
 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
 

Katedra požární ochrany  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Používání technických zařízení pro únik osob při 

požáru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Lenka Špičková 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Kučera, Ph.D. 

Studijní obor: Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 

Datum zadání bakalářské práce: 30. listopad 2010 

Termín odevzdání bakalářské práce: 15. duben 2011   



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracovala samostatně.“ 

 

V Ostravě dne 15. dubna 2011                                  …….….….…………………… 

           Lenka Špičková 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímto bych chtěla poděkovat panu Ing. Petru Kučerovi, Ph.D. za odborné vedení a konzultace 

při tvorbě mé bakalářské práce. 



 

Anotace 

 

Špičková, L. Používání technických zařízení pro únik osob při požáru: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – TU Ostrava, FBI, 2011, 37 s.  

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění technických zařízení, které 

napomáhají bezpečnému úniku osob při požáru. První kapitola udává základní informace  

o těchto požárně bezpečnostních zařízeních pro únik osob při požáru. V další kapitole jsou 

uvedeny požadavky na zařízení, způsob jejich umístění, jednotlivé podmínky pro montáž  

a funkční zkoušky těchto zařízení. V závěrečné části jsou napsány podmínky pro provoz, 

kontroly a opravy PBZ.  
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1 Úvod  
 

Technická zařízení pro únik osob při požáru jsou v současné době velmi rozšířená  

a používaná. Jejich hlavní funkcí je požární bezpečnost stavby (dále jen “PBS”)  

a umožnění bezpečné evakuace při ohrožení objektu. Teprve v roce 2009 byl v České 

republice zprovozněn první požární výtah. Konstrukci provedla společnost Schindler cz, a. s. 

v hotelu Jurys Inn na pražské Florenci.  

Na technická zařízení je kladeno mnoho bezpečnostních požadavků hlavně z hlediska 

požární ochrany (dále jen “PO”) a to na základě příslušných norem a předpisů.  

Tato práce přestavuje přehled o technických zařízeních používaných při evakuaci osob 

například při požáru. Pokud by se objekty nevybavily těmito zařízeními, tak by to mohlo mít 

v některých případech katastrofální důsledky. K hlavním nebezpečím patří ohrožení objektu 

zplodinami hoření. Z tohoto důvodu se, pro bezpečnou evakuaci a zásah požárních jednotek, 

objekty vybavují následujícími zařízeními:  

 evakuační a požární výtah; 

 nouzové sdělovací zařízení; 

 nouzové osvětlení; 

 funkční vybavení dveří; 

 požární odvětrávání únikových cest; 

 výstražná a bezpečnostní zařízení. 

 

Práce je rozdělena do několika tematických celků. Nejprve jsem uvedla základní 

informace o daných technických zařízeních. Další část obsahuje, jaké povinnosti provádí 

právnická a podnikající fyzická osoba ve vztahu k požárně bezpečnostním zařízením (dále jen 

“PBZ”). Podrobně specifikuji požadavky na jednotlivá zařízení, jejich umístění  

a instalaci. Montáž, podmínky pro montáž a funkční zkoušky jsou uvedeny ke konci práce. 

Krátce se také zmiňuji o zařízení pro odvod kouře a tepla, které je velmi důležité pro odvod 

zplodin při hoření. Zmíněné zařízení umožňuje osobám lepší únik ven z objektu a usnadňuje 

zásah požárním jednotkám. V závěrečné části jsou uvedeny podmínky pro provoz, kontroly  

a opravy PBZ, které vyplývají z vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.  
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2 Rešerše 
 

Nejvíce informací o technických zařízeních pro únik osob při požáru lze získat 

většinou v normách. Přesto jsem získala základní údaje o některých technických zařízeních 

v odborné publikaci s názvem Stavby a požárně bezpečnostní zařízení: Malá encyklopedie 

požární bezpečnosti objektů a technologií [2], kterou napsal V. Kratochvíl  

a kolektiv. Publikace se zabývá praktickým seznámením s PBZ, především formou fotografií 

z reálného prostředí. Je zde vysvětleno rozdělení nouzového osvětlení, účel a funkce 

požárních a evakuačních výtahů, jednotlivé požadavky na nouzové zvukové systémy.  

V normách ČSN 73 0802 - PBS – Nevýrobní objekty [7] a ČSN 73 0804 - PBS – 

Výrobní objekty [8] jsou hlavně kladeny požadavky na požární a evakuační výtahy. Určují, ve 

kterých objektech musí být výtahy zřízeny, pokud to nedoporučí jiná norma nebo právní 

předpis. Sdělují nám požadavky na výtahy jako je například velikost klece, konstrukční 

provedení, rychlost zdvihu, zajištění dodávky elektrické energie po určitou dobu.  

 Norma ČSN ISO 3864 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky [17] uvádí zásady 

navrhování bezpečnostních značek, které se mají použít ve veřejných prostorech, školách, na 

pracovištích. Hlavním účelem je prevence a v případě ohrožení objektu zplodinami hoření 

zajištění bezpečné evakuace z objektu. Norma uvádí, jaké by měly mít značky barvy, rozměry 

a hlavně k jakým účelům budou sloužit.  

Další používanou normou je ČSN EN 1125 – Stavební kování – Panikové dveřní 

uzávěry ovládané horizontálním madlem pro používání na únikových cestách – Požadavky  

a zkušební metody [14]. Hlavním účelem je bezpečný únik osob dveřmi pomocí 

jednoduchého ovládání rukou nebo tlakem těla k uvolnění panikového dveřního uzávěru. Řeší 

jednotlivé požadavky na navrhování, jak by mělo vypadat označení na výrobku (obalu), 

rozměry jednotlivých dílů.  

K hlavním legislativním předpisům patří zejména vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární 

prevenci [4], zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně [5], nařízení vlády č. 11/2002 Sb., 

kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů [6]. Nelze 

zapomenout na celou řadu internetových stránek, které se zabývají touto problematikou.  
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3 Základní informace o PBZ pro únik osob při požáru  
 

Mezi PBZ pro únik osob při požáru podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci 

patří evakuační výtah, požární výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, 

bezpečnostní a výstražné zařízení, funkční vybavení dveří.  

Objekty se podle potřeby a druhu vybavují výtahy určenými pro dopravu osob nebo 

osob a nákladů nebo výtahy, které jsou určené jen k dopravě nákladů [23]. Výtahy podle 

svého rozměru mohou být určeny pro zdravotnická zařízení, bytové domy, nebytové domy  

a jiné budovy. Z hlediska PO se stavby vybavují požárními nebo evakuačními výtahy na 

základě příslušných projekčních norem.  

Rozdíl mezi běžným výtahem a požárním nebo evakuačním výtahem spočívá v tom, 

že evakuační a požární výtah musí být při požáru požadovanou dobu funkční [23]. Oproti 

tomu běžný výtah musí být při požáru vyřazen z provozu, avšak musí ukončit již započatou 

jízdu do nejbližší stanice. V našich normách a předpisech jsou zavedeny pojmy „požární 

výtah” a „evakuační výtah”, ale v evropských předpisech a normách se uvádí jen pojem 

„požární výtah”.  

 

3.1 Bezpečnostní a výstražná zařízení 

Do této skupiny lze zahrnout značení únikových cest, pásky na podlahách, 

bezpečnostní značky a barvy, fotoluminiscenční tabulky k označování únikových cest  

a východů. Použitím vhodné bezpečnostní značky a barvy můžeme předcházet úrazům, 

požárům, případně haváriím.  

Fotoluminiscenční produkty (obrázek 1) bývají vyrobeny podle nejvyšších jakostních 

požadavků [26], [42]. Používají se tam, kde by při výpadku osvětlení mohlo dojít k zranění 

osob. Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky se řadí do kategorie svítících tabulek, které se 

používají k zavěšení pro bezpečné značení únikových cest.  

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Fotoluminiscenční značení únikových cest [28] 
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Bezpečnostní únikové značení je určeno k tomu, aby se osoby, které se nacházejí 

v objektu co nejrychlejším způsobem a po bezpečné únikové cestě dostali ven z budovy. 

Fotoluminiscenční značení usnadňuje orientaci, zkracuje dobu úniku a hlavně umožňuje 

záchranu osob z ohroženého prostoru. Pro svoji funkci nepotřebuje elektrické napájení, 

nevyžaduje žádnou údržbu a je šetrné k životnímu prostředí. V důsledku stoupání kouře 

vzhůru vzniká nad podlahou 50 cm vysoká bezdýmová zóna, která je zvláště vhodná  

k instalaci naváděcích systémů. 

 

3.2 Evakuační výtah 

Jedná se o výtah, který má předepsané parametry a je určený pro dopravu osob nebo 

osob a nákladů sloužící k evakuaci osob [8], [22], [29]. V průběhu požáru musí být jeho 

provoz po stanovenou dobu bezpečný. Zřizuje se v objektech v souladu s požadavky 

zvláštních předpisů a vyhlášek. Musí být označen piktogramem „Evakuační výtah” a to na 

vnější straně dveří výtahové šachty a taktéž i v kabině. Ukázka je uvedena na obrázku 2.  

 

 

Obrázek 2 Evakuační výtah [29] 

 

 

3.3 Požární výtah 

Je určený pro běžnou dopravu osob [22]. Má dostatečnou ochranu, signalizaci a řízení, 

které umožňují jeho použití s přímým řízením jednotky hasičského záchranného sboru. 

Používá se pro rychlou dopravu požárního vybavení a požárních jednotek do všech podlaží 
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v objektu. Jeho provoz musí být po stanovenou dobu v průběhu požáru bezpečný. Příklad 

toho, jak může požární výtah vypadat je uveden na obrázku 3.  

 

 

Obrázek 3 Požární výtah [27] 

 

3.4 Nouzové sdělovací zařízení (nouzové zvukové systémy) 

Aby mohla proběhnout bezpečná evakuace, proto se objekty vybavují technickým 

zařízením pro evakuaci osob [2]. Tato zařízení musí umožňovat svoji funkci i po vzniku 

požáru a nesmí se vyřadit z provozu. Vyhlášení poplachu se provádí pomocí rozhlasu nebo 

sirén. Pokud můžeme počítat s postupnou evakuací, tak se do daného objektu instalují další 

technická zařízení k řízení evakuace. Jedná se o televizní kamery, informační světelné panely 

a orientační světelné tabule. Hlavním zařízením je nouzový zvukový systém. Daná zařízení se 

do objektu instalují z toho důvodu, aby informovaly osoby o možných nebezpečích a hlavně, 

aby se zvýšila bezpečnost osob při samotném úniku ven z objektu.   

Nouzové zvukové systémy vysílají srozumitelné informace, které je nutné učinit pro 

ochranu zdraví a životů osob [16]. Pokud je detekován poplach, tak zařízení musí vyřadit 

z činnosti všechny funkce, které nejsou spojené s funkcí nouzového systému (hudba). Po 

zapnutí základního napájení musí být systém schopen vysílat do 10 sekund a hlášení podávat 

do jedné nebo více oblastí současně. Všechna hlášení musí být jasná, krátká, srozumitelná, 

nedvojsmyslná. Uživatel stanovuje, jakým jazykem bude provedeno hlášení.  

 

 



6 

3.5 Funkční vybavení dveří 

Dveře mohou být opatřeny panikovým kováním, samouzavíracím zařízením, 

kouřotěsnými nebo těsnícími pásky. Pokud bude použito kouřotěsných dveří, tak se musí 

použít obě pásky. Záleží také, v jakém prostoru budou dveře umístěné, podle toho se volí 

vhodný typ a druh dveří. Máme například dveře bezpečnostní, protipožární, vchodové, 

interiérové. Z hlediska provozních důvodů se používají dveře opatřeny přídržným magnetem 

nebo dveře, které jsou s bezpečnostním nebo zadlabacím zámkem (obrázek 4).  

Dveře, které vedou únikovou cestou, musí umožnit bezpečný průchod a nesmí bránit 

evakuaci osob a taktéž zásahu požárních jednotek [2]. V případě použití bezpečnostního 

zámku musí být dveře při evakuaci samočinně odblokovány. Dveře, které jsou zajištěny proti 

vstupu nepovolaným osobám, musí být při evakuaci průchodné a otevíratelné. Pokud jsou 

dveře instalované v objektech, kde se nacházejí osoby neschopné samostatného pohybu, tak 

se dveře na únikových cestách musí blokovat (je to dáno z důvodu zajištění bezpečnosti 

osob). Tento typ dveří může být opatřen přídržnými magnety, které se v případě požáru 

automaticky odblokují pomocí elektrické požární signalizace (dále jen “EPS”). V blízkosti 

těchto dveří musí být tlačítko, které je označeno piktogramem pro odblokování dveří bez 

ohledu na EPS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Panikové kování se zadlabacím zámkem [31] 

 

 

3.6 Nouzové osvětlení 

Je jedním z velmi významných PBZ podmiňujících PBS a slouží pro bezpečný únik 

osob hlavně při mimořádných situacích, ke kterým například patří požár [20], [49]. Osoby 

musí při mimořádné situaci nejen unikat, ale i zabezpečovat například obsluhu strojů, provoz 
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velínu. Při úniku nebezpeční látky může také nastat mimořádná událost, která je způsobena 

při výrobě vlivem člověka nebo vlivem přírodních účinků (povodeň, vítr). V takovém případě 

by se osoby neměly přibližovat k místu havárie, měly by vyhledat vhodný úkryt, připravit si 

prostředky individuální ochrany, poslouchat televizi, respektovat pokyny složek 

integrovaného záchranného systému a hlavně se připravit na evakuaci. V případě požáru se 

nejprve musí ověřit, zda se v daném prostoru nenacházejí osoby (zvířata), zastaví se přívod 

plynu a vypne elektrický proud, do příjezdu hasičů se omezuje ohnisko požáru a pak se teprve 

může prostor opustit.  

Podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci se nejedná o vyhrazený druh PBZ, 

přesto patří k významným prvkům PBS. Využívá se v případě výpadku napájení normálního 

osvětlení. Důvody selhání napájení mohou být různé. Jedná se například o poruchu na 

přívodním vedení nebo havárii na rozvodném zařízení. Z tohoto důvodu je nutné napájet 

svítidla ze zdroje nezávislého na tom, který napájí normální osvětlení. Pokud dojde k tomu, že 

selže normální osvětlení, tak k prvotním požadavkům patří ochrana lidí a jejich bezpečná 

evakuace z prostorů, které se staly dočasně nebo trvale nebezpečnými. Nouzové osvětlení 

zajišťuje dostatečné osvětlení únikového koridoru. Jedná se například o osvětlení spojovací 

chodby nebo osvětlení schodišť domu.  

Nouzové osvětlení se dá považovat za obecný termín, který se skládá z více druhů 

osvětlení, jak je uvedeno na obrázku 5. Mezi základní druhy patří nouzové únikové osvětlení 

a náhradní osvětlení. Nouzové únikové osvětlení se může použít k osvětlení únikových cest, 

jako nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem nebo jako protipanické osvětlení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Druhy nouzového osvětlení [15] 
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4 Požadavky na vybavení prostor a zařízení právnických osob  

a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle 

zvláštních předpisů 

 

4.1 Právnická osoba 
 

Je každý subjekt, který má práva a povinnosti a není fyzickou osobou [39]. K zřízení 

právnické osoby je potřebná písemná smlouva nebo základní listina. Právnické osoby vznikají 

dnem zapsání do obchodního rejstříku nebo do jiného zákonem určeného rejstříku. Tím se liší 

od fyzické osoby, která vzniká narozením. Při zřízení právnické osoby musí být určen její 

název, sídlo. Příklady právnických osob: veřejná obchodní společnost, společnost s ručením 

omezením, akciová společnost, komanditní společnost, nadace, vysoká škola (je veřejná podle 

zákona č. 111/1998 Sb.), církve (právnické osoby církve zřizuje Česká biskupská konference 

a jsou evidovány v Rejstříku církevních právnických osob, který vede Ministerstvo kultury 

České Republiky podle zákona č. 3/2002 Sb.). 

 

4.2 Statutární orgán  
 

Podle obchodního zákoníku jedná právnická osoba ve všech věcech prostřednictvím 

statutárního orgánu [48]. Statutární orgán pojednává o tom, kdo je oprávněn dělat úkony 

právnické osoby neomezeně na základě zákona a smlouvy o zřízení právnické osoby. O tom, 

zda budou členové statutárního orgánu jednat samostatně nebo společně může rozhodnout 

právnická osoba.  

Vztah mezi statutárním orgánem a společností se řídí ustanoveními o mandátní 

smlouvě a v žádném případě není tento vztah pracovněprávní. Pověřený zástupce nebo ředitel 

jedná jménem organizace jako statutární orgán, takže k otisku razítka organizace připojí 

vlastnoruční podpis. Podle obchodního zákoníku zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem 

právním úkonům, ke kterým dochází při provozu podniku.  

U veřejné obchodní společnosti je statutárním orgánem každý ze společníků. Pokud 

ovšem společenská smlouva nestanoví, že pouze někteří společníci jsou statutárním orgánem. 

Ve společnosti s ručením omezením je jednatel považován za statutární orgán. U akciové 

společnosti je představenstvo statutárním orgánem. Komanditní společnost se dělí na 

komanditisty a komplementáře. Všichni komplementáři se považují za statutární orgán. 

Právní úkony může činit jménem společnosti každý z nich samostatně.  

http://www.mkcr.cz/
http://www.mkcr.cz/
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4.3 Fyzická osoba 
 

Je člověk jako přirozený nositel práv a povinností [39]. Fyzická osoba má právní 

způsobilost k povinnostem a právům, právním úkonům, která vzniká narozením a zaniká 

smrtí. Tato způsobilost je pro všechny rovná. Plné způsobilosti nabývají osoby dovršením  

18 let. Omezit nebo zbavit způsobilost k právním úkonům může výhradně soud. 

 

4.4 Podnikající fyzická osoba 

Je osoba, která podniká za účelem dosažení zisku. Pro účely podnikání musí mít zřízen 

živnostenský list.  

 

4.5 Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob 

 Obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství PBZ a udržovat je 

v provozuschopném stavu [5]. 

 Udržovat volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k věcným 

prostředkům PO a k ručnímu ovládání PBZ. 

 Označit pracoviště příslušnými bezpečnostními značkami, zákazy, příkazy. Dále 

místa, kde se nacházejí PBZ. 

 Pomocí odborně způsobilé osoby, preventisty požární hlídky, technika PO pravidelně 

kontrolovat dodržování předpisů o PO a následně odstraňovat jejich závady. 

 Musí umožnit provedení kontroly orgánu státního požárního dozoru. Dále mu musí 

poskytnout požadovanou dokumentaci, doklady a informace vztahující se  

k zabezpečování PO a ve stanovených lhůtách splnit uložená opatření. 

 Bezúplatně poskytovat orgánu státního požárního dozoru vzorky nebo výrobky, které 

jsou nezbytné k provedení požární technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku 

požáru. 

 Z hlediska požární bezpečnosti stanovit požadavky na odbornou kvalifikaci osob 

pověřených kontrolou, obsluhou, údržbou a opravami technických zařízení. Práce, 

které by mohly vést ke vzniku požáru, se musí zabezpečit osobami s příslušnou 

kvalifikací.  
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5 Projektování výtahů 

 

Projektování výtahů je činnost, při které se řeší, jakým způsobem bude vedena 

vertikální doprava v objektu a současně se navrhuje její nejlepší možné řešení [1]. Jsou brány 

v úvahu technické předpisy, požadavky objektu a také finanční náklady na výtah.  

 

5.1 Stanovení počtu výtahů 

Pro stanovení jejich počtu a nosnosti je nutné znát počet potenciálních uživatelů 

budovy, předpokládaný počet návštěvníků a dopravní zatížení mezi jednotlivými nástupišti 

[1]. Jednotlivý výrobci mají pro daný výpočet speciální výpočtové programy, které umožní 

navrhnout optimální dopravní výkon. Čím kratší bude interval ve výchozí stanici, tím bude 

lepší výkonnost provozu výtahu. Pokud se v budově bude vyskytovat více výtahů, platí, že 

skupinové řízení zvyšuje dopravní kapacitu v závislosti na jejich počtu nelineárně s lepším 

výsledkem.  

V posledních letech lze pozorovat zvýšený zájem dodavatelů i investorů výtahů o tuto 

oblast, což znamená zvýšení PBS objektů. Jedná se například o schopnost stavebních objektů 

bránit se v případě požáru ztrátám na životech osob nebo zvířat. Mezi konstrukční řešení 

k jejich dosažení patří evakuační a požární výtahy na bázi zvláštních technických podmínek 

s využitím speciálních řídicích systémů.  

 

5.1.1 Parametry a počet evakuačních výtahů 
 

Parametry a počet evakuačních výtahů se stanoví následujícím způsobem: 

 

1

1 60

e

u

G T
n

G t
                                                                                                                         (5.1) 

 

kde 

n  počet výtahů potřebných pro evakuaci; 

tu  celková doba evakuace (min); 

Ge  celkový počet osob, který má být evakuován za dobu tu (min); 

G1  počet osob evakuovaných v jednom evakuačním cyklu; 

T1  doba jednoho cyklu evakuace (s). 
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1 1 3 2 1

2
2( )

h
T t t t G

v
                                                                                                        (5.2) 

 

kde 

t1  časová ztráta způsobená rozjezdem a dojezdem výtahu 

t1 = 2 s    pro v ≤ 1 m/s 

t1 = 3 s    pro 1  v ≤ 1,6 m/s; 

t2  časová ztráta způsobená nástupem a výstupem jedné osoby 

t2 = 2 s; 

t3  časová ztráta způsobená otevíráním a zavíráním dveří výtahu 

t3 = 9 s; 

h  dráha evakuace (m); 

v  jmenovitá rychlost výtahu (m/s).  

 

Při projektování stavby musí být zohledněn charakter jejího určení a předpokládaná 

pohyblivost evakuovaných osob a podle těchto skutečností zvolit hodnoty t2 a G1. Pokud 

budou muset být evakuovány osoby s omezenou schopností pohybu, tak se doporučuje 

uvažovat s časovou ztrátou, která je způsobena nástupem a výstupem 1 osoby t2=6 s.  

 

5.2 Požadavky na evakuační výtah 

Stavby, ve kterých se počítá s využitím evakuačního výtahu, musí být navrženy tak, 

aby výtah byl vždy dostupný pro účely evakuace [12]. Výtah je hlavně určen pro evakuaci 

osob neschopných samostatného pohybu nebo osob se sníženou pohyblivostí.   

 

Evakuační výtah musí být zřízen v objektech:  

 kde v podlažích nad 60 m jsou skupiny výrob 1 až 4 a nad 30 m jsou skupiny výrob  

5 až 7 a kde se nachází více jak 50 osob [8];  

 kde v podlažích nad 45 m je více jak 50 osob [7]; 

 které mají více jak 3 užitná nadzemní podlaží, v nichž se pravidelně nebo trvale 

vyskytuje více jak 10 osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných 

samostatného pohybu a kde evakuaci těchto osob nelze zajistit jiným způsobem [7]; 

 se shromažďovacími prostory, kromě případů, kde východ z podlaží na volné 

prostranství je veden po rampě nebo po rovině [21]; 

 pro obchod, pokud má více jak tři nadzemní podlaží s prodejními prostorami; 

 určuje-li to další požární norma (např. ČSN 73 0835, ČSN 73 0833). 
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Při pořizování evakuačního výtahu se musí zohlednit: 

 počet evakuovaných osob a k tomu příslušné vybavení únikových cest; 

 rozdělení stavby do požárních úseků; 

 dopravní kapacita evakuačního výtahu. 

 

Vybavení evakuačního výtahu spínačem, který přepíná normální řízení výtahu na 

přednostní řízení oprávněnou osobou, vyplývá z celkového řešení evakuace v projektové 

dokumentaci stavby a musí být zajištěno u těchto budov: 

 Pro bydlení a ubytování (ČSN 73 0833) u skupiny OB4 (CHÚC typu B, C); 

 Zdravotnických zařízení a sociální péče (ČSN 73 0835) u skupiny LZ2 a domech  

s pečovatelskou službou. 

 

Evakuační výtahy mohou nahradit druhou chráněnou nebo nechráněnou únikovou 

cestu (dále jen “CHÚC”) typu A, jestliže jejich kapacita umožňuje evakuaci aspoň 30 % 

unikajících osob [8]. Výtah se doporučuje použít v objektech, kde výška nepřesáhne 30 m. 

V tomto případě musí být evakuační výtah v samostatném požárním úseku s východy do 

požárních úseků bez požárního rizika. Osobám musí být umožněno jak použití evakuačního 

výtahu, tak i únikové cesty.  

Jestliže evakuační výtah nebude součástí CHÚC a bude tvořit samostatný požární 

úsek, tak dveře výtahu musí ústit do požárního úseku bez požárního rizika s dostatečným 

manipulačním prostorem. Daný úsek musí umožnit komunikační spojení evakuačního výtahu 

s CHÚC.  

Evakuační výtah je navržen podle ČSN EN 81-1 nebo ČSN EN 81-2 a musí být 

opatřen řízením, signalizací a ochranou. K prvotním úkolům patří schopnost provozu po 

stanovenou dobu evakuace.  

Rozměry výtahu jsou vybírány z ČSN ISO 4190-1. Klec musí být z nehořlavých nebo 

nesnadno hořlavých hmot, jejíž velikost je nejméně 1100 x 2100 mm o nosnosti nejméně 

1000 kg. Při stavebních úpravách by rozměry klece měly dosáhnout minimálně 1100 x 1400 

mm. Světlá šířka vstupu do klece musí být minimálně 800 mm. U nových zdravotnických 

objektů musí mít výtah minimální rozměry 1200 x 2300 mm (s dveřmi o šířce 1100 mm). 

Musí zajistit přepravu nejen osob ale i přemístění lůžek o rozměrech 900 x 2000 mm včetně 

obsluhy. Pro rozpoznatelnost je označen piktogramem, jak uvádí obrázek 6. 
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Obrázek 6 Označení evakuačního výtahu [32] 

 

Evakuační výtah musí mít takovou rychlost, aby doba jedné jízdy do nejvyššího 

užitného podlaží byla maximálně 60 s. Doba jednoho cyklu evakuace, která se počítá 

z výchozí stanice do místa evakuace a zpět by neměla přesáhnout 150 s, pokud projekční 

řešení nepočítá s výtahem s vyšší nosností (2000 kg – 26 osob). Výtah musí mít zajištěnu 

dodávku elektrické energie po dobu minimálně 45 minut.  

 

5.3 Požadavky na požární výtah 
 

Požární výtah je stanoven podle ČSN EN 81-1 nebo ČSN EN 81-2 případně ČSN EN 

81 - (5-7) a je opatřen řízením, signalizací a ochranou [13]. V případě požáru musí být 

ovládán přímo jednotkou hasičského záchranného sboru.  

Rozměry výtahu jsou taktéž brány z ČSN ISO 4190-1. Nemůže mít menší rozměry jak 

1100 x 1400 mm s nosností minimálně 630 kg. Světlá šířka při vstupu do klece musí být 

minimálně 800 mm. Pokud se počítá s tím, že by výtah mohl být použit při evakuaci, tak musí 

mít rozměry 1100 x 2100 mm s nosností 1000 kg a označen piktogramem, jak je uvedeno na 

obrázku 7.  

 

Požární výtah musí: 

 být v objektech vyšších jak 45 m; 

 být v objektech, kde má být veden protipožární zásah nad výškovou úroveň  

60 m (pokud se bude jednat o skupinu provozu 1 až 4) [8]; 

 být v objektech, kde má být veden protipožární zásah nad výškovou úroveň  

30 m (pokud se bude jednat o skupinu provozu 5 až 7); 
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 ústit do požární předsíně CHÚC; 

 obsluhovat všechna podlaží, která se v objektu nacházejí; 

 mít stanice ve všech podlažích, kde se předpokládá zásah jednotek PO; 

 pro přístup jednotek hasičského záchranného sboru podle ČSN EN 81–72 dosáhnout 

nejvyššího podlaží do 60 sekund, po zavření výtahových dveří; 

 mít kabinu z nehořlavých hmot o čisté půdorysné ploše 1,3 m
2
 a kabina musí mít 

dveře; 

 v případě ohrožení objektu požárem umožnit sjetí klece výtahu do určité stanice buď 

přivoláním pomocí klíčového spínače, nebo impulsem automatického požárního 

hlásiče. Výtah tedy musí být vyřazen z provozu a musí být připraven pro provoz 

s hasiči pomocí zvláštního ovládání z výtahové klece. Podle ČSN EN 81-72 musí být 

spínač požárního výtahu umístěn na určeném místě pro jednotky hasičského 

záchranného sboru. Spínač musí být umístěn do 2 m od požárního výtahu ve výšce 1,8 

až 2,1 m a také musí být označen piktogramem požárního výtahu; 

 mít zajištěnu dodávku elektrické energie po dobu nejméně 45 minut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Označení požárního výtahu [33] 
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6 Požadavky na nouzové osvětlení 

 

Podle normy ČSN EN 1838 se nouzové osvětlení dělí podle účelu na nouzové únikové 

osvětlení a náhradní osvětlení [24]. Nouzové únikové osvětlení se dále dělí na nouzové 

osvětlení prostorů s velkým rizikem, protipanické osvětlení a nouzové osvětlení únikových 

cest. Velmi důležité je umístění značek, které nám ukazují cestu ven z daného prostoru. Proto 

je důležité, aby východy byly jasně označeny značkami a ty byly viditelné po celou dobu, kdy 

jsou v prostoru uživatelé.  

Požadavky na provedení nouzového osvětlení jsou uvedeny v normách ČSN EN 1838  

a ČSN EN 50 172. To, kde se musí zřídit nouzové osvětlení, určují však jiné normy. Nouzové 

osvětlení se musí zřídit například ve shromažďovacích prostorech, v budovách pro bydlení  

a ubytování. Nouzové osvětlení se musí zřizovat hlavně v místech, kde hrozí nebezpečí 

paniky při přítomnosti většího počtu lidí a také tam, kde je nutné zajistit bezpečný odchod 

z objektu. Účel jednotlivých druhů osvětlení je uveden v tabulce 1.  

Podle normy ČSN 73 0802, na kterou se odkazuje mnoho dalších norem z řady ČSN 

73 08.. musí být únikové cesty osvětleny dostatečně denním nebo umělým osvětlením, 

alespoň během provozní doby objektu. Tam, kde je v objektu běžná elektroinstalace pro 

osvětlení, tak musí mít NÚC elektrické osvětlení. Nouzové osvětlení musí být v CHÚC typu 

B, C a dále v cestách typu A, pokud tato cesta slouží pro únik více jak 300 osob. V ostatních 

případech se nouzové osvětlení doporučuje. I během požáru musí být nouzové osvětlení 

funkční. U CHÚC typu A nejméně 15 minut, CHÚC typu B alespoň 30 minut a u CHÚC typu 

C po dobu 45 minut. CHÚC, které slouží, jako vnitřní zásahové cesty musí mít funkční 

nouzové osvětlení alespoň po dobu 60 minut.  

Budovy pro bydlení a ubytování (ČSN 73 0833) musí mít elektrické osvětlení na 

únikových cestách. CHÚC a NÚC, které vedou z obytných buněk, musí mít nouzové 

osvětlení podle ČSN 73 0802 a doba nouzového osvětlení má být nejméně 30 minut, jedná-li 

se o budovy s požární výškou přes 9 m.  

Únikové cesty u zdravotnických zařízení, které jsou určeny pro evakuaci pacientů, 

musí být vybaveny nouzovým osvětlením. Sklady, které mají prostory bez denního osvětlení, 

musí mít na únikových cestách nouzové osvětlení. V ostatních případech se jen doporučuje 

nouzové osvětlení únikových cest.  
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Ve shromažďovacích prostorech (ČSN 73 0831), ve kterých je možné zatemnění 

(divadla, kina, diskotéky) musí po vyhlášení požárního poplachu svítit bílé osvětlení stálé 

barvy a intenzity. Pokud je nouzové osvětlení zajištěno samostatně nebo odděleně, tak může 

být toto osvětlení elektricky napájeno z běžných zdrojů (z distribuční sítě). Změna osvětlení 

má být pomocí EPS vyvolána.  

 

6.1 Nouzové únikové osvětlení  
 

Požaduje se v celém prostoru pro zajištění viditelnosti při evakuaci [15]. Svítidla se 

musí tedy umísťovat do výšky alespoň 2 m nad podlahou. Značky, které jsou umístěny podél 

únikových cest a na všech východech musí být osvětleny, aby jednoznačně ukazovaly cestu 

úniku na bezpečné místo. Pokud není možný přímý pohled na únikový východ, tak musí být 

zajištěno osvětlení směrové značky tak, aby byl postup k nouzovému východu jednoznačný. 

Svítidlo nouzového osvětlení musí být umístěno tak, aby zajistilo dostatečné osvětlení 

v blízkosti každých únikových dveří a tam, kde je nutné zdůraznit možné nebezpečí nebo 

bezpečnostní zařízení. 

Místa, která musí být označena: 

 každé dveře, které jsou určené pro nouzový východ; 

 schodiště, aby každá řada schodů byla osvětlena přímým světlem; 

 změny úrovně ve vzdálenosti menší jak 2 m; 

 každá změna směru; 

 nařízené únikové východy a bezpečnostní značky; 

 chodby, které se kříží; 

 vně a v blízkosti každého konečného východu. Jedná se i o označení míst venku mimo 

objekt, aby lidé neutíkali do tmy; 

 místa první pomoci; 

 tam, kde se nachází požární hlásiče a hasicí prostředky. 

 

 

Pokud se nenacházejí místa pro první pomoc, požární hlásiče nebo hasící prostředky 

na únikové cestě ani v prostoru s protipanickým osvětlením, tak musí být osvětleny 

minimálně 5 lx na úrovni podlahy.  
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Druh nouzového osvětlení Účel použití 

Nouzové únikové osvětlení 

Jeho hlavním cílem je zajistit bezpečný odchod 

osob z prostoru při výpadku normálního 

napájení. 

Náhradní osvětlení 

Jedná se o přímou náhradu normálního 

osvětlení. Můžeme pokračovat v činnosti bez 

významného omezení. V případě použití musí 

být dodrženy požadavky z normy ČSN EN 

1838. 

Nouzové osvětlení únikových cest 

K prioritám patří bezpečný odchod z prostoru 

pomocí vhodných podmínek pro určení směru 

na únikových cestách, vhodné podmínky pro 

vidění a zajištění použití bezpečnostních  

a protipožárních zařízení. 

Protipanické osvětlení 

Cílem je zmenšit pravděpodobnost paniky  

a umožnit tak přítomným bezpečný pohyb 

směrem k únikovým cestám pomocí vhodných 

podmínek pro vidění  

a určení směru. 

Nouzové osvětlení prostorů 

s velkým rizikem 

Účelem je přispět k bezpečnosti lidí při 

potenciálně nebezpečných situacích nebo 

procesech a umožnit řádné ukončení činností 

uskutečňovaných pro bezpečnost ostatního 

osazenstva v daném místě. 

Nouzové osvětlení pro únik osob 

při požáru (§ 2 odst. 4 písm. d), 

vyhláška o požární prevenci) 

Při zpracování PBŘ se v souladu s § 41 odst. 2 

písm. g) vyhlášky o požární prevenci řeší 

vybavení únikových cest. Naprojektované 

osvětlení se stává PBZ a § 41 odst. 2 písm. n) 

upřesňuje co má návrh obsahovat. 
 

Tabulka 1 Účel nouzového osvětlení [15] 

 

6.2 Nouzové osvětlení únikových cest 
 

Únikové cesty, jejíž šířka nepřekročí 2 m, nesmí mít horizontální osvětlenost na 

podlaze podél osy únikové cesty menší než 1 lx a středový pás, široký alespoň polovinu šíře 

cesty, musí být osvětlen minimálně na 50 % této hodnoty [24].  

Poměr minimální a maximální osvětlenosti podél osy únikové cesty nesmí být větší 

než 40:1. Požadovaná doba svícení nouzového únikového osvětlení, která je potřebná pro 

únikové účely má být při požáru alespoň 1 hodina. U jiných norem se tato doba liší. Časy jsou 

kratší nebo i delší. Dané časy uvádí tabulka 2. 

Nouzové osvětlení únikových cest musí dosáhnout 50 % požadované osvětlenosti do  

5 sekund a plného osvětlení do 60 sekund. Z toho důvodu se musí použít pro nouzové 
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osvětlení akumulátoru i v objektech, které jsou vybaveny náhradním zdrojem tedy 

dieselagregátem.  

 

Druh prostoru 
Požadovaná 

doba 
Podle normy 

CHÚC typu A  15 minut ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 

CHÚC typu B 30 minut ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 

CHÚC typu C 45 minut ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 

CHÚC, NÚC 30 minut ČSN 73 0833 

Všeobecně 1 hodina ČSN EN 1838 

Budovy zdravotnických 

zařízení a sociální péče 
3 hodiny ČSN 33 2140 

Prostory s velkým rizikem 
Pokud trvá 

nebezpečí 
ČSN EN 1838 

Klec požárního výtahu 2 hodiny ČSN EN 81-72 

Klec evakuačního výtahu 45 minut ČSN 27 4014 

 
Tabulka 2 Minimální doba provozu nouzového osvětlení [24] 

 

6.3 Protipanické osvětlení 
 

Směr světla ve veřejných prostorech a na únikových cestách má být dolů k pracovní 

rovině [24]. Nesmí se zapomenout na osvětlení všech překážek, které jsou do výšky 2 m nad 

touto plochou. Používá se v prostorech, kde nejsou určeny únikové cesty. Jedná se o haly, 

prostory, jejíž podlahová plocha je větší jak 60 m
2
.  

Uvnitř prázdného prostoru nesmí být vodorovná osvětlenost menší než 0,5 lx v úrovni 

podlahy. Výjimku představuje obvodový pruh o šířce 0,5 m. Poměr minimální a maximální 

osvětlenosti protipanického osvětlení v prostoru nesmí být větší než 40:1. Minimální 

povolená doba pro únik osob je 1 hodina. 50 % požadovaného osvětlení musí být dosaženo do 

5 s a plné požadované hodnoty do 60 s. V tomto případě nelze použít dieselagregát.  
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6.4 Nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem 
 

V prostorech s velkým rizikem nemůže být udržovaná osvětlenost na srovnávací 

rovině menší než 10 % požadované udržované osvětlenosti pro danou činnost [15]. Zároveň 

musí platit, že nesmí být menší jak 15 lx. Dané osvětlení musí poskytovat trvale požadovanou 

osvětlenost nebo do 0,5 s v závislosti na jeho použití.  

 

Nouzové osvětlení se podle čl. 5.3.6.7 normy ČSN 73 0831 musí zřídit v: 

 navazujících CHÚC a NÚC; 

 každém shromažďovacím prostoru jako osvětlení protipanikové a únikové; 

 místě, které je určeno pro řízení evakuace; 

 místech ovládání a kontroly protipožárního zabezpečení a technického vybavení 

objektu (velíny, ohlašovny požáru); 

 provozně souvisejících prostorů (šatny, hygienické příslušenství). 

 

Podle již zmíněné normy ČSN 73 0831 je shromažďovací prostor definován jako 

prostor, který je určený pro shromáždění osob, kde hustota a počet osob převyšuje normové 

mezní hodnoty. Prostory a samotné únikové cesty, kde se dočasně soustředí osoby při 

probíhající evakuaci, nejsou považovány za shromažďovací prostor. Jedná se o veřejná 

prostranství, jako jsou parky, ulice.  

 Oproti tomu ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, se za 

shromažďovací prostor považuje stavba, ve které jsou určeny prostory pro shromažďování 

osob, kde hustota a počet osob převyšuje normové mezní hodnoty a je určena ke sportovním, 

kulturním a podobným účelům.  
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7 Požadavky na nouzové zvukové systémy 
 

Systémový operátor musí být schopen v kterékoliv době přijímat pomocí 

monitorovacího systému údaje o správné funkci nouzového zvukového systému (dále jen 

“NZS”) [2], [16]. Závady jednotlivých reproduktorů nemohou vyústit v celkovou ztrátu 

pokrytí v zóně, kterou reproduktor obsluhuje.  

Před prvním hlášením musí předcházet signál pro vyhlášení nouze v délce 4 až 10 s. 

Mezi následujícími hlášeními nesmí interval přesáhnout 30 s. V případě použití signálu pro 

různé druhy nebezpečí se musí každý signál rozlišit podle svého charakteru. Všechna hlášení 

musí být krátká, jasná, čistá, nedvojsmyslná. Hlášení se musí rozdělit do nouzových zón, 

pokud to vyžaduje postup evakuace.  

 

ČSN EN 60849 uvádí následující stavy: 

 evakuace – situace možného ohrožení života, která vyžaduje okamžité vyklizení 

prostoru; 
 poplach – nebezpečná situace, která je blízká požadavku varování před očekávanou 

evakuací; 

 nikoliv nouzové události – jedná se pouze o provozní hlášení, například zkoušky 

systému. 
 

NZS musí mít zajištěnu dodávku elektrické energie na dvojnásobnou dobu evakuace, 

minimálně na 30 minut. V celé oblasti pokrytí musí mít nouzové signály absolutně nejmenší 

hladinu zvuku 65 dBA a maximální hladinu zvuku poplachu 120 dBA. V projektech a při 

koordinované funkční zkoušce se musí pro zajištění slyšitelnosti zohlednit prozvučnost dveří 

a stěn. Pohlcení hluku u dveří je zhruba 30 dBA.  
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8 Požadavky na bezpečnostní a výstražná zařízení 
 

Účel použití bezpečnostních značek a barev je ten, aby se rychle upozornilo na situace 

nebo předměty, které mají vliv na zdravotní stav nebo bezpečnost [17].  

Nejčastěji se používají tabulky z fotoluminiscenčního materiálu, které při výpadku 

osvětlení samy svítí bez použití dalšího zdroje [6]. Výhodou je, že nepotřebují žádnou údržbu.  

Bezpečnostní značky a tabulky jsou nutnou součástí ve výbavě všech výrobních, 

administrativních či obchodních prostor [30]. Můžeme se s nimi setkat v nemocnicích, ve 

školách, na úřadech. Bezpečnostní tabulky se musejí použít v každém skladu, dílně.  

Značky jsou vyrobeny z plastů nebo fólie a jsou potištěny kvalitními barvami. Jsou 

odolné proti povětrnostním jevům (slunce, mráz, voda) a i některým znečišťujícím látkám 

(benzín, nafta, olej). Odolnost samolepících tabulek proti otěru je vyšší jak 5 let. Oproti tomu 

plastové tabulky mají životnost zhruba 2 roky.  

Samolepící bezpečnostní tabulky a značky jsou vhodné pro umístění na hladké  

a nesavé podklady jako je například dřevo, sklo, lamino, lakovaný i nelakovaný plech. Pokud 

se musí instalovat bezpečnostní tabulky na porézní povrchy, tak je nutné použít tabulky 

plastové. Pro zvýšení životnosti se doporučuje použít samolepící bezpečnostní tabulku 

nalepenou na plastovém podkladu.  

 

8.1 Požadavky na bezpečnostní značky a signály 
 

Požadavky na bezpečnostní značky a signály jsou: 

 

 Značky a zařízení, které jsou určené k vysílání světelných a zvukových signálů musí být 

vyrobeny z odolného materiálu. Pokud nejsou vyrobeny z reflexního nebo 

fotoluminiscenčního materiálu, tak musí při snížené viditelnosti být osvětleny nebo 

vydávat světlo [6]. 

 Světelná plocha značek musí vytvářet vhodný kontrast a nesmí oslňovat. Hlavně je 

kladen důraz na jednoduchost a srozumitelnost značky. 

 Značky, které jsou určené k vysílání světelného signálu, musí mít zajištěnu dodávku 

elektrické energie. Dané značky musí být kontrolované a udržované, aby zůstala 

zachována jejich funkce a vzhled. 
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 Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách 

musí být rozpoznatelné a viditelné i při přerušení dodávky elektrické energie. Jedná se  

o dobu potřebnou k bezpečnému úniku z budovy. 

 Účinnost značek nesmí být snižována přítomností jiných značek nebo zvuků stejného 

typu, které mohou snižovat slyšitelnost či viditelnost. Z těchto důvodů je nutné učinit 

jistá opatření:  

a) Nesmí se používat současně dvě světelné značky odlišného významu, které by 

mohly být zaměněny. 

b) Nesmí se používat dva zvukové signály najednou. 

c) Značky neumísťovat blízko sebe, při použití většího množství. 

Značky by měly být výstižné a co nejjednodušší, jak je uvedeno v tabulce 3.  

 

  Symbol Význam 

Pokrytí 

bezpečnost

ní barvy 

Barva 

bezpečnostní  

(kontrastní) 

Příklad použití 

 
trojúhelník 

výstraha, 

nebezpečí 
50 % žlutá (černá) 

Nebezpečná kyselina. 

Nebezpečné vysoké napětí. 

 
mezikruží zákaz 35 % červená (bílá) 

Zákaz kouření. 

Zákaz vjezdu neoprávněných 

vozidel. 

 
kruh příkaz 50 % modrá (bílá) 

Používání ochranných brýlí. 

Používání osobních 

ochranných prostředků. 

 

obdélník, 

čtverec 
informativní 50 % zelená (bílá) 

Místo první pomoci. 

Únikový (nouzový) východ. 

Místo shromažďování, 

v případě požáru. 

 

obdélník, 

čtverec 

požární 

ochrana 
50 % červená (bílá) 

Místo vyhlášení požárního 

poplachu. 

Hasicí přístroj. 

 

Tabulka 3 Používané barvy a tvary bezpečnostních značek [30] 

 

Informativní značky pro věcné prostředky PO určující k nim směr cesty mají 

obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na červeném pozadí [6].  

Značky označující riziko pádu osob a předmětů nebo riziko střetu osob s překážkami 

tvoří střídavé žluté a černé nebo červené a bílé pruhy (obrázek 8) stejné velikosti v úhlu 45°. 

Místo žluté barvy se dá použít fotoluminiscenčního materiálu žlutozelené barvy. Rozměry 
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značky musí odpovídat velikosti překážky. Snadné rozpoznání musí být u informační značky 

pro věcné prostředky.  

 

 

 

Obrázek 8 Značení překážek a nebezpečných míst [6] 
 

Zařízení a značky se umísťují ve vhodné výšce a v poloze přiměřené zornému poli 

osob, na viditelném a snadno dostupném místě [6]. Musí se přihlížet k osvětlení a k ostatním 

rizikům na pracovišti. Pokud je použito fotoluminiscenčního materiálu k označení únikové 

cesty, tak musí být instalován na povrchu vnitřní komunikace nebo těsně nad její úrovní.  

 

8.2 Velikosti bezpečnostních značek 

Pro rozpoznání značky je důležitá velikost instalované bezpečnostní tabulky [18]. Při 

navrhování se vychází ze vzorce uvedeného v ČSN ISO 3864-1:  

 

l
h

Z
                                                                                                                                    (8.3) 

kde:  h  výška značky;  

l  pozorovací vzdálenost;  

Z  činitel vzdálenosti = 1/tg . 

Pro zjednodušení lze v praxi využít tabulku 4:  

Význam značky 
Rozpoznatelnost 

A6 A5 A4 10x10 15x15 20x20 20x10 30x15 

zákazová, výstražná, 

příkazová 4 m 5,5 m 8 m 4 m 5,5 m 8 m - - 

informativní, požární, 

úniková 
10 m 14 m 20 m 10 m 14 m 20 m 10 m 14 m 

texty dodatkových 

značek 
max. 25 m 

 

Tabulka 4 Doporučené velikosti bezpečnostních tabulek [30] 
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9 Požadavky na panikový dveřní uzávěr 
 

Panikový dveřní uzávěr (dále jen “PDU”), který je ovládaný horizontálním madlem se 

užívá pro uzamčení dveří v únikových cestách (obrázek 9). Jsou určeny k zajištění 

bezpečného a rychlého odchodu z kulturních zařízení, obchodů, veřejných budov v případě 

vzniku nouzové situace např. požárů. Otevření dveří při vzniklé situaci lze provést tlakem 

ruky nebo těla podél vnitřní strany dveří na panikový uzávěr bez nutnosti použití klíče nebo 

jiného předmětu. 

 

 

PDU musí být navržen tak, aby: 

 v době kratší jak 1 s bylo možné uvolnit dveře zevnitř, když je horizontální madlo 

umístěno na vnitřní ploše dveří [14]. Ovládání horizontálního madla musí umožnit 

bezpečný únik zevnitř bez ohledu na odemykací nebo zamykaci prostředky, které jsou 

zabudovány jako zařízení vnějšího přístupu; 

 mohl být instalován uvnitř dveří nebo na vnitřní ploše; 

 měl nechráněné hrany a rohy, které bývají příčinou poranění osob při úniku, zaobleny 

poloměrem alespoň 0,5 mm; 

 konstrukce na dvoukřídlové dveřní sestavě umožňovala oběma křídlům otevřít se 

součastně a kývat volně ve směru úniku, pokud by byly dveře jednou uvolněny; 

 madlo mohlo být instalováno 150 mm nebo méně od zarážky dveří u zámkové hrany 

dveří, pokud budou dveře v zavřené poloze; 

 horizontální madlo bylo co nejblíže efektivní šířce otvoru dveří, ale ne méně jak 60 %; 

 svrchní povrch jakéhokoliv ovládacího prvku (tlačného madla) neobsahoval dostupnou 

mezeru, která by mohla být při nedopatření blokována jiným předmětem, který by 

způsobil selhání ovládání PDU; 

 uvolněná závora neomezovala nebo nepřekážela volnému pohybu dveří. 

 

U PDU nesmí ovládací madlo vyčnívat přes jakýkoliv konec držáku [14]. Pro snížení 

rizika zablokování PDU nesmí být zachycena v žádné mezeře zkušební tyč (o délce 100 mm  

a průměru 10 mm). Mezera mezi horizontálním madlem a plochou dveří nesmí být menší jak 

25 mm v jakékoliv pozici pohybu. Je to dáno z důvodů snížení rizika zachycení prstů.  

Konstrukce PDU musí zahrnovat protiplechy pro zasouvání závory, když se PDU 

nachází v zabezpečené poloze. Pro bezpečnost PDU během otevírání a zavírání musí 
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protiplechy poskytovat ochranu pro jakoukoliv část dveří nebo zárubně. Pokud není 

protiplech zapouštěcí, tak nesmí přesáhnout výšky 15 mm od konečné úrovně podlahy, je 

zkosený pod úhlem 45°.  

Panikový uzávěr, který je vyroben podle ČSN EN 1125 slouží pouze na dveřní křídla 

upevněná na otočných čepech nebo na závěsech. Křídlo nesmí přesahovat hmotnost 100 kg, 

výšku 2500 mm a šířku 1300 mm.  

 

 

 

               1 - madlo, 2 - zámek, 3 - klika, 4 - zámek, 5 - dělený hranol 
 

Obrázek 9 Schéma panikového kování se zadlabacím zámkem [31] 
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10 Požadavky na zdroje elektrické energie pro PBZ 
 

PBZ zařízení, která musí zůstat i během požáru v provozu, musí mít zajištěnu dodávku 

elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých zdrojů [47]. Elektrickou energií musí 

být zásobovány PBZ a musí zajistit bezpečný provoz po požadovanou dobu, která je 

stanovena požárně bezpečnostním řešením (dále jen “PBŘ”) stavby a normativními 

požadavky. Náhradní zdroje se hlavně používají pro zajištění nouzového osvětlení nebo 

nouzového chodu určitých důležitých zařízení.  

Zdrojem energie může být nezávislý zdroj (akumulátorová baterie, samostatný 

generátor). Někdy se může dodávka elektrické energie zajistit i připojením na mřížkovou síť 

nebo na distribuční síť pomocí smyčky. Pokud nastane porucha na jedné z větví, tak nesmí 

vyřadit dodávka elektrické energie. Požadavek se řeší odděleným vedením a požárně 

oddělenými rozvodnými skříněmi. Za jednoduchou poruchu je považován vznik požáru. 

Nepředpokládá se ovšem, že dojde k požáru v příslušném požárním úseku, který má být 

zrovna evakuován. Tento způsob napájení se nesmí použít ve všech shromažďovacích 

prostorech, u požárních výtahů, CHÚC typu C, v budovách vyšších jak 45 m (kromě 

rekonstrukcí budov pro bydlení OB2 nebo pro ubytování OB3) a v budovách, kde to příslušný 

předpis vylučuje.  

Dodávka elektrické energie pro PBZ, která je zajištěna jen z náhradního zdroje, je 

považována za nezávislou dodávku energie.  

Přepnutí napájení na druhý napájecí zdroj musí být samočinné nebo ho musí provést 

obsluha stálé služby. Do požární ústředny nebo jiného místa se stálou obsluhou musí být 

signalizována jakákoliv porucha napájecí soustavy. Přechod napájení z jednoho zdroje na 

druhý u EPS musí být samočinný bez rušivého vlivu na funkci EPS.  

V některých případech může být náhradní zdroj elektrické energie umístěn uvnitř nebo 

vedle PBZ, pro které slouží (otvírání nebo zavírání dveří, nouzové osvětlení).  
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11 Montáž, podmínky pro montáž, zkoušky PBZ 
 

Při montáži PBZ musí být dodrženy podmínky, které vyplývají z ověřené projektové 

dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy stanovené v průvodní 

dokumentaci výrobce. Kontrola provozuschopnosti PBZ se provádí před uvedením do 

provozu a dále nejméně 1 x za rok, pokud jiný předpis nebo dokument nestanoví kratší dobu. 

Samotnou montáž provádějí osoby s elektrotechnickou kvalifikací. 

Před samotným uvedením PBZ do provozu se vedle kontroly provozuschopnosti 

provádí i funkční zkoušky. Při funkční zkoušce se nejprve zkouší jednotlivé instalace zvlášť  

a pak se zkouší systém PBZ jako celek dohromady [41]. Funkční zkouška se provádí hlavně  

u stabilního hasicího zařízení, EPS, větrání CHÚC, elektroinstalace. Jednotlivé zásady pro 

montáž a projektování jsou potřebné, aby se při kolaudaci mohly předložit čtyři dokumenty.   

Jedná se o prohlášení montážní organizace a prohlášení zodpovědného projektanta, protokol  

o kontrole provozuschopnosti PBZ a protokol o funkční zkoušce.  

 
 

Nouzová svítidla a moduly 
 

Instalace je možná přímo na stěnu či strop. Další možností je zapuštění pod omítku 

nebo do sádrokartonu [34]. Mohou se přímo napojit do elektrického světelného okruhu. 

Protože mají malou spotřebu, tak není potřeba k jejich napájení zřizovat zvláštní obvody. 

K výhodám zvláštních samostatných obvodů patří pravidelné přezkoušení funkčnosti 

nouzových svítidel. Provádí se to tak, že se obvod vypne. Montáž svítidla se doporučuje svěřit 

osobě s elektrotechnickou kvalifikací. Svítidlo se může připojit pouze na jmenovité napětí, 

které uvádí výrobce v návodu. 

 

Zkouška  

 Jednou za měsíc musí být provedeny zkoušky všech svítidel a značek s vlastním 

osvětlením z jejich baterie [37]. Při kontrole se zjišťuje, zda svítí, zda jsou na svých 

místech, zda jsou funkční a čistá. Závěrem zkoušky by mělo být znovu zapnuto 

napájení normálního osvětlení a měly by být zkontrolovány všechny indikační 

přístroje (signály), zda ukazují, že normální napájení bylo znovu obnoveno.  

U centrálních bateriových systémů se musí zkontrolovat správná činnost 

monitorovacího systému. V případě použití automatického zkušebního přístroje musí 

být zaznamenány výsledky funkčních zkoušek.  
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Bezpečnostní značky a tabulky 

 

A) Samolepící tabulky 

 Nejprve z bezpečnostní tabulky odstraníme podkladový papír a postupným tlakem 

(nejlépe gumovou stěrkou nebo válečkem) fólii přitiskneme k podkladu [30]. 

 Při použití větších formátů (A3, A4, A5 a větší) je vhodné nejdříve fólii po sejmutí 

podkladového papíru navlhčit vodou s příměsí jaru. Tím docílíme snížení lepivosti  

a tabulkou lze po podkladovém materiálu pohybovat. Dočasně snížená lepivost nám 

umožní vytlačit z podfólie případné vzduchové bubliny. 

 Materiály doporučené jako podkladové plochy pro nalepení bezpečnostních tabulek 

jsou téměř všechny materiály (dřevo, sklo, kov, umělé hmoty). Výjimku představuje 

zdivo, beton nebo porézní hmoty. 

 Povrch, na který pokládáme, musí být zbaven nečistot jak je mastnota, prach nebo jiné 

nečistoty, které by měli vliv na lepivost. Z důvodů dozrání laku by měly čerstvě 

lakované povrchy zůstat minimálně tři měsíce bez polepení. 

 Lepení se musí provádět při teplotách vyšších jak +4 °C. 

 Fólie, ze kterých jsou tabulky vyrobeny, lze používat v prostředích s teplotou 

pohybující se od -40 °C do +100 °C.  

 Na fólie je možné psát nemazatelnou tužkou. 

 

B) Plastové tabulky  

 Montáž plastových bezpečnostních tabulek je možná buď na porézní, nebo hladké 

povrchy [30]. 

 Tabulky je možné přidělat pomocí nýtů, šroubů. Instalace je také možná pomocí 

nalepení tmelu polyuretanového nebo elastického tmelu (například silikonu), 

eventuelně pomocí oboustranně lepících fólií. 

 Pokud využijeme možnosti lepení, tak se musí podkladový povrch zbavit mastnoty, 

prachu a jiných nečistot. 

 

Nouzové zvukové systémy 

 

Pokud NZS bude tvořit část poplachového systému, tak kabeláž musí splňovat 

požadavky místních nebo národních norem na poplachové systémy [16]. Musí se udělat 

opatření, předcházející šíření nebezpečných vlivů skrz vodičové cesty. Z tohoto důvodu se ke 
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stropním reproduktorům používají protipožární kryty, které zabrání šíření plamene nad 

podhledy otvorem pro reproduktor. Požár nesmí zkratem vyřadit celou reproduktorovou linku. 

Reproduktory mají keramickou svorkovnici s teplotní pojistkou, která při požáru reproduktor 

odpojí od rozvodů. Pokud je NZS montován v kombinaci s EPS, tak musí co nejvíce splňovat 

normy na tento systém. 

 

Zkoušky 

 

 Výchozí zkouška - prokazuje, že systém jako celek, včetně instalace, splňuje normu 

ČSN EN 60849. Protokol z této zkoušky by měl být součástí předávacích dokumentů. 

Součástí této zkoušky by mělo být ověření pomocí zkoušky, že zařízení splňuje 

všechny funkce NZS předepsané normou. Zkouška se provádí jen na těch částech 

zařízení, které jsou zahrnuty do oblasti pokrytí. 

 Periodická revize - ověřuje funkčnost všech prvků NZS. Nejčastěji je NZS montován 

společně se systémem detekce nebezpečí (například EPS), proto by měly být revize 

prováděny společně v intervalech předepsaných pro tento systém. Při revizi se ověřuje 

funkčnost všech zesilovačů, reproduktorů a všech funkčních modulů NZS. Dodavatel 

zařízení by měl stanovit přesný postup revizních úkonů.  

 Periodické funkční zkoušky – ověřuje se funkčnost hlavních modulů NZS. Podle ČSN 

EN 60849 by se měly provést 2 funkční zkoušky ročně. V některých případech může 

funkční zkoušku provést pověřený pracovník uživatele. Úkony prováděné při funkční 

zkoušce stanoví dodavatel zařízení.  

 

Výtahy 

Zkoušky 

Podle norem ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007 se provádějí následující prohlídky a zkoušky: 

 Provozní prohlídka – jedná se o prohlídku stavu viditelných částí a ověření správné 

funkce výtahu za účelem pravidelného prověřování bezpečnosti a provozní 

způsobilosti výtahu [38]. Prohlídky se provádí u výtahů určených k dopravě osob  

a nákladů jednou za dva týdny, jestliže není v návodu pro použití stanoveno jinak.  

U malých nákladních výtahů se prohlídky konají jednou za čtyři týdny. Prohlídky 

provádí dozorce výtahu. 

http://www.pozarnirozhlas.cz/csnen60849.htm
http://www.pozarnirozhlas.cz/NZS.htm#Oblast%20pokryt%C3%AD
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 Odborná prohlídka – jedná se o prohlídku výtahu a funkční vyzkoušení 

bezpečnostních komponentů, prvků a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení 

celkového stavu výtahu. Patří zde i kontrola vedení provozní dokumentace. Lhůty 

odborných prohlídek jsou uvedeny v tabulce 5.  

 Zkouška po opravě – ověřuje se funkce opravené nebo vyměněné části. Zkoušku 

provádí pracovník servisní firmy, která opravu provedla. 

 

 

Druh výtahu 

Lhůty provádění odborných 

prohlídek v měsících 

Kategorie I. 

Výtahy uvedené 

do provozu  

po 31. 12. 1992 

Kategorie II. 

Výtahy uvedené do 

provozu  

před 1. 1. 1993 

Výtahy určené k dopravě osob nebo osob  

a nákladů v budovách s převažujícím volným 

přístupem veřejnosti 

3 2 

Výtahy určené k dopravě osob nebo osob  

a nákladů v budovách používaných převážně 

uživateli budovy s omezeným přístupem 

veřejnosti 

4 3 

 

Tabulka 5 Lhůty provádění odborných prohlídek [38] 

 

 

 Odborná zkouška – se provádí v intervalech, které uvádí tabulka 6. Lhůta pro první 

odbornou zkoušku se odvozuje od data, kdy byl výtah uveden do provozu nebo od 

data poslední odborné zkoušky. Zkoušku provádí zkušební technik servisní firmy. Ten 

také stanový závěr o způsobilosti výtahu k dalšímu provozu. V protokolu musí 

vyznačit termín příští odborné zkoušky a inspekční prohlídky.  

 

Druh výtahu 
Lhůty 

(roky) 

Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů 3 

Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy 6 
 

Tabulka 6 Lhůty odborných zkoušek [38] 

 

Montáž 

Při montáži výtahu se vychází z požadavků, které jsou na výtahy (evakuační i požární) 

kladeny při jejich konstrukci. Jedná se například o rozměry klece, nosnost, rychlost zdvihu. 
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Jednotlivý výrobci při samotné montáži vycházejí z předpisů a odpovídajících platných 

norem.  

 

Panikový dveřní uzávěr 

 

Pokud je PDU navržen k namontování na zasklené dveře, je nutné, aby zasklení bylo  

z vrstveného nebo tvrzeného skla [14]. Montáž se bude lišit podle toho, jaké budou použity 

dveře (kovové, dřevěné, celoskleněné). Pro lepší bezpečnost zasklení mohou být použity 

vnitřní nebo vnější průběžné výztuhy, závory. Při instalaci by měly být sledovány montážní 

návody. Tyto návody a návody určené pro údržbu by měly být předány montérem uživateli. 

Instalované horizontální madlo by mělo být ve výšce 900 mm a 1100 mm od konečné 

úrovně podlahy, pokud se dveře nacházejí v zabezpečené poloze. Protiplechy a závory by 

měly poskytovat bezpečné zasouvání.  

Piktogram nebo značka „Tlačit“ by měli být umístěny na vnitřní straně dveří nad 

horizontálním madlem nebo na madle, pokud má dostatečnou plochu na napsání písma. 

Povrch piktogramu by měl mít plochu minimálně 8000 mm
2
. Barva by měla být bílá  

a podklad by měl mít barvu zelenou.  

 

Samozavírač  

Rozeznáváme horní a podlahový dveřní samozavírač [46]. Liší se od sebe velikostí, 

silou a možností nastavení regulovaných funkcí, jako je například rychlost zavírání, zavírací 

síla. Používá se v prostorech s vysokou frekvencí pohybu lidí (školy, vstupy do úřadů).  

Před samotnou montáží se nejprve musí sundat kryt. Označení pozic upevňovacích 

šroubů se provede pomocí přiložené vrtací šablony k ose pantů a horní hraně křídla. Následně 

se musí připravit otvory pro upevňovací šrouby zavírače. Pomocí spojovacího materiálu se 

připevní zavírač. Rameno se přimontuje šroubem v úhlu 80° směrem ke kratší části zavírače. 

Nesmí se zapomenout připevnění konzoly raménka zavírače spojovacím materiálem. Zavírač 

se seřídí podle velikosti dveří a pomocí požadované zavírací síly. Velikost nastavené síly 

ukazuje kulička na stupnici zavírače. Seřídí se rychlost zavírání a velikost koncového tlumení 

při otevírání křídla. Montáž se ukončí nasazením krytu zavírače. 
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12 Zařízení pro odvod kouře a tepla  
 

Jedná se o řízené odsávání produktů hoření jako je kouř, vodní pára, teplo [43], [44]. 

Patří k vyhrazeným druhům PBZ, které nezahrnuje jen odvod kouře a tepla, ale také slouží 

pro přívod čerstvého vzduchu. Princip spočívá v tom, že se usměrní tok zplodin kouře  

a odvede se požárními klapkami nebo ventilátory mimo objekt a současně se zajistí přívod 

čerstvého vzduchu. Budovy se vybavují tímto zařízením z důvodů, aby vzniklé jedovaté 

zplodiny neohrožovaly osoby při evakuaci, a aby se usnadnil zásah jednotkám.  

Kouř je nebezpečný faktor při požáru, protože ohrožuje unikající osoby. Proto se 

v poslední době klade důraz při projektování stavby na zařízení pro odvod kouře a tepla ven 

z objektu (obrázek 10). Požární větrání má vazbu na další PBZ. 

Požární větrání je možné rozdělit na umělé nebo přirozené. Umělé neboli nucené 

odvětrávání se zakládá na nuceném proudění vzduchu. Jedná se o použití ventilátoru s jistou 

tepelnou odolností. Přirozené větrání využívá proudění vzduchu na základě teplotních rozdílů 

pod stropní konstrukcí a u podlahy budovy. V obou případech se jedná o vytvoření neutrální 

roviny. Jedná se o hranici nad úrovní podlahy, kde se promíchává čistý vzduch se spalinami.  

 

Cílem požárního odvětrávání je odvod zplodin hoření a tím: 

 hasičům se zlepší podmínky pro zásah [45]; 

 sníží se tepelné namáhání stavebních konstrukcí; 

 lepší podmínky pro evakuaci osob – zlepší se orientace unikajících osob a sníží se 

nebezpečí otravy osob; 

 škody na vybavení objektu a zařízeních jsou nízké.  

 

Obrázek 10 Otevřené a zavřené zařízení na odvod kouře a tepla  [44] 
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13 Úkoly orgánu vykonávajícího státní požární dozor  
 

Příslušník stavební prevence při posuzování dokumentace zjišťuje:  

 

 Možnost bezpečné evakuace osob, zvířat a majetku z hořícího nebo požárem 

ohroženého objektu na volné prostranství či na neohroženou část stavby [40]. 

 Zachování nosnosti a stability konstrukce po stanovenou dobu. 

 Zda navržené stavební hmoty odpovídají stanoveným požadavkům (rychlost šíření 

plamene po povrchu, stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru). 

 Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou a jinými věcnými prostředky PO  

a PBZ. 

 Rozdělení stavby do požárních úseků a stanovení jejich velikostí, zabránění šíření 

požáru mezi jednotlivými úseky a na sousední objekt. 

 Opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících záchranné práce a hašení požáru. 

 Vymezení příjezdových komunikací, zásahových cest, nástupních ploch pro požární 

techniku. 

 Navržení technických zařízení stavby z hlediska požadavků požární bezpečnosti. 

 Způsob a rozsah rozmístění bezpečnostních a výstražných tabulek a značek.  

 
Pokud předložené dokumenty vykazují z hlediska PBS nedostatky, tak orgán státního 

požárního dozoru podle závažnosti nedostatků vydá nesouhlasné stanovisko nebo uvede do 

souhlasného stanoviska podmínky s uvedením důvodů, pro které bylo nesouhlasné stanovisko 

vydáno.  

Orgán státního požárního dozoru si jeden výtisk PBŘ ponechá ve své dokumentaci. Při 

ověřování, zda byly dodrženy požadavky PBS, které se provádějí zpravidla při ústním jednání 

spojeném s místním řešením, se zjišťuje, zda provedení stavby skutečně odpovídá 

požadavkům PBŘ. Pokud se zjistí nějaké nedostatky, musí se to zapsat do vydávaného 

stanoviska.  
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Při ověřování způsobilosti technických zařízení k bezpečnému provozu z hlediska PO se 

vychází z posuzování dokumentace a z ověření, zda byly dodrženy požadavky PBS. 

 

a) Při posuzování dokumentace se vychází z: 

 Dokladů k oprávnění k projektování PBZ. 

b) Při ověření, zda byly dodrženy požadavky PBS (nejčastěji při závěrečné prohlídce stavby) 

se vychází z: 

 Dokladů, které opravňují osoby k montáži PBZ, potvrzení o provedené montáži těchto 

PBZ podle projektových požadavků a dokladů o provedení funkčních zkoušek [40]. 

 Dokladů o funkčních zkouškách, montáži a kontrolách provozuschopnosti PBZ  

i provozní dokumentace. 

 Dokladů, které potvrzují použití výrobku. 

 Dokumentace o způsobilosti k bezpečnému provozu technických zařízení.  
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14  Provoz, kontroly, údržba a opravy PBZ 
 

Touto problematikou se zabývá vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Platí zde 

následující povinnosti: 

 

 Uvedení PBZ do provozu zabezpečuje osoba, která provedla montáž daného zařízení  

i samotné provedení funkčních zkoušek. Při funkčních zkouškách se prověřuje, zda 

provedení PBZ odpovídá technickým i projekčním požadavkům na jeho požárně 

bezpečnostní funkci. 

 Při provozu PBZ se postupuje podle průvodní dokumentace výrobce a normativních 

požadavků nebo podle ověřené projektové dokumentace či podrobnější dokumentace. 

 Provozuschopnost se prokazuje dokladem o funkční zkoušce, jeho montáži, kontrole 

provozuschopnosti, údržbě a opravách provedených dle podmínek, které stanový 

vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. 

 Kontrola provozuschopnosti PBZ se provádí pravidelně 1 x za rok případně ve lhůtě 

kratší v souladu s § 7 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci v takovém rozsahu a takovým 

způsobem, který stanový normativní požadavek nebo právní předpis a pomocí původní 

dokumentace jeho výrobce. 

 Při provozu, údržbě a opravách, kontrole provozuschopnosti PBZ, u kterých není 

k dispozici průvodní dokumentace nebo neexistuje výrobce, se postupuje podle průvodní 

dokumentace a podmínek stanovených výrobcem technicky nebo funkčně srovnatelného 

typu nebo druhu PBZ. 

 Pokud je PBZ shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, tak se musí tato skutečnost 

v prostoru a na zařízení zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě provede 

opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a prostřednictvím technika PO nebo 

odborně způsobilé osoby zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní technická nebo 

organizační opatření. 

 Při opravách PBZ se mohou použít pouze díly odpovídající technickým podmínkám 

výrobce.  
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14.1 Zápis o kontrole provozuschopnosti PBZ  
 

Doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ musí obsahovat následující informace: 

 Údaj o firmě, jménu nebo názvu, místu nebo sídle podnikání provozovatele PBZ  

a identifikačním čísle [36]. Pokud je provozovatelem zařízení fyzická osoba, tak 

jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu této fyzické osoby. 

 Adresu objektu, ve kterém se kontrola provozuschopnosti PBZ provedla, jestliže není 

shodná s adresou sídla provozovatele. 

 Umístění, druh, typové označení, označení výrobce. Pokud to je nutné k přesné 

identifikaci, tak i výrobní číslo kontrolovaného zařízení. 

 Výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu 

jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení. 

 Datum provedení a termín příští kontroly provozuschopnosti. 

 Potvrzení (datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti 

provedla), u podnikatele údaj o firmě (jméno, název, místo podnikání a identifikační 

číslo). 
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Závěr 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění technických zařízení, které 

napomáhají k bezpečnému úniku osob při požáru. Každé technické zařízení má svoje 

specifické rozměry, které jsou dány příslušnými normami. Při projektování evakuačních 

výtahů se vychází hlavně z norem ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804, protože většina jiných 

norem se na ně odkazuje při samotném projektování. Rozměry klece evakuačních výtahů by 

měly být 1100 x 2100 mm s nosností minimálně 1000 kg. Pokud budou provedeny stavební 

úpravy, tak se požadují jiné rozměry klece, které jsou 1100 x 1400 mm. U nových 

zdravotnických zařízení musí mít výtah minimální rozměry 1200 x 2300 mm. Ten musí 

zajistit nejen přepravu osob ale i přemístění lůžek. Dodávka elektrické energie musí být 

zajištěna po dobu alespoň 45 minut a u zdravotnických zařízení je prodloužena o 15 minut.  

Požární výtah má jiné rozměry, jak evakuační výtah. Jedná se o minimální šířku 1100 

mm s hloubkou 1400 mm a nosností 5000 kg podle ČSN 73 0804. Oproti tomu norma ČSN 

ISO 4190-1 doporučuje stejné rozměry klece, ale s minimální nosností 630 kg.  

Každá úniková cesta musí být osvětlena denním nebo umělým osvětlením a vybavena 

značkami podle ČSN ISO 3864. Nouzové osvětlení se používá hlavně tam, kde dochází ke 

změnám výškové úrovně. Musí být použitelné i během požáru u CHÚC typu A minimálně 15 

minut, CHÚC typu B 30 minut, CHÚC typu C alespoň 45 minut,  

u částečně chráněných a NÚC je to pouze 15 minut. Bezpečnostní značky se používají z toho 

důvody, aby se osoby, které se nacházejí v objektu a byly by ohroženy zplodinami hoření 

bezpečně dostaly z budovy. Značky musí osoby jednoznačně informovat o směru úniku.  

Každý objekt by měl být vybaven pro bezpečnou a plynulou evakuaci zvukovým 

zařízením, které by informovalo osoby v objektu. Zařízení musí zůstat funkční po vzniku 

požáru a nesmí být jakkoliv vyřazeno z provozu. Zařízení se hlavně instaluje  

u shromažďovacích objektů, zdravotnických zařízení, výrobních objektů a dalších objektů, 

pokud to požaduje jim příslušná norma.  

Nesmí se zapomenout na bezpečnost dveří, které vedou do jednotlivých požárních 

úseků. Dveře musí být otevíratelné ve směru úniku a musí umožňovat trvale volný průchod.  

U shromažďovacích prostorů by neměla dveřní křídla přesáhnout šířku 1100 mm s výškou 

2100 mm a hmotnost nemá být větší jak 100 kg. Pokud bude východ sloužit osobám 

neschopného samostatného pohybu, tak by světlá šířka měla být 800 mm.  
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Závěrem bych chtěla říct, že vyjma rodinných domů bych každou stavbu doporučila 

vybavit technickým zařízením, i kdyby měla mít na zabezpečení stavby byť jen nepatrný vliv. 

Domnívám se, že vybavovat rodinné domy technickým zařízením není opodstatněné, neboť 

efektivnější uplatnění má technické zařízení tam, kde se zdržuje více osob, jako jsou například 

školy, panelové domy, divadla nebo různé podniky. Osoby vlastnící výrobní objekt by měly 

udělat maximum pro jeho zabezpečení, aby tak snížily rizika ohrožující lidské životy, o něž 

jde především. 
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Používání technických zařízení pro únik osob při požáru 

 

Lenka Špičková  1 

 

Příloha A 

 

Tabulky pro únikové cesty a  východy  

 

Značka - tabulka Použití – umístění značky Poznámka 

 
Označení směru úniku 

a evakuace osob 

v horizontálním směru. 

  

Na únikové cestě – chodbě. 

Používá se v místech, kde: 

-  dochází ke změně směru 

úniku 

-  je několik možností směru 

úniku a jen některé jsou 

správné 

Směry úniku: vpravo i vlevo 

 
Označení směru úniku 

a evakuace osob 

ve vertikálním směru. 

  

Na schodišti, které tvoří 

únikovou cestu. 

Používá se: 

-  v místech, kde dochází 

ke změně výškové úrovně 

únikové cesty 

-  na podestách a jednotlivých 

schodišťových ramenech  

 Směry úniku:  

-     vpravo dolů (nahoru) 

-     vlevo dolů (nahoru)  

 
Označení dveří na únikové 

cestě v přímém směru. 

  

Nad dveře únikového 

východu. 

Příklad použití tabulky: 

-  nad dveře, které jsou 

součástí únikové cesty 

a vedou do volného, 

venkovního prostoru  
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Lenka Špičková  2 

 

Značka - tabulka Použití – umístění značky Poznámka 

 
Označení průběžného směru 

úniku a evakuace osob. 

  

V prostoru únikové cesty, 

vedle dveří v únikové cestě 

nebo nad nimi. 

Používá se v: 

-  dlouhé chodbě, kde části 

stěn nebo stropní 

konstrukce vystupují 

do prostoru chodby 

-  průchodech na únikové 

cestě, které nejsou osazeny 

dveřmi 

-  vedle dveří nebo nad 

dveře, které jsou součástí 

únikové cesty a vedou do 

jiného prostoru nebo do 

další chodby, např. 

v dlouhé chodbě rozdělené 

na několik úseků 

 
Označení směru úniku 

a evakuace osob. 

  

Na únikové cestě. 

Používá se v místech, kde: 

-  dochází ke změně směru 

úniku 

-  je několik možností směru 

úniku a jen některé jsou 

správné 

 Směry úniku: 

-     oboustranné použití 

 
Označení směru úniku 

a evakuace pro imobilní 

osoby. 

  

Na únikové cestě 

s bezbariérovou úpravou. 

Používá se místech, kde: 

- dochází ke změně směru 

úniku 

-  je několik možností směru 

úniku a jen některé jsou 

správné 

Směry úniku: vpravo i vlevo 
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Značka - tabulka Použití – umístění značky Poznámka 

 
Označení dveří, které jsou 

únikovým východem. 

Nad dveře nebo na dveře 

únikového východu. 

Doplňková značka 

 
Označení dveří, které jsou 

nouzovým východem. 

Nad dveře nebo na dveře 

nouzového východu. 

Doplňková značka 

 
Označení dveří, které vedou 

z daného prostoru zejména 

do volného prostranství. 

Nad dveře nebo na dveře. 

Doplňková značka 

 
Označení dveří, které jsou 

únikovým východem, 

s nápisem v angličtině. 

Nad dveře nebo na dveře 

únikového východu. 

Doplňková značka 

 
Označení dveří, které vedou 

z daného prostoru zejména 

do volného prostranství, 

s nápisem v angličtině. 

Nad dveře nebo na dveře. 

Doplňková značka 

 
Označení směru úniku nebo 

směru k dosažení bezpečí. 

Vhodné v kombinaci 

s textovými značkami, např. 

únikový východ, exit apod. 

nebo se značkami první 

pomoci, např. ošetřovna. 

Doplňková značka 

Směry úniku: 

-     oboustranné použití 
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Značka - tabulka Použití- umístění značky Poznámka 

  
Označení směru otevírání 

dveřního křídla. 

Na dveře, nejlépe poblíž 

kliky, z obou stran. 

Tímto označením je možno 

splnit požadavek nařízení 

vlády č. 101/2005 Sb.: 

„Průhledné nebo prosklené 

dveře musí být ve výšce 

1,1 m až 1,6 m nad podlahou 

náležitě výrazně označeny.“ 

 

Označení směru úniku 

a evakuace osob 

v horizontálním směru. 

Na únikové cestě – chodbě. 

Značení dle ČSN 3864-1 

Směry úniku: vpravo i vlevo 

 

 

Označení dveří na únikové 

cestě v přímém směru. 

Nad dveře únikového 

východu. 

Značení dle ČSN 3864-1 

 
Označení průběžného směru 

úniku a evakuace osob. 

V prostoru únikové cesty, 

vedle dveří v únikové cestě 

nebo nad nimi. 

Značení dle ČSN 3864-1 

 

Podlahové označení směru 

úniku a evakuace osob. 

Na podlaze únikové cesty, 

nejlépe uprostřed únikového 

pruhu. 

Používá se v místech, kde: 

-  nelze únikové značky 

připevnit na stěny, např. 

šatny, prostory mezi regály 

apod. 

 

Doplňkové podlahové 

značení. 

Na podlaze nebo v místech, 

která je potřeba zvýraznit. 

Používá se v místech, která: 

-  je potřeba zvýraznit nebo 

označit, např. okraje 

schodů apod. 
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Příloha B 

Možný vzor dokladu o montáži, funkčních zkouškách a kontrole 

provozuschopnosti PBZ 

(v souladu s § 6 a 7 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci) 

 

a) provozovatel PBZ, sídlo: 

DOLFI, spol. s r. o. 

Kotlářská 59 

602 00 Brno 

IČO  123456789 

 

b) adresa objektu, kde je PBZ umístěno: 

 Administrativní budova 

 Bednářova 199 

630 00 Brno 

 

c) umístění:   viz bod b) 

druh PBZ: požární dveře EI 30 DP3 se samozavíračem dle požadavků PBŘ 

výrobce:   Papeli, a. s. 

typové označení:  EI-C 30DP3 

výrobní číslo:  03-02-0054 

 

d) výsledek kontroly:                   bez závad 

výsledek funkčních zkoušek:   

zjištěné závady, termín odstranění: 

 

PBZ   je  není        provozuschopné 

 

e) datum provedení kontroly:              24.3.2011 

    datum příští kontroly:  do 24.3.2012 

 

f) potvrzení dodavatele (provádějícího): 

Potvrzuji, že jsme provedli montáž, funkční zkoušky a kontrolu 

provozuschopnosti výše uvedeného PBZ v souladu s platnými právními 

předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací a technickými 

podmínkami výrobce a schváleným PBŘ stavby. 

 

 

     Pišta Hufnágl 

     Pracant, spol. s r. o. 

     Lenošná 59 

     602 00 Brno 

     IČO 987654321 

V Brně dne:   28.3.2011 

 


