje § 18, písm. e, f, vyhlášky o požární prevenci [12]. 

DZP se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah, 

§ 34, odst. 2 vyhlášky [12], což objekty zdravotnických zařízení bezezbytku naplňují.  

Přehled předpisů pro zdravotnická zařízení v ČR by bylo jistě zajímavé srovnat s před-

pisy v jiných státech. V rámci bakalářské práce se mi to bohužel nepodařilo, ale k tomu-

to srovnání se chystám při řešení diplomové práce v navazujícím studiu. Uvažuji o po-

souzení PBS některého objektu zdravotnického zařízení podle českých a německých 

předpisů. Požární bezpečnost domovů důchodců v SRN a USA a její srovnání s ČR je 

uvedeno v diplomové práci Požární bezpečnost domovů důchodců [1]. 
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