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Bakalářská práce se zabývá řešením problematiky stavebních úprav stávajících objektů, 

zejména rekonstrukcí z hlediska požární bezpečnosti staveb. V první části práce je shrnuto 

komplexní legislativní a normativní  ukotvení dané problematiky, v druhé části práce je 

provedena aplikace normativních a legislativních požadavků na konkrétně řešený projekt a 

anályza vztahu k normě ČSN 73 0834. V třetí části práce se zabývám bezpečnostně - 

ekonomickým dopadem aplikovaných požadavků na uživatele stavby a investora. 
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This bachelor thesis deals with the questions of construction work on already finished 

buildings, especially with the reconstructions considering fire safety of the buildings. The first 

part contains complex legislative and directive basics of the matter, the second part is 

concerned with the application of directive and legal requirements on the particular project 

and the analysis of their relation to the norm ČSN 72 0834. The third part deals with the 

safety and economic impact of applicated requirements on the users and the owner of the 

building. 
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Úvod 
V druhé polovině minulého století byl zaznamenán prudký nárůst počtu nově 

budovaných objektů, které v současné době vyžadují menší či větší stavební zásahy vynucené 

zejména stárnutím, či změnou požadavků na využití těchto prostor. Problematika zajištění 

požární bezpečnosti v stávajících objektech při stavebních úpravách nebo rekonstrukcích bude 

stále diskutovanějším tématem.  

Legislativa v oblasti požární bezpečnosti vznikala právě v druhé polovině minulého 

století a díky rozsáhlé činnosti výzkumné a zkušební dosáhly zejména normy a vyhlášky 

(požární prevence) v této oblasti kvalitativně vysoké úrovně. Úkolem normativní činnosti 

v oblasti požární bezpečnosti staveb vztahující se k změnám staveb je zejména co nejpřesnější 

posouzení stávajících konstrukcí spolu s posouzením stavebních úprav a komplexním 

hodnocením výsledných parametrů (podmínek evakuace, požární odolnosti konstrukcí apod.) 

objektu z hlediska požární bezpečnosti. V první části práce bude provedeno stručné shrnutí 

celého legislativního rámce problematiky požární prevence. 

Úroveň požární bezpečnosti při stavebních úpravách stávajících objektů musí 

dosahovat alespoň normativně či legislativně (vyhláškou) definované minimum, abychom 

v ideálním případě dosáhli parametrů novostavby. Tento požadavek má významnou 

souvislost s finanční náročností celé akce, proto je kladena na projektanta požárně 

bezpečnostního řešení důležitá úloha, aby bylo dosaženo co nejefektivnějšího využití 

vložených nákladů na výstavbu pro zajištění co nejvyššího možného stupně bezpečnosti. 

Jedním z cílů bakalářské práce je tedy zhodnocení požadavků požární bezpečnosti v aplikaci 

na konkrétní projekt stavebních úprav stávající budovy. 

 Česká republika disponuje díky svému umístění a příznivému historickému vývoji 

velkým počtem památkově chráněných objektů. Tyto objekty vzhledem ke svému stáří mají 

často finančně nevyčíslitelnou hodnotu a riziko vzniku požáru a zejména jeho následků je 

nemalé a mnoho takovýchto staveb v minulosti bylo nenávratně poškozeno (hrad Pernštejn). 

U těchto objektů, kde každý stavební zásah do stávajících konstrukcí je velice diskutovaným 

a hodnoceným tématem je nutno volit kompromisní řešení, abychom eliminovali případné 

ztráty na životech a historickém majetku, při současném zachování maximální historické 

hodnoty objektu.  

 



2 

 

Rešerše 
 

Výchozími materiály pro zpracování bakalářské práce byly převážně legislativní 

předpisy vztahující se k požární bezpečnosti staveb. Klíčovými dokumenty jsou zejména 

vyhlášky č. 23/2008 Sb. [2] a č. 246/2001 Sb. [20], které stanovují závazné podmínky pro tuto 

oblast. 

Vzhledem k tématickému zaměření práce na oblast požární prevence, konkrétně na 

problematiku rekonstrukcí staveb z hlediska požární bezpečnosti, byly stěžejními dokumenty 

normy z kodexu norem požární bezpečnosti z řady ČSN 73 08xx.  

Obecné požadavky jsou definovány v normě ČSN 73 0810 [31]. Požadavky pro 

oblast požární bezpečnosti u stavebních úprav stávajících objektů je zakotvena v normě ČSN 

73 0834 [22]. Norma ČSN 73 0834 [22] uvádí specifické požadavky na stavební úpravy 

stávajících objektů, které jsou odlišné od požadavků kmenové normy ČSN 73 0802 [27] 

vztahující se na novostavby.  

Pro specifické typy prostor určených pro bydlení a ubytování osob byly použity 

ustanovení normy ČSN 73 0833 [29]. Část práce také čerpá z několika hodnotových norem 

požární bezpečnosti, zejména tedy ČSN 73 0818 [33]. Pro dílčí části práce týkající se 

problematiky zásobování požární vodou byla použita ČSN 73 0873 [37].  

Postupy a kritéria pro zjištění požární odolnosti jednotlivých částí stavebních 

konstrukcí byly čerpány z evropských norem ČSN EN 1992-1-2 [40] až ČSN EN 1996-1-2 

[39] vztahujících se ke konstrukčním částem ze dřeva, betonu, oceli a zdiva.  
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1 Legislativní požadavky na změny staveb z hlediska požární 
bezpečnosti 

1.1 Obecně o změnách staveb 

1.1.1 Definice pojmu „změny staveb“ 

Pojem „změna staveb“ je definován v §5 odstavce 5) zákona č. 183/2006 Sb. [1] 

o územním plánování a stavebním řádu, obecně známým jako stavební zákon. Podle znění 

stavebního zákona se změnou stavby rozumí:  

 

• nástavba objektu (stavební úpravy, které objekt zvyšují o užitné podlaží) 

• přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně 

propojena s dosavadní stavbou 

• stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; 

za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby. 

 

Normou ČSN 73 0834 [22] je však pojem „změna staveb“ definován odlišně, a to ve 

smyslu použitelnosti normy pro konkrétní případy, kterými jsou stavby podléhající ohlášení, 

změně účelu nebo užívání nebo stavebnímu povolení podle výše uvedeného zákona 

č. 183/2006 Sb. [1]. 

1.1.2 Cílové objekty 

Obecně lze říci, že definice pojmu změna staveb není totožná s výkladem normami 

požární bezpečnosti. V praxi se často setkáváme s kombinacemi výše uvedených stavebních 

zásahů na stávajících budovách.  

V posledních 10-ti letech došlo v ČR k výraznému posílení čerpání dotačních 

prostředků pro obnovu (rekonstrukce) či výstavbu na zelené louce pro obce a města. Zejména 

malým obcím (do 1000 obyvatel) se skýtá obrovská šance pro čerpání těchto peněz z různých 

dotačních titulů. Administrativní objem práce související s vyřízením takovéto dotace je 

značně velký a vyžaduje zejména rozsáhlé znalosti a praxi v této oblasti, proto jsou většinou 

zprostředkovateli těchto dotací pro obce různé firmy zabývající se poradenskou činností, 

tvořící mezičlánek v řetězci spolupracujících osob.  

Nemovitý majetek  malých obcí zahrnuje v mnoha případech různorodou směsici 

budov stavěných v období 1950 – 1989 vlastními silami (často jako „Akce Z“ - neplacená 
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pracovní činnost obyvatelstva, podle § 27 odst. 1 vládního nařízení č.14/1959 Sb. [3]) s velmi 

proměnlivou kvalitou stavebních prací a použitých materiálů. Mnoho obcí disponuje také 

nemovitým majetkem pod ochranou Národního památkového ústavu.  

V současné době mnoho těchto objektů je již v horším stavebně-technickém stavu, 

zapříčiněném stářím objektu a intenzitou využívání, nebo naopak nevyužíváním. Obce 

prostřednictvím dotačních zdrojů tak mají možnost získat nemalé finanční prostředky na 

obnovu těchto budov, často až ve výši 90%, což je v případě malých obcí pohybujících se 

v ročních rozpočtových nákladech na chod obce v řádech jednotek milionů korun jediná šance 

jak objekty udržet v provozuschopném stavu. 

Budovy často neplní původní účel, pro který byly projektovány a stavěny. 

V mnohých případech se změnily uživatelské potřeby na vybavení prostor, či legislativní 

požadavky proč onu budovu nelze využívat. Jedná se převážně o budovy mateřských 

a základních škol a jejich vztahu k požadavkům na hygienické vybavení prostor, ale také 

například na bezbariérové řešení staveb. Bezbariérové řešení staveb je velice často limitujícím 

a významně prodražujícím faktorem u stavebních úprav budov zejména občanské 

vybavenosti, které byly projektovány a realizovány do roku 1987 (kdy došlo k zřízení 

krajských konzultačních středisek  svazem invalidů a tudíž prvotních počátků uzpůsobování 

výstavby potřebám handicapovaných osob). 

Obce proto v mnoha případech při investičních akcích mění původní účel využití 

objektu, ale také často dochází k slučování několika nezávisle fungujících institucí tzv. pod 

jednu střechu (obr. 1). Jedná se především o mateřské a základní školy, obecní úřady, SDH či 

různá zájmová uskupení v fungující v obci. Nezřídka také dochází k stavebnímu včlenění 

individuálního bydlení do staveb občanské vybavenosti, opět z důvodu finanční výhodnosti 

pro obce (dotační tituly pro podporu mladých rodin - startovní byty, nebo naopak pro osoby 

v pokročilém důchodovém věku).  

Celé problematice rekonstrukcí, revitalizací a stavebních úprav nahrává především 

fakt, že masivní podpora z dotačních programů, je cílena především na úpravy stávajících 

objektů. Dotačních titulů, které by podporovaly novou výstavbu, co se týče budov nikoliv 

inženýrských sítí, je menšina.  

 



5 

 

 
Obrázek 1 – nástavba bytů nad provoz MŠ  

1.1.3 Požadavky požární bezpečnosti staveb - vývoj a současnost 

Legislativní předpisy 

Zásadní význam pro oblast požární prevence měl zákon č. 35/1952 Sb. [4]  o státním 

požárním dozoru, který začal více preferovat prevenci vzniku požárů, před do té doby 

legislativně více protěžovanou úlohou represivní. Úkoly na úseku prevence vykonávala po 

působnosti tohoto zákona tzv. inspekce PO, která byla zřizována národními výbory. Zákon 

také definoval předchůdce dnešních jednotek SDH a HZS nazvaných Místní jednotka 

Československého svazu požární ochrany (dále jen MJ-ČSPO). 

V roce 1958 byl vydán do té doby nejobjemnější zákon týkající se oblasti požární 

bezpečnosti. Zákon č.18/1958 Sb. [5] specifikoval detailněji práva a povinnosti doposud 

vydaných zákonů z oblasti organizace a kontroly na úseku požární ochrany pro výkonné 

orgány (MNV a MJ-ČSPO). Národním výborům vzniklo právo vydávat obecně závazné 

předpisy v této oblasti a přijímat různá opatření pro eliminaci vzniku požáru. Zákon také 

definoval pravomoci státního požárního dozoru při vstupu na soukromý pozemek (zejména 

kontroly v průmyslových podnicích) a také odpovědnost soukromých osob při předcházení 

mimořádným událostem a požárům.  

Důležitou preventivní roli sehrála také prováděcí vyhlášky ministerstva vnitra 

č. 119/1958 Sb. [7] a 60/1976 Sb.[8], které specifikovaly povinnosti podniků, zemědělských 

družstev a úřadů na úseku požární ochrany. 

Práva a povinnosti zákona č.18/1958 Sb. [5] byly ještě upraveny jednou prováděcí 

vyhláškou. Byla jí vyhláška ministerstva vnitra č.106/1958 Sb. [9], která stanovila strukturu 

dokumentace PO, právní postavení příslušníků PO při zásazích, povinnosti občanů při 

mimořádných událostech a v neposlední řadě finanční zajištění zúčastněných subjektů.  
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Zákon č.18/1958 Sb. [5] byl zpracován velmi kvalitně a s menšími úpravami, 

zejména formou prováděcích vyhlášek plnil svoji funkci až do roku 1985, kdy již byl po 

27 letech platnosti značně nereflektující aktuální požadavky společnosti a systému.  

Dne 17.12.1985 byl tehdejší Českou národní radou schválen zákon 

č. 133/1985 Sb. [10] o požární ochraně, platící dodnes. Zákon o požární ochraně upravuje 

komplexně celou oblast požární ochrany, jak z pohledu prevence tak i represe. Zákon 

o požární ochraně byl do současnosti novelizován zákony: 

 

• Zákon č. 425/1990 Sb. o okresních úřadech [11] 

• Zákon č. 203/1994 Sb. [13] 

• Zákon č. 163/1998 Sb.[14] 

• Zákon č. 71/2000 Sb. o technických požadavcích na výrobky [15] 

• Zákon č. 413/2005 Sb. [18] 

• Zákon č. 267/2006 Sb. o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém 

pojištění zaměstnanců [17] 

 

V roce 2001 vydává ministerstvo vnitra klíčovou vyhlášku pro oblast požární 

prevence. Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. [20] o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) je prováděcím předpisem 

pro výkon státního požárního dozoru a požární prevence. Vyhláška v části první definuje 

pojmy, v části druhé práva a povinnosti pro právnické a fyzické osoby a v části třetí způsob 

výkonu státního požárního dozoru. Část čtvrtá je věnována závěrečným a přechodným 

ustanovením. Pro oblast požární prevence je klíčová část druhá. Tato část obsahuje veškeré 

požadavky na preventivní vzdělávací činnost, kvalifikaci a pravomoci odborně způsobilých 

osob, rozsah a obsah dokumentace PO, ale také povinnosti fyzických a právnických osob 

v oblasti požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany. 

Dne 1. července 2008 nabyla účinnosti vyhláška ministerstva vnitra 

č. 23/2008 Sb. [2] o technických podmínkách požární ochrany staveb. Na tuto vyhlášku se 

odvolává §24 odst.3 zákona č. 133/1985 Sb. [10] o požární ochraně. Hlavním účelem této 

vyhlášky je stanovit jasně dané podmínky pro výstavbu, užívání a projektování staveb. 

Vyhláška je uceleným souborem informací, které byly do doby jejího vydání interpretovány 

a vyžadovány v několika právních předpisech a proto definování požadavků pro veřejnost 

z hlediska technických podmínek požární ochrany staveb bylo značně obtížné.  
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Dne 6. září 2011 došlo k novelizaci a doplnění této vyhlášky, vyhláškou ministerstva 

vnitra č. 268/2011 Sb. [19]. Tato vyhláška upravuje především problematiku klasifikace 

střešních plášťů, zajištění funkční integrity požárně bezpečnostních zařízení při požáru 

a požadavků na stavby určené pro parkování vozidel na plynná paliva.  

 

Normy 

Normativní specifikace požadavků na požární bezpečnost staveb je datována dobou 

vzniku do roku 1954, kdy byla závazně přijata tehdejší normalizační komisí norma 

ČSN 73 0760 [23] s názvem „Požární předpisy pro výstavbu průmyslových závodů a sídlišť“, 

která shrnovala tehdejší veškeré požadavky na požární bezpečnost staveb. Jedním z mála 

požárně bezpečnostních prvků, který norma stanovovala, jak po stránce konstrukční tak po 

stránce použitelnosti, byl prvek požární zdi. V tehdejším znění normy byla požární zeď 

definována jako zděná konstrukce s tloušťkou stěny minimálně 150mm, procházející stavbou 

nepřerušovaně od základů až po střechu (v případech panelové výstavby po atiku). 

Systematická metoda postupu dnešních inženýrů, projektujících v oblasti požární bezpečnosti 

staveb pracujících dle požadavků ČSN 73 0802 [24] (eventuelně ČSN 73 0804 [25]), nebyla 

ještě známa. Norma ČSN 73 0760 [23] (všimněte si odchylného zařazení do skupiny 73 07xx 

oproti dnešnímu zatřídění norem požární bezpečnosti do skupiny 73 08xx) zavádí metodu 

zatřídění daného provozu či účelu stavby do skupiny, ve které jsou potom definovány 

požadavky na požární bezpečnost. Norma v roce 1959 prošla první revizí z důvodu novelizace 

hned několika zákonů,  zejména zákona č. 87/1958 Sb. [16], o stavební řádu nebo zákona 

č.18/1958 Sb. [5], o požární  ochraně. 

Roku 1967 byl vzhledem k masovému nárůstu bytové výstavby prefabrikovaných 

panelových domů vydán dokument "Požární předpisy pro projektování výškových budov“, 

který se týkal problematiky požární bezpečnosti výškových budov bytového či 

administrativního charakteru (stavby občanské vybavenosti). Dle kritérií tohoto dokumentu 

byla výšková budova definována jako stavba s absolutní výškou od úrovně terénu po úroveň 

podlahy posledního užitného podlaží větší než 30 m.  

Relativní bezvládí v oblasti požární bezpečnosti staveb a dosavadní taxativní 

uplatňování požadavků bez ohledu na konkrétní posouzení daného objektu, pro maximálně 

efektivní a ekonomické využití finančních prostředků investovaných do výstavby se stalo 

brzdou dynamicky se rozvíjejícího stavebního průmyslu. Proto v roce 1977 dochází ke 

kompletní obměně stávajících norem a schválení klíčové normy ČSN 73 0802 [24] „Požární 
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bezpečnost staveb – nevýrobní objekty“. Norma ČSN 73 0802 [24] z roku 1977 nastolovala 

doposud platný a fungující postup pro individuální posouzení každého objektu, čímž došlo 

k definitivnímu odklonu od taxativního posuzování objektů dle charakteru provozu, který se 

již v této fázi dynamické rostoucí výstavby jevil jako značně zastaralý. 

Společně s normou ČSN 73 0802 [24] byla schválena v témže roce norma 

ČSN 73 0804 [25] „Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty“, která se stala a také dodnes 

je kmenovou normou pro oblast výrobních objektů. V současné době prodělaly normy ČSN 

73 0802 [27] i ČSN 73 0804 [28] v roce 2009 již pátou novelizaci a jsou platné posledním 

zněním z května 2009. 

V průběhu let bylo nutno ke kmenovým normám doplnit mnoho dalších norem pro 

komplexní posouzení celého spektra staveb. Rozčlenění norem požární bezpečnosti v dnešní 

době je následující: 

 

a) Projektové 

Mezi základní normy projektové se řadí již zmíněné kmenové normy ČSN 73 0802 

[27] a ČSN 73 0804 [28]. Celá řada norem z oblasti projektových je věnována normám 

definujícím odlišné požadavky pro konkrétní typy staveb, jedná se tedy například o normy 

ČSN 73 0833 „Požární bezpečnost staveb - budovy pro bydlení a ubytování“ [29], ČSN 73 

0835 „Požární bezpečnost staveb - budovy zdravotnických zařízení a sociální péče“ [30], či 

například ČSN 73 0842 „Požární bezpečnost staveb - objekty pro zemědělskou výrobu“ [21].  

Mezi normy projektové můžeme zařadit i normu ČSN 73 0810 „Požární bezpečnost 

staveb – společná ustanovení“ [31].  

Velice často používanou normou, která je jedním ze stěžejních dokumentů 

posuzování požární bezpečnosti při stavebních úpravách stávajících budov (nikoliv 

novostaveb) je již výše zmíněná ČSN 73 0834 „Požární bezpečnost staveb – změny staveb“ 

[22]. 

 

b) Zkušební 

Metodických norem pro oblast požárního zkušebnictví je také celá řada. Z těch 

komplexnějších stojí za zmínku normy řady ČSN EN 1363-x (730851) stanovující parametry 

zařízení pro testování výrobků (konstrukcí), ČSN EN 1634-x (730852) stanovující zkušební 

metodiku a hodnocení požárně technických vlastností požárně odolných uzávěrů a sestav, či 
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ČSN EN 13501-x (730860) definující oblast požární klasifikace stavebních výrobků 

a konstrukcí staveb.  

Oblast zkušebních norem požární bezpečnosti je v současné době velice 

diskutovaným tématem, dochází k harmonizaci norem s evropskými normami, a proto lze 

vývoj v této oblasti označit za nejdynamičtěji se rozvíjející oblastí, co se požární bezpečnosti 

staveb týče. 

 

c) Hodnotové 

Hodnotové normy shrnují dosud zjištěné požárně technické vlastnosti stavebních 

hmot a výrobků. Za zmínku stojí uvést zejména ČSN 73 0824 "Výhřevnost hořlavých látek" 

[35]. 

 

d) Předmětové, výrobkové 

Předmětové normy stanovují technické podmínky požárně bezpečnostních zařízení 

a výrobků. Tyto normy se dotýkají mnoha odvětví (profesí) vyskytujících se ve stavbách, 

zejména slaboproudých a silnoproudých elektroinstalací, vzduchotechniky, měření a regulace 

apod. Z těchto norem jsou stěžejními (nejčastěji používanými) ČSN 73 0872 "Ochrana staveb 

proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením" [36], ČSN 73 0873 "Zásobování požární 

vodou" [37], ČSN 73 0875 "Navrhování elektrické požární signalizace" [38]. 

 

Vývoj v oblasti požární bezpečnosti staveb je značně dynamický. V současné době 

čítá kodex norem požární bezpečnosti, kterým jsou myšleny normy označené jako 

ČSN 73 08xx přibližně 85 norem, zdaleka tím však není obsaženo vše, co bylo v oblasti 

normativní ohledně požární bezpečnosti staveb publikováno. Mnoho norem jako například 

oblast nakládání, manipulace a skladování hořlavých kapalin, či plynů není formálně 

přiřazena k tomuto kodexu, avšak významná část těchto norem se problematice požární 

bezpečnosti věnuje. 

1.2 Vývoj normy ČSN 73 0834 
 

Záhy po vydání prvních verzí kmenových norem požární bezpečnosti staveb 

ČSN 73 0802 [24] a ČSN 73 0804 [25] v roce 1977 vyvstal problém s posuzováním požární 

bezpečnosti stávajících objektů. Proto normativní komise na tuto vzniklou skutečnost 

reagovala vznikem tzv. úlevových norem jako např. již zmíněná ČSN 73 0834 [26]. Striktně 
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daná pravidla pro objekty prováděné jako novostavby, nelze v mnoha případech na stávající 

objekty aplikovat. 

První vydání normy proběhlo shodně s vydáním kmenových norem ČSN 73 0802 

[24] a ČSN 73 0804 [25] v roce 1977. Norma byla poté mnohokrát novelizována. První 

novelizace proběhla v dubnu 1988, následovala novelizace v květnu 1995, červenci 2000 

a březnu 2011. 

Novelizace z července 2000 přináší řadu změn oproti své předchozí verzi. 

Mezi významné změny lze zařadit nově vytvořenou přílohu B věnující se problematice 

požární bezpečnosti v památkově chráněných objektech, či například podmínky pro použití 

částečně chráněných únikových cest. Novelizace byla logickou reakcí na změny provedené 

v kmenových normách ČSN 73 0802 [27] a ČSN 73 0804 [28], které byly provedeny v témže 

roce. 

V roce 2011 prodělala norma další novelizaci. Tentokráte se týkala změn opět 

v oblasti aplikace částečně chráněných únikových cest ve změnách staveb, ale také zásady 

řešení a podmínky evakuace u změn staveb skupiny II. Velká část změn se týká přílohových 

částí normy, které se věnují specifickým typům staveb. Změn doznaly obě stávající přílohové 

části normy, jak příloha A věnující se změnám staveb bytových domů řešených podle 

typových podkladů, tak i již výše zmíněná příloha B specifikující požadavky v oblasti změn 

staveb kulturních památek. Nově publikovanou přílohou v této novelizaci je příloha 

C věnující se technickým požadavkům na mateřské školy ve změnách staveb. 

V červenci 2011 byla ještě vydána k této normě doplňující změna Z1 nahrazující 

zrušenou normu ČSN 73 0821 - Požární bezpečnost staveb - požární odolnost stavebních 

konstrukcí [43]. Tato změna výrazným způsobem ulehčuje práci projektantům v oblasti 

posuzování požární odolnosti stávajících stavebních konstrukcí. Norma přehledným 

způsobem na konkrétních popisech, nejčastěji používaných skladeb, deklaruje požární 

odolnost za použití metodiky definované následujícím evropskými normami: 

 

• ČSN EN 1996-1-2 (73 1101) Eurokód 6 – Navrhování zděných konstrukcí – část 1-2: 

Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru [39].  

• ČSN EN  1992-1-2 (73 1201) Eurokód 2 – Navrhování betonových konstrukcí – část 

1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru [40]. 

• ČSN EN 1995-1-2 (73 1701) Eurokód 5 – Navrhování dřevěných konstrukcí – část 1-

2: Obecná pravidla  - Navrhování konstrukcí na účinky požáru [41]. 
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Metodika stanovení požární odolnosti dle uvedených eurokódů je pro použití v praxi 

velice objemná, proto je použití ČSN 73 0834 – Z1 [22], kde jsou obsaženy hodnoty požární 

odolnosti nejčastěji používaných konstrukcí výhodné a ulehčuje práci. Celá Změna Z1 byla 

vypracována kolektivem pracovníků firmy PAVUS a.s. pod vedením Ing. Romana Zoufala 

CSc. Před vydáním změny Z1 zpracovala taktéž publikaci vydanou v roce 2009 pod  názvem 

„Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“. Tato publikace 

přehledným způsobem shrnuje hodnoty požárních odolností nejběžnějších konstrukcí 

používajících se v pozemních stavbách. Kniha je členěna na část týkající se dřeva, betonu, 

zdiva a oceli.  

 

1.3 Struktura ČSN 73 0834 (3/2011) 
 

Norma ČSN 73 0834 [22] po celou dobu své platnosti je příkladem výše 

jmenovaných norem projektových. V tomto konkrétním případě by se dala nazvat spíše 

termínem úlevová. Norma systematicky navazuje na normy kmenové, zejména tedy ČSN 

73 0802 a stanovuje konkrétní odlišnosti (zejména úlevy) pro stavební úpravy stávajících 

objektů z hlediska požární bezpečnosti. Požadavky se uplatňují dle rozčlenění rozsahu 

stavebních úprav do tří skupin.  

Změny staveb skupiny I 

U změn staveb skupiny I nedochází k rozsáhlým změnám nebo úpravám objektu. 

Změny staveb skupiny I nejsou také změny spojené se změnou užívání objektu (dle zákona 

č. 183/2006 Sb. [1]). Typickými stavebními úpravami jsou zejména udržovací práce jako 

např. výměna výplní otvorů, výměna rozvodů technických zařízení budov (voda, plyn, 

kanalizace, elektroinstalace, vzduchotechnika) nebo také v současné době hojně prováděné 

dodatečné vnější tepelné izolace fasád a střech. U tohoto typu změn může dojít k drobným 

změnám ve vnitřní dispozici, kdy však nevznikne prostor s půdorysnou plochou větší něž 

100m2 (pokud ovšem nevznikne tento prostor rozdělením původně většího prostoru).     

Změny staveb skupiny II 

Tyto změny staveb jsou definovány empiricky jako změny, které svým rozsahem či 

obsahem převyšují kritéria zatřídění do změn staveb skupiny I, ale zároveň svými požadavky 

nesplňují limitní parametry změn staveb skupiny III. 
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Změny staveb skupiny III 

Změny staveb skupiny III jsou po stránce podmínek požární bezpečnosti staveb 

hodnoceny jako novostavby, tudíž jim z normy ČSN 73 0834 [22] nevyplývají žádné úlevy. 

Kritérii pro zatřídění do skupiny III jsou zejména nástavby či vestavby objektů o více než 

jedno užitné podlaží s definovaným využitím prostor jako OB3 a OB4 (kategorizace objektů 

pro bydlení a ubytování dle ČSN 73 0833 [29]) nebo prostory shromažďovací, zdravotnické 

nebo skladovací, či sloužící pro výrobu skupin 5 až 7.  Nástavbou o dvě užitná podlaží 

v ostatních případech, zejména pokud přístavba svou celkovou půdorysnou plochou přesáhne 

50% zastavěné plochy stávající budovy a současně je to více než 50m2. Posledním kritériem 

jsou vícepodlažní objekty, v nichž se nahrazují stropní konstrukce, buď výměnou nebo 

rozšířením v rozsahu větším než 75% původní celkové podlahové plochy objektu. Výjimkou 

jsou případy, kdy se konstrukce nahrazují konstrukcemi vyššího druhu (např. původní 

konstrukce druhu DP3 se nahradí konstrukcemi DP2 nebo DP1), potom lze tuto stavební 

úpravu hodnotit stále jako změnu staveb skupiny II. 

Každý stupeň změny staveb (I.-III.) má v normě jasně dané technické požadavky, 

které jsou ve většině případů mírnější než kdybychom použili požadavky vyplývající 

z kmenových norem.  

Norma obsahuje také přílohy A-C, které se věnují diskutabilním a z hlediska požární 

bezpečnosti velice specifickým objektům, které by při posouzení kmenovými normami 

v drtivé většině případů neobstály. Příloha A se věnuje technickým požadavkům na změny 

bytových domů řešených podle typových podkladů. Příloha B řeší problematiku změn staveb 

kulturních památek, kde jsme limitováni zejména historickou hodnotou majetku při zachování 

historické nedotčenosti a nelze proto mnoho stavebních úprav pro vyhovění legislativě 

požární bezpečnosti realizovat. Poslední příloha C se věnuje problematice technických 

požadavků na mateřské školy ve změnách staveb.  

1.3.1 Změny požadavků ČSN 73 0834 (3/2011) vůči ČSN 73 0834 (7/2000) 

Norma ČSN 73 0834 (3/2011) [22] nahrazující ČSN 73 0834 (7/2000) [26] přináší 

do oblasti projekční praxe několik významných změn. 

V části 3.2 týkající se změn užívání objektu, prostoru nebo provozu je definován 

nově limitní  počet osob unikajících z měněné části objektu, nikoliv absolutně v počtech osob 

dle ČSN 73 0834 (7/2000) [26], ale procentuelně hodnotou navýšení počtu osob limitem 20%. 

Do navýšení počtu unikajících osob do 20% se zvýšený počet osob nepovažuje za změnu 

užívání objektu (prostoru, provozu), pokud však je limitní hodnota překročena, tak se již za 
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změnu považuje. V obou případech je však nutno dodržet limitní počet únikových pruhů 

a rychlost a způsob evakuace.   

Změnami byla také dotčena část 3.3 týkající se vymezení úprav pro zatřídění do 

změn staveb skupiny I. Vzhledem k masivnímu rozvoji vyžití solárních energií způsobených 

dotační podporou za výkup takto vyrobené energie, reagovali tvůrci normy povolením 

instalace solárních panelů na střešní pláště s limitním navýšením požárního zatížení do 

5,0 kg/m2. Kritérium požárního zatížení je limitní pouze pro zatřídění do skupiny změn staveb 

skupiny I. Podmínkou instalace je také kritérium, že navazující technologické zařízení je 

umístěno v jiném požárním úseku. Celé ustanovení se vztahuje pouze k fotovoltaickým 

panelům, instalace teplovodních panelů žádné omezení nemá.  

Novou stavební úpravou, která rozšířila výčet úprav pro zatřídění do skupiny změn 

staveb skupiny I, jsou také velmi často prováděné dodatečné vnější tepelné izolace 

obvodových konstrukcí budov, včetně výměn oken. Dodatečné zateplení je z hlediska požární 

bezpečnosti řešeno v souladu s požadavky článku 3.1.3 normy ČSN 73 0810 Požární 

bezpečnost staveb - společná ustanovení [31], kde se jedná o požárně technické hodnocení 

dodatečných tepelných izolací z hlediska šíření požáru po vnějších částech budovy.  

V technických požadavcích na změny staveb skupiny I přibyla taktéž poznámka, 

která interpretuje myšlenku, že změnami staveb skupiny I nedochází k zvýšení požárních 

rizik, ke zhoršení podmínek evakuace, či podmínek pro zásah jednotek PO.  

V technických požadavcích na změny staveb skupiny II doznalo změny ustanovení 

článku 5.3.1 vztahující se k jednopodlažním objektům, kde lze připustit snížení stupně 

požární bezpečnosti oproti požadavkům ostatních norem z kodexu (ČSN 73 08xx) na II. SPB, 

pokud je ovšem splněna podmínka an ≤ 1,1 (eventuelně u výrobních objektů p1 ≤ 1,0). 

Úprav doznala taktéž příloha A věnující se problematice změn staveb bytových 

domů řešených podle typových podkladů. Upřesněny byly zejména požadavky týkající se 

změn staveb skupiny I s obytnými buňkami (myšleno v částech budov typu OB2 dle ČSN 

73 0833 [29]). Změněna byla taktéž část věnující se požadavkům na prostory nacházející se 

v budovách typu OB2, které nespadají do tohoto zatřídění. 

V příloze B řešící problematiku změn staveb památkově chráněných, byla přidána 

poznámka bodu B.2, v níž jsou vyjmenovány památky, které jsou od požadavků požární 

bezpečnosti zproštěny. Jedná se o stavby bez vnitřních prostor (např. zříceniny), avšak pokud 

lze předpokládat shromažďování většího počtu osob, je nutno posoudit podmínky evakuace 

(např. u vyvýšených vyhlídkových míst). Striktním požadavkem normy ČSN 73 0834 (2011) 
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[22] je nutnost instalace elektrické požární signalizace, nebo alespoň autonomních hlásičů 

požáru, včetně instalace elektrického zabezpečovacího systému. Doposud byla nutnost pouze 

zvážit instalaci elektrické požární signalizace, stabilního hasicího zařízení či zařízení pro 

odvod tepla a kouře. 

V normě ČSN 73 0834 (2011) [22] byla nově zařazena také příloha C, která 

specifikuje požadavky na mateřské školy ve změnách staveb. Mezi největší omezení patří 

požadavky odvíjející se od počtu dětí, kdy do počtu 12-ti (pokud je v objektu pouze jedna 

třída umístěna nejvýše do 2.NP), lze tuto změnu považovat za změnu skupiny I. Požární 

úseky s provozem mateřské školy, v kterých je více než 12 dětí (avšak nepřekračující hp ≤ 

7,0m) lze považovat za změnu staveb skupiny II. Velice limitujícím požadavkem je také 

ustanovení bodu C.4, kde je striktně stanoven požadavek, že mateřské školy mohou být 

umístěny pouze v objektech s nehořlavým konstrukčním systémem. Pouze u požárních úseků 

s počtem dětí do 12-ti lze připustit jiné konstrukční systémy (smíšené, hořlavé). 

U konstrukčního systému hořlavého je však nutno konstrukce druhu DP3 opatřit obkladem 

minimální tloušťky 15mm, splňujícím třídu reakce na oheň A1 nebo A2.  

Vzhledem k harmonizaci normativních požadavků byla uvedena příloha D, která 

byla vydána jako změna Z1 v červenci 2011. Tato již výše uvedená změna ruší do té doby 

platnou ČSN 73 0821 [43] z roku 1973, která již neplnila vzhledem k rozsáhlým změnám 

v kmenových normách a celkové metodice posuzování požární odolnosti konstrukcí v souladu 

s EN normami svůj účel. V platnosti zůstává pouze ČSN 73 0821 ed.2 [44] z května 2007, 

věnující se specifickým typům konstrukcí, které nebyly v původní ČSN 73 0834 (1976) [26] 

uvedeny. Příloha D tedy plně nahrazuje zrušenou ČSN 73 0821 [43] a obdobným způsobem 

jako zrušená norma definuje požární odolnosti stávajících stavebních konstrukcí. Hodnoty 

požární odolnosti uvedené v této normě tedy lze aplikovat pouze u staveb stávajících řešených 

v souladu s ČSN 73 0834 [22], nikoliv však u novostaveb. 

1.3.2 Normativní požadavky ve vztahu k požadavkům vyhlášky MV č.23/2008 

Sb. a vyhlášky MV  č. 268/2011 Sb. 

I přes to, že novelizace vyhlášky Ministerstva vnitra o technických podmínkách 

požární ochrany staveb č. 23/2008 Sb. [2] datem svého vzniku předstihla novelizaci normy 

ČSN 73 0834 (2011) [22] bezmála o tři roky, jsou v obou dokumentech rozdílné požadavky 

pro budovy mateřských škol. Vyhláška č. 23/2008 Sb. [2] v §23 odstavci (2) striktně 

stanovuje, že provoz mateřské školy nesmí být umístěn ve více než 2. nadzemní podlaží (byť 

by se jednalo o budovu novostavby, vyhovující všem aktuálním požadavkům na požární 
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bezpečnost staveb). Avšak dle ČSN 73 0834 [22] přílohy C části C.3 lze prostory mateřské 

školy umístit do podlaží s požární výškou až 7,0m (při splnění požadavku, že stávající budova 

byla realizována do roku 1977 tj. před vznikem kodexu norem PBS), což při obvyklé 

konstrukční výšce podlaží vyhovuje 3.NP. Analogicky lze postupovat také při nástavbě 

prostor mateřské školy na stávající budovu nevyhovující požadavkům PBS, opět za splnění 

podmínek požární výšky do 7,0m. Taktéž zavádějící je požadavek vyhlášky č. 23/2008 Sb. [2] 

v §23 odstavce (4) kde je stanoveno, že každá třída mateřské školy musí tvořit samostatný 

požární úsek. Už samotný pojem „třída“ je ve vyhlášce bez jasné definice (ve vyhlášce je 

tento pojem uveden bez jakéhokoliv odkazu) zavádějící, protože zejména u půdorysně 

rozlehlejších staveb mateřských škol je v jednom podlaží umístěno několik tříd (ve smyslu 

skupin dětí pod vedením pedagoga) sdílejících např. společné sociální zázemí, jídelnu, šatnu 

apod. Vyhláška neobsahuje v úvodní části seznam použitých termínů s definicemi, případně 

odkazy na jiné legislativní dokumenty (v případě výše uvedených tříd zejména zákon 

č.561/2004 Sb. [12]). Z tohoto požadavku tedy není zřejmé z jakých prostor je nutno 

samostatné požární úseky zřizovat. Nesoulad normativních požadavků a požadavků vyhlášky 

nebyl odstraněn ani vyhláškou č.268/2011 Sb. [19] měnící vyhlášku o technických 

podmínkách požární bezpečnosti staveb, vydanou v září roku 2011. 
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2 Aplikace požadavků požární bezpečnosti staveb na 
rekonstruované objekty 

2.1 Stávající objekt 

2.1.1 Obecný popis 

Objekt denního centra Pomněnka, slouží dětem a lehce mentálně postiženým osobám 

jako denní stacionář. Jsou zde vzdělávány osoby, které nejsou dle zákona č. 561/2004 Sb. 

„školského zákona“ [12] způsobilé vzdělání na základních a navazujících vzdělávacích 

institucích. Objekt je ve správě obecně prospěšné společnosti „Základní a střední škola 

Pomněnka Šumperk, o.p.s.“. Obecně prospěšná společnost provozuje ve svém areálu 

(čítajícím ještě dva navazující objekty) provoz základní školy praktické a základní školy 

speciální.  Budova v užívání obecně prospěšnou společností slouží jako školské zařízení 

a zároveň v podzemním podlaží funguje provoz vývařovny, který distribuuje stravu pro celý 

areál i externí strávníky. 

Budova denního centra je umístěna v centru města Šumperka v části města 

s převládající bytovou zástavbou (sídliště panelových domů). Budova do roku  1993 sloužila 

původnímu účelu mateřské školy pod správou města Šumperka. Po vzniku obecně prospěšné 

společnosti a předchozí redukci mateřského školství na území města byla tato budova 

bezúplatně převedena do užívání (nikoliv vlastnictví) této společnosti.  

Výstavba budovy samotné byla započata v roce 1974 při výstavbě přilehlého sídliště 

na ulicích Šumavská a Jiřího z Poděbrad při Akci „Z“ (neplacená pracovní činnost 

obyvatelstva, podle § 27 odst. 1 vládního nařízení č.14/1959 Sb. [3]) pod názvem „Mateřská 

škola - Sever III“. Paradoxem je, že dle dochovaných stavebních výkresů a vydaných 

stavebních povolení, poskytnutých archivem Městského úřadu v Šumperku, byly při této akci 

vybudovány podle jedné projektové dokumentace tři samostatné areály mateřských škol ve 

městě, z nichž dva jsou naprosto dispozičně i konstrukčně odlišné. Stavba byla 

započata v polovině roku 1974 (počátek stavby datován na červenec) a dokončena v roce 

1979 (kolaudace 26.11.1979). Následující školní rok 1980 byla uvedena do provozu, současně 

s provozem jeslí, taktéž v areálu. Budova školky a jeslí je navzájem spojena proskleným 

komunikačním koridorem.  
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2.1.2 Konstrukční řešení objektu - stávající objekt 

Budova je provedena jako prefabrikovaný železobetonový (dále jen ŽB) skelet 

systému MS-OB1 se skrytými deskovými průvlaky. Nosnou konstrukci tvoří ŽB sloupy 

(půdorysného rozměru 400x400mm) s modulem podélným i příčným po 4,800m.  

 
Obrázek 2 – obvodový plášť stávající budovy denního centra (foto vlastní) 

Stávající budova je provedena s jedním podzemním podlažím (dále jen PP) a dvěma 

nadzemními (dále jen NP). Objekt je pravidelného obdélníkového půdorysu o vnějších 

rozměrech cca 36,0x13,8m. Svislé nenosné (výplňové) konstrukce obvodového pláště jsou 

tvořeny zavěšenými atikovými železobetonovými panely, tvořícími parapet a nadpraží 

(obr. 2). Výplně otvorů od výšky +0,900m až +2,600m od stávající podlahy jsou tvořeny 

typovým zasklením výklopnými okny (dvojkřídlá okna typová v dřevěném rámu - horní část 

výklopná otočná, spodní část pouze výklopná). Meziokenní prostor je tvořen azbestovými 

deskami v ocelovém rámu s pohledovým vnějším sklem (z vnitřní strany hobra deska) 

známými pod obecným názvem „boletické panely“. Obvodové zdivo spodní stavby je 

provedeno z cihel plných pálených, zděných na maltu vápnocementovou. Vodorovné 

konstrukce jsou tvořeny předepjatými stropními dutinovými panely tl. 225mm 

s nadbetonávkou. Stávající zastřešení objektu je provedeno jako plochá dvouplášťová střecha 

s atikami (obr. 3). 
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Obrázek 3 – detail skladby stávající ploché střechy (foto vlastní) 

Vnitřní příčkové a nosné zdivo (ztužující) provedeno z cihel dvouděrových zděných 

na maltu vápnocementovou. Vnitřní omítky provedeny jako štukové vápnocementové 

dvouvrstvé s interiérovou malbou. Vnější plášť (fasáda) proveden břízolitovou cementovou 

omítkovinou v přírodním provedení (bez probarvení). Detailní dispoziční členění viz. příloha 

č.1 (výkresová dokumentace).  

 

2.1.3 Stávající požárně bezpečnostní řešení 

Stávající budova, vzhledem k datu vzniku (rok 1974) není řešena v souladu 

s metodikou nastolenou kodexem norem ČSN 73 08xx. Celá stávající budova je provedena 

jako jeden požární úsek, bez jakýchkoliv požárně dělicích konstrukcí, či uzávěrů. Budovy 

navzájem spojené koridorem, jsou taktéž bez jakýchkoliv požárních uzávěrů. Při zaměření 

stávajícího stavu objektu za plného provozu budovy bylo odhaleno mnoho závažných 

pochybení (obr. 4) z hlediska požární bezpečnosti (často se vyskytující prohřešky 

organizačního charakteru jako např. skladování věcí na únikových cestách apod.).  
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Obrázek 4 – jediná úniková cesta z 1.NP (foto vlastní) 

Ve stávající budově byla taktéž absence jakéhokoliv bezpečnostního značení 

(značení únikových východů, hasicích přístrojů apod.). Velmi často a nejen na této budově, 

lze vidět volně vedenou silovou elektroinstalaci. Toto je způsobeno zejména menší finanční 

náročností a technickou jednoduchostí instalace. Stávající elektroinstalace (zásuvková) ve 

většině případů do 90. let minulého století prováděná z hliníkových vodičů, již vzhledem 

k velkým proudovým požadavkům nedostačuje kapacitně moderním požadavkům, proto se 

investor často uchyluje k vedení kabelů po povrchu konstrukcí, dokonce i v interiérech 

obytných budov, což je ovšem z hlediska požárního i elektrikářského nepřípustné (obr. 5).  

 
Obrázek 5 – volně vedená elektroinstalace na únikových cestách (foto vlastní) 
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Všechny tyto závady vyskytující se v objektech škol a obdobných zařízení jsou 

obzvláště nebezpečné a to zejména z důvodu nepředvídatelného chování osob, které tyto 

budovy využívají.  

Často také dochází u mateřských a speciálních škol v době, kdy jsou děti přítomny 

v budově k zamykání únikových východů, což je v kombinaci s velmi rychlým rozvojem 

požáru v těchto objektech vlivem velkého množství různých snadno zápalných dekorací 

extrémní kombinace. Ovšem z provozního hlediska, je toto zamykání opodstatněno a jen stěží 

lze tento závažný prohřešek proti požární bezpečnosti odstranit finančně přijatelnou cestou. 

 
Obrázek 6 – nedostatečná šířka únikového schodiště (foto vlastní) 

Na budově denního centra byla dále shledána velmi závažná závada v podobě 

nedostatečné šířky schodiště (85cm mezi zábradlím a stěnou) z 1.PP, podpořená ještě velkým 

množstvím skladovaných kartonových krabic pod vstupním ramenem schodiště (obr. 6). 

Potenciální nebezpečnost byla umocněna tím, že v suterénu budovy v provozu vývařovny 

pracovaly lehce mentálně postižené osoby pod dohledem vedoucí kuchařky a zejména proto, 

že únikové schodiště bylo jedinou cestou z 1.PP. V 1.PP v prostoru vývařovny byla spojovací 

chodba šíře 1,9m zúžena z obou stran otvíravými dveřmi (1200x1970mm) z prostoru varny 

a skladů, které byly blokovány v otevřené pozici stavítkem a tudíž zbývající prostor činil cca 

0,7m (obr. 7). Vznikala tedy značně „klikatá“ a nepřehledná úniková cesta. 

Všechny stěny chodeb (únikových cest) v 1. a 2.NP byly obloženy do výše cca 1,1m 

od podlahy dřevěnými lakovanými obklady, nebo obklady z dekoračních lamel Versalit 

(se spojovacími pery ze sololitu). Z hygienického a požárního hlediska nepřípustným se jeví 

také volné souběžné vedení rozvodů vody a vytápění a elektroinstalace ve stropních závěsech, 

izolovaném skelnou vatou s hořlavým povrchem z vlnité lepenky. 
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Obrázek 7 – úniková cesta z 1.PP (foto vlastní) 

2.2 Stavební úpravy objektu 
 

Budova denního centra v roce 2008 už vykazovala značné stavebně technické 

závady, které téměř vylučovaly další provoz. V havarijním stavu se nacházely zejména 

rozvody silové elektroinstalace, vytápění a také střešní konstrukce, kde docházelo k značnému 

zatékání. Proto bylo v roce 2009 vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektové 

dokumentace pro stupně studie a následně potom územní řízení a stavební povolení, včetně 

tendrové dokumentace (dokumentace pro výběr zhotovitele stavby). Pro stupeň studie, 

územního řízení i stavebního povolení jsem spolu s kolegy z firmy Regioprojekt Morava s.r.o. 

a externími spolupracovníky zpracoval projektovou dokumentaci (pod vedením Ing. 

Zapletalové - autorizovaného inženýra v oboru pozemních staveb jsem vypracoval část 

stavební a požárně bezpečnostní řešení pro všechny stupně projektu). Roku 2009 byla městu 

Šumperku vlastnícímu tento areál poskytnuta dotace ve výši přibližně 34 mil. korun pro 

kompletní revitalizaci a nástavbu tohoto objektu. Stavba započala v září roku 2010. 
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2.2.1 Popis stavebních úprav 

Vzhledem k požadavkům na budoucí provoz denního centra bylo nutno kompletně 

zasáhnout do všech částí stávající budovy. Dosavadní pojetí budovy s vnitřním otevřeným 

schodištěm bylo vzhledem k požadavkům bezbariérového řešení staveb (vyhláška  

Ministerstva pro místní rozvoj č.398/2009Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [6]) neakceptovatelné, proto došlo k vybourání 

stávajícího schodiště a přístavbě vnějšího schodiště. Záměrem celé akce bylo rovněž zřídit 

několik pokojů internátního typu pro bydlení handicapovaných osob (zejména mentálně 

postižené osoby, nikoliv imobilní), proto došlo také k nástavbě budovy na 3.NP. Stávající 

prostory vývařovny v 1.PP doznaly kompletní rekonstrukce a navíc byl zřízen provoz 

prádelny pro veřejnost pro částečnou finanční soběstačnost celého objektu. V areálu bylo dále 

vybudováno parkoviště, včetně přímé návaznosti vnějších pochůzných ploch na výtah uvnitř 

budovy.  

2.2.2 Konstrukční řešení 

Veškeré stávající výplně otvorů byly vybourány. Finančně nejvíce nákladnou akcí 

celých bouracích prací byla likvidace výše zmíněných „boletických panelů“ obsahujících 

karcinogenní azbest (osinek). Stávající příčkové cihelné zdivo bylo z velké části taktéž 

vybouráno a to zejména z důvodu snížení zatížení celého skeletu pro následné vybudování 

dalšího nadzemního podlaží. Nově budované příčkové zdivo v 1. a 2.NP bylo již provedeno 

z plynosilikátových tvárnic Ytong. Vnější obvodové zdivo nástavby budovy, včetně přístavby 

schodiště bylo provedeno taktéž z Ytongu. Vyzdívky vnějšího pláště v meziokením prostoru 

byly dozděny materiálově shodně s vnějším zdivem přístavby. V nově budovaném 3.NP bylo 

investorem požadováno vybudování deseti pokojů, každý s vlastním sociálním zázemím. 

Požadavkem taktéž bylo zbudování společné kuchyně a společné haly se sedacím nábytkem. 

Vzhledem k velikosti společné haly (cca 130m2) a umístění uprostřed budovy (bez oken 

obvodových stěnách) bylo nutno celý prostor prosvětlit a zvýšit světlou výšku patra 

(v pokojích, kuchyni a sociálním zázemí standartně 2,60m), proto bylo rozhodnuto 

o zastřešení středové části budovy plnostěnnými lepenými vazníky technologie BSH (obr. 8) 

s roztečí kladení 3,6m (rozpon 13,8m).  

2.2.3 Řešení stavby denního centra z hlediska požární bezpečnosti  

Stávající řešení budovy absentující jakékoliv rozdělení do požárních úseků bylo 

vzhledem k aktuálním požadavkům legislativy v oblasti požární bezpečnosti staveb absolutně 
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neakceptovatelné. S kolegy během zaměření stávajícího stavu objektu, který probíhal za 

plného provozu budovy, jsme vypozorovali vcelku detailně princip fungování budovy 

a rovněž schopnosti jednotlivých skupin klientů (žáků) denního centra při vzniku mimořádné 

události, zejména požáru uvnitř budovy. Klíčovým byl tedy vztah k normě ČSN 73 0835 

Požární bezpečnost staveb - budovy zdravotnických zařízení a sociální péče.  

Z hlediska normy ČSN 73 0834 [22] byly stavební úpravy budovy denního centra 

zatříděny jako změna staveb skupiny II. Limitními faktory rozhodujícími o zatřídění do 

skupiny změn staveb skupiny II byly především stavební úpravy, které překročily rámec 

úprav vyjmenovaných v odstavci 3.3 normy ČSN 73 0834 [22]. Svým rozsahem však 

nesplňují limitní kritéria pro zatřídění do změn staveb skupiny III. Jedná se tedy o přístavbu 

CHÚC a nástavbu budovy o 1.NP a také např. o překročení rozsahu v bodě 3.3 4), kde dojde 

k vybudování nové strojovny vzduchotechnického zařízení v budově, kde dosud nebyla 

instalována žádná zařízení vzduchotechniky. 

Celý obvodový plášť budovy byl zateplen kontaktním zateplovacím systémem 

s izolantem z expandovaného fasádního pěnového polystyrenu v tloušťce 120mm. Provedené 

tepelné izolace byly zhotoveny v souladu s 3.1.3 ČSN 73 0810 [31], kde jsou stanoveny 

požadavky na dodatečné vnější tepelné izolace vztahující se k požární výšce budovy. 

Z ustanovení tohoto bodu vyplývá, že na vnější tepelné izolace u budov do požární výšky 

nepřesahující 12m nejsou kladeny žádné požadavky, co se týče zhodnocení podmínek šíření 

požáru po vnějším plášti budovy, avšak je doporučeno aplikovat normativní postup i u budov 

s požární výškou nižší než zmíněných 12m. Zhodnocení použitého fasádního systému je 

nutno posoudit v souvislosti s požadavkem ČSN 73 0802 [27] článku 8.4.5, kde je stanoveno, 

že obvodové stěny druhu DP1 nebo DP2 s vnějším povrchem z výrobků třídy reakce na oheň 

B až D z hlediska množství uvolněného tepla z 1m2 stěny, kde za limitní hodnotu je 

považováno 150 MJ. Pokud je limitní hodnota překročena, je nutno posuzovat takto 

zateplenou stěnu za částečně požárně otevřenou a stanovit od ní odstupové vzdálenosti. 

V našem případě je dle vzorce č.16 (ČSN 73 0802 [27]): 

 

∑
=

⋅=

j

j
jj HMQ

1
 

kde, 

Mj je hmotnost 1m2 i-tého druhu hořlavé látky umístěného na vnějším povrchu obvodové 

stěny 
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Hj výhřevnost i-tého druhu hořlavého výrobku v MJ.kg-1  

j počet druhů hořlavých látek 

 

Pro výpočet byly použity následující parametry [45]: 

Výpočtová objemová hmotnost fasádního polystyrenu 70Z   m = 16 kg/m3 

Výhřevnost fasádního polystyrenu při tl.120mm    Q = 42MJ/kg 

 

Výpočtem bylo ověřeno, že limitní hodnota 150MJ u použité izolace nebyla 

překročena, není tedy nutno hodnotit zateplenou fasádu za částečně požárně otevřenou plochu 

a stanovovat od ní odstupové vzdálenosti. 

Všechny prostory (požární úseky) jsou posuzovány dle ČSN 73 0802 [27] 

s přihlédnutím k specifickým požadavkům ČSN 73 0834 [22]. Objekt byl rozdělen do 

několika požárních úseků. Při rozdělení bylo dbáno na maximální uživatelský komfort 

a eliminaci případů, kdy osoby vyskytující se v budově (zejména děti) byly nuceny využívat 

cest, kde jsou osazeny požární uzávěry se samozavírači, zejména tedy z hlediska bezpečnosti 

při manipulaci s takto těžkými dveřmi. Proto byl zvolen model rozdělení do požárních úseků 

po jednotlivých patrech budovy. Objekt byl rozdělen do následujících několika požárních 

úseků: 

• P 01.01/P1 - prostory 1.PP 

• P 01.02/P1 - strojovna VZT 

• N 01.03/N1 - prostory denního centra v 1.NP 

• N 02.04/N2 - prostory denního centra v 2.NP 

• N 03.05/N3  -  prostory pro ubytování v 3.NP 

• N 01.06/N3  -  CHÚC typu „A“ 

 

Po konzultaci navrženého řešení ve fázi územního řízení s investorem, kdy bylo 

jednáno zejména o finančním nástinu celé akce a také následných investic během delšího 

časového horizontu (revizemi, udržovacími pracemi), které již nebude možno hradit 

z prostředků dotační podpory, vyvstala otázka řešení výtahu. Z hlediska požární bezpečnosti 

a požadavku normy ČSN 73 0802 [27] odstavce 9.6.4 b) vztahujícímu se k nutnosti zřízení 

evakuačního výtahu, bylo ve fázi schvalování předloženého požárně bezpečnostního řešení 

rozhodnuto o vybudování evakuačního výtahu. Po konzultaci s investorem a několika kolegy 

působících taktéž v oboru požární bezpečnosti staveb, kdy byla z pohledu investora 
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jednoznačně preferována co nejmenší finanční zátěž do budoucích let (provozovatelem 

budovy je obecně prospěšná společnost, která je částečně financována z prostředků města, 

kraje a ministerstva školství mládeže a tělovýchovy), bylo rozhodnuto o prověření alternativy 

přistavění druhého únikového schodiště se současnou absencí evakuačního výtahu (instalace 

pouze výtahové plošiny fa. Altech umístěné v obezděné výtahové šachtě, která je součástí 

CHÚC typu A). Dle ustanovení odstavce 9.11.15 ČSN 73 0802 [27] bylo rozhodnutí 

dokladováno výpočtem podle vzorce 

 

1
1

EvE
t

tu
⋅=  

kde, 

Ev  je započitatelný počet osob přepravovaný evakuačním výtahem  

tu předpokládaná doba evakuace v minutách (viz. 9.12.2) 

t1 doba jedné jízdy v minutách 

 

Bylo empiricky vypočteno, že čas evakuace při použití výtahu s rozměry klece dle požadavku 

normy min. 1,1x1,4m, by byl výrazně delší než při evakuaci přistavěným schodištěm 

interiérovým, chráněnou únikovou cestou typu A (dále jen CHÚC A) a navíc přistavěným 

exteriérovým ocelovým schodištěm. Vnější přistavěné ocelové schodiště bylo v souladu 

s ČSN 73 0834  [22] (5.6.3) provedeno zastřešení jako ochrana proti zasněžení. Vstupní dveře 

do exteriérového schodiště byly provedeny s požární odolností s charakteristikou EW30 DP3 

(se samozavírači - C), lze tedy dle požadavku normy ČSN 73 0834 [22] hodnotit jako CHÚC 

typu A. Schodiště jsou navíc vhodně umístěna na protilehlých stranách budovy. V budově se 

nevyskytují osoby plně imobilní (vozíčkáři) odkázané na bezbariérové řešení mezipodlažních 

přesunů (výtahem). Obě schodiště jsou oddělena od požárních úseků (dále jen PÚ) požárními 

uzávěry se samozavírači. Přistavěné ocelové schodiště (obr. 9) bylo nutno z důvodu odstínění 

sálavého tepla (pro splnění požadavku na CHÚC A) z požárně otevřených ploch (přilehlých 

oken) obložit Cetris deskami.  

Vazníky nechráněné podhledem nebylo nutno vzhledem k masivnosti profilu (šíře 

22cm) opatřovat žádnými intumescentními nátěry pro zvýšení požární odolnosti konstrukce. 

Nosným konstrukcím na bázi dřeva v prostorech řešených jako změny staveb skupiny II (dle 

ČSN 73 0834 [22]) se postupuje podle ustanovení článku 5.3.5, kde je požadováno bez 

prokazování skutečného stupně požární bezpečnosti (dále jen SPB) posouzení prvku na III. 
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SPB. Nutno je však dodržet několik zásad. Mezi nejdůležitější zásady v případě této budovy 

patří tyto: 

• Nástavba musí tvořit samostatný PÚ a pod ní se musí nacházet požární strop 

s odolností minimálně 30min. 

• Požární úseky nástavby nebo půdní vestavby nejsou určeny pro trvalý pobyt osob 

neschopných samostatného pohybu, kromě případů, kde se tyto osoby vyskytují 

náhodně nebo jednotlivě (např. byty, ubytovací zařízení, restaurace) a kromě případů, 

kde je nejméně 90% osob schopných samostatného pohybu. 

 

 
Obrázek 8 – zastřešení 3.NP vazníky technologie BSH (foto vlastní) 

Vzhledem k relativně velkému modulu kladení vazníků vznikl prostor pro 8ks 

kopulových samočinně ovládaných světlíků (rozměr 2x2m, uživatelsky otvíravé, zavírání 

termostatem nebo čidlem větru a deště). Krytina z profilovaného plechu v imitaci taškové 

krytiny (Rannila Ruuki)  byla kladena na dřevěné zalaťování.  
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Obrázek 9 – exteriérové únikové schodiště (foto vlastní) 

V 1.PP je vyčleněna technická místnost pro veškeré technologické zázemí pro potřeby 

vytápění a ohřevu teplé užitkové vody (dále jen TUV). 

 
Obrázek 10 – rekuperační vzduchotechnická jednotka Atrea Duplex NS-5600 (foto vlastní) 

Budova je vytápěna z centrálního zdroje (sídlištní plynové kotelny) teplovodně. Teplovod ústí 

do technologické místnosti, kde je umístěn nepřímotopný výměník pro oddělení topného 

okruhu kotelny od topného okruhu budovy. V této místnosti je taktéž umístěna centrální 

vzduchotechnická rekuperační jednotka (obr. 10) společná pro všechny požární úseky, proto 

je technologická místnost provedena dle ČSN 73 0872 [36] jako samostatný požární úsek. 

Jednotlivé větve vzduchotechniky jsou opatřeny samočinnými požárními klapkami, 

pro zamezení šíření požáru vzduchotechnikou. 
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Obrázek 11 – stávající umístění vnitřních odběrných míst (foto vlastní) 

Vzhledem k rozsáhlým dispozičním změnám a celkovému stavu všech rozvodů 

v budově byla taktéž kompletně nově provedena zdravoinstalace včetně zbudování nových 

vnitřních odběrných míst. Ustanovení článku 5.10.7 (ČSN 73 0834 [22]) vztahující se 

k vnitřním odběrným místům sice připouští ponechání stávajících vnitřních odběrných míst 

(samozřejmě za podmínky plné funkčnosti), ale v tomto případě vyplynulo 

z hydrotechnického výpočtu tlakových ztrát stoupačky, že přidáním dalšího odběrného místa 

v nástavbě by nebylo pravděpodobně možno dodržet požadavky ČSN 73 0873 [37] na 

požadovaný průtok (Q=0,3l/s) a přetlak na uzavírací armatuře (0,2MPa), zejména tedy při 

požadavku součinnosti. Kompletně byl tedy navržený nový vnitřní hydrantový systém, který 

pro splnění výše uvedených požadavků vyžadoval posílení stávající vodovodní přípojky 

(stávající přívod - ocel 2´´, nově navrženo PE100 DN63 SRT11). 

Původní dispoziční členění budovy (před započetím stavebních úprav) bylo voleno 

velmi nevhodně. Vzhledem k postupně měnícím se potřebám provozovatelů se během let 

mnoho původně velkých místností předělilo a vznikly různé menší skladovací prostory 

a kabinety. Celá dispozice budovy před stavebními úpravami byla velice nepřehledná. 

Velkým problémem bylo také několik dveří, které se při otevření navzájem křížily. Použití 

vnitřních odběrných míst při prvotním zásahu by bylo tedy značně problematické, ne-li 

nemožné. Stávající umístění hydrantů bylo uprostřed budovy v těsné blízkosti schodiště. 

Schodiště ovšem nebylo možno dokola obejít, bylo přístupné pouze ze tří stran (obr. 11). Při 

použití hydrantu v nevýhodné pozici (na protilehlém rohu schodiště) by bylo nutno hadici 

částečně kolem zábradlí omotat. Dovoluji si tvrdit, že s délkou hadice s proudnicí, která byla 

původně součástí výbavy hydrantové skříně, by nebylo možno pokrýt nejodlehlejší místa 

uvnitř budovy. 
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Nové dispoziční členění se středovou chodbou výrazně dispozici zpřehlednilo, což 

bylo potvrzeno i personálem pracujícím v budově, po cca 2 měsících provozu (orientace osob 

vyzvedávajících žáky v jednotlivých třídách). Zpřehledněním a rozšířením chodeb 

(nechráněných únikových cest) se také výrazně zlepšil výpočetní čas nutný pro evakuaci.  

 

 
Obrázek 12 – zařízení autonomní detekce a signalizace (foto vlastní) 

V případě požáru by byla hasicí schopnost vnitřních hydrantů rychleji a efektivněji 

využitelná. Nově jsou umístěny vnitřní odběrná místa na  středových chodbách vedoucích do 

CHÚC A, společně s přenosnými hasicími přístroji (dále jen PHP). 

V pokojích a společných prostorech v III.NP, kde se nachází bydlení klientů denního 

centra, byly v souladu s vyhláškou č.23/2008 Sb. [2] instalovány zařízení autonomní detekce 

a signalizace (obr. 12). Během projekčních prací (ve stupni stavebního povolení), jsem taktéž 

navrhoval instalaci elektrické požární signalizace, což se v budově tohoto typu jevilo jako 

vhodný způsob zajištění provozu požárních uzávěrů (dveří do CHÚC A), které by se takto 

daly držet v otevřené poloze elektromagnety, avšak z důvodu zejména sekundárních investic 

(revize, pravidelné zkoušky, údržba) byla tato možnost investorem zavrhnuta. Budova nebyla 

vybavena ani EZS. V souladu s požadavkem normy ČSN 73 0802 [27] bylo instalováno 

nouzové osvětlení, ve všech patrech budovy. V souladu s požadavky vyhlášky o technických 
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podmínkách staveb bylo instalováno luminiscenční bezpečnostní značení únikových východů 

a cest vedoucích k nim, včetně značení hlavních uzávěrů (voda, elektro).  

Součástí projektu bylo rovněž zbudování pohotovostního parkoviště (pro ranní dovoz 

a odpolední odvoz dětí, nikoliv pro permanentní parkování), čímž vznikl prostor pro přístup 

jednotek PO k budově v případě zásahu (obr. 13). Z požadavku ČSN 73 0802 [27] nebylo 

nutno zřizovat nástupní plochy pro jednotky PO, ani vnitřní a vnější zásahové cesty. 

Dosavadní přístup k budově byl pouze z čelní strany s nemožností zásahu výškovou 

technikou (v bezprostřední blízkosti budovy je potok, který je cca - 4 m pod úrovní přilehlé 

komunikace).  

 
Obrázek 13 – přístupová komunikace k budově  (foto vlastní) 

2.3 Odlišnost hodnocení parametrů ČSN 73 0834 (3/2011) a ČSN 73 0834 
(7/2000) v aplikaci na konkrétní projekt 
 

V budově denního centra vzhledem k navrženým stavebním úpravám došlo tedy 

zejména ke zřízení nových pracovních míst v kuchyni i prádelně a rovněž provedenou 

nástavbou sloužící pro účel bydlení došlo k nárůstu počtu osob vyskytujících se v objektu. 

V předrekonstrukčním stavu byl objekt využíván čtyřmi skupinami dětí (klientů) v počtu 10-

15 (maximální počet 15 osob), kdy každá skupina byla pod dozorem 2 pedagogů, v prostoru 

vývařovny pracovalo osm klientů denního centra, pod dohledem dvou zaměstnanců. Dále se 

v budově nacházely dvě kanceláře (účetní a vedoucí). Celkově se tedy reálně v budově 

nacházelo v plném počtu 80 osob. Dle ČSN 73 0818 [33] bylo dosaženo počtu osob 104 (bylo 

využito metodiky násobení projektovaného počtu osob koeficientem).  
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V navrženém dispozičním členění budovy je uvažováno s navýšením počtu osob. 

V prostoru 1.PP byl zřízen provoz prádelny s čtyřmi pracovními místy a navíc došlo 

v prostorech bezprostředně navazujících na vývařovnu k vybudování jídelny (5 stolů po 

čtyřech místech). V prostorech 1. a 2.NP nedošlo k projektovanému navýšení počtu osob. 

Nástavbou bylo vybudováno 10 jednotek pro bydlení klientů (samostatné jednotky s jednou 

postelí) a navíc také přibyly dvě osoby jako personál. Pro potřeby výpočtu únikových cest 

tedy vychází počet osob dle ČSN 73 0818  [33] na 129 osob. Zde tedy dle ustanovení článku 

3.2 b) ČSN 730834 [22+26] ve znění z 07/2000 i 03/2011 je stanoveno jaké změny v počtu 

osob jsou započitatelné jako změna v užívání objektu nebo prostoru. V normě z roku 2000 je 

tento počet stanoven absolutně počtem a to takto: 

 

• Navýšení o 12 osob při úniku po rovině, kde žádná ze stávajících cest nebude sloužit pro 

více než 200 osob. 

• Navýšení o 10 osob při úniku po schodech dolů, kde žádná z cest nebude sloužit pro více 

než 150 osob. 

• Navýšení o 8 osob při úniku po schodech nahoru, kde žádná z cest nebude sloužit pro 

únik více než 120 osob. 

 

Ustanovení normy ČSN 73 0834 [26] tedy nebere v potaz stávající obsazení osobami jako 

takové, pouze absolutní navýšení v počtech osob. Ovšem v novelizované ČSN 73 0834 [22] 

z března 2011, je metodika stavení nárůstu počtu osob v bodě 3.2 b) stanovena procentuelně. 

Limitní počet osob pro zatřídění jako změna užívání objektu je stanoven jako navýšení 

stávajícího počtu osob o více než 20% na kterékoliv únikové komunikaci a současně je nutno 

prokázat, že kterákoliv dotčená stávající úniková komunikace vyhovuje podle příslušné 

normy (zejména tedy ČSN 73 0804 [22] a ČSN 73 0802 [27]) celkovému počtu osob. 

Důležité v tomto bodě je zejména ustanovení, kde je psáno, že prokáží-li se stávající 

komunikace jako vyhovující, nepovažuje se zvýšený počet osob za změnu užívání objektu 

(provozu nebo prostoru).  

Pokud tedy vztahujeme požadavky ČSN 73 0834 [26] z roku 2000 k řešené budově 

denního centra, dostáváme se k situaci, kdy bychom již překročili limitní počet osob, který 

byl stanovený v bodě 3.2 b). Ustanovení tedy nebere v úvahu stávající počet osob v objektu. 

Ovšem metodika posouzení navýšení počtu osob dle ČSN 73 0834 [22] z roku 2011 podle 

procentuelního navýšení pro tento konkrétní případ, vychází jako méně přísná co se týče 
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zatřídění (nedefinuje navýšení počtu osob v objektu za změnu užívání). Celá metodika 

posouzení počtu osob, ovšem neovlivňuje bezpečnostní hledisko, protože se jedná pouze 

o zatřídění, zda lze posuzovat změnu užívání či nikoliv, avšak splnění požadavků 

ČSN 73 0802 [27] (eventuelně  ČSN 73 0804 [28]), které se týká limitního počtu unikajících 

osob a rychlostí respektive časů pro evakuaci objektu musí být splněno. 

2.4 Ekonomicko - bezpečnostní zhodnocení realizovaného projektu 
 

Rozsáhlými stavebními zásahy do stávajících konstrukcí a kompletní změnou 

koncepce fungování budovy, došlo k výraznému zlepšení parametrů požární bezpečnosti. 

Nejradikálnější změnou, která má přímý vliv na rychlost evakuace, bylo vybudování druhé 

únikové cesty dostupné ze všech nadzemních podlaží objektu a ze všech prostor v podlažích 

se nacházejících. Příznivým ekonomickým faktorem celé akce bylo materiálové řešení celé 

stávající budovy. Skeletový ŽB systém se skrytými průvlaky a s následnými vyzdívkami 

z Ytongu je z hlediska požární bezpečnosti hodnocen velmi příznivě (nehořlavý konstrukční 

systém, všechny části nosné části konstrukce druhu DP1). Nebylo tedy nutno ze stavebního 

hlediska stávající konstrukce žádným způsobem dodatečně upravovat pro dosažení lepších 

požárně technických parametrů (protipožární obklady, intumescentní nátěry, nástřiky apd.). 

Pokud bychom připustili variantu vybudování celého objektu tzv. na zelené louce (např. 

vzhledem k špatnému stavu stávající konstrukce), pravděpodobně bychom vzhledem 

k cenovým nákladům na výstavbu a variabilitu prostoru (při eventuelní změně požadavků na 

využití prostoru a změně vnitřní dispozice) volili opět skeletový ŽB systém (např. předepjaté 

ŽB konstrukce – IP System a.s. Olomouc). 

2.4.1 Chráněná úniková cesta 

Nejradikálnějším zásahem bylo přistavění nového interiérového schodiště (CHÚC 

typu A), kde je dle ČSN 73 0802 [27] striktní požadavek na materiálové provedení 

z konstrukcí typu DP1. Zachování stávajícího vnitřního schodiště, které bylo součástí 

centrální chodby bylo z hlediska vybudování CHÚC absolutně nevyhovující. Vzhledem 

k tomuto požadavku byl zvolený systém nové přístavby navržen jako zděný s nosnými prvky 

schodiště z válcovaných profilů (IPN, HEB, UPN) s nabetonávkou podest a stupňů schodiště 

do trapézových plechů (obr. 14). Pro ochranu ocelových konstrukcí byl volen zavěšený 

podhled z minerálních kazet (systém D -  fa. Thermatex). 
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Obrázek 14 – konstrukce schodiště CHÚC  (foto vlastní) 

 

Nabetonávky byly dovyztuženy karisítěmi a spřaženy trny s ocelovou konstrukcí. Řešení 

únikových cest CHÚC typu A je oproti stávávajícímu řešení úniku NÚC výrazným z hlediska 

bezpečnosti. Došlo ke zkrácení evakuačních časů (pro evakuaci osob do CHÚC, nikoliv na 

volné prostranství) i přes provedenou nástavbu 3.NP.  

 

 
Obrázek 15 – konstrukce polospalného stropu (foto vlastní) 
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Požadavek na materiálové provedení CHÚC bývá u řady starších objektů, kde vyvstane 

z hlediska požárního nutnost zřízení CHÚC, finančně velice náročnou akcí. Týká se to 

zejména budov, kde jsou ve stávajících prostorech zastropení tvořena polospalnými 

konstrukcemi (typicky trámové stropy se záklopem a násypem, podhled tvořen omítkou na 

rákosnících), které jsou hodnoceny jako konstrukce typu DP2 (obr. 15). Polospalné 

konstrukce jsou tudíž pro zastropení v CHÚC nevhodné a je nutné je nahradit. 
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3 Závěr 
 

Tato bakalářská práce se zabývala problematikou požární bezpečnosti u stavebně 

upravovaných stávajících objektů (rekonstrukcí). Pro názornost byl vybrán objekt denního 

centra, který z hlediska požární bezpečnosti doznal výrazného zlepšení. Aplikace 

normativních požadavků ČSN 73 0834 z roku 2000 a 2011 nepřináší výrazně odlišné 

požadavky z hlediska požární bezpečnosti na stávající objekty. Vývoj normy ČSN 73 0834 je 

citelný zejména v oblasti příloh, které přesněji definují specifické požadavky u stávajících 

staveb, jakými jsou bytové domy, památkově chráněné objekty či mateřské školy. Nelze ani 

opomenout přílohu D (změnu Z1), která je hodnotovou přílohou pro klasifikaci požární 

odolnosti stávajících konstrukcí. Změn v hlavní stati normy ČSN 73 0834 je již početně méně 

a jsou často odrazem současných trendů v oblasti technického zařízení budov (např. instalace 

solárních panelů na střešní pláště).  

Řešený objekt denního centra doznal rozsáhlými stavebními zásahy výrazných 

estetických, ale zejména kvalitativních změn vnitřního i vnějšího prostředí. Výrazný posun 

k lepšímu byl proveden taktéž v oblasti bezpečnosti a v neposlední řadě také energetické 

náročnosti při provozu celého objektu. Normativní požadavky byly uplatněny v souladu 

s ČSN 73 0834 a dle mého názoru nebyly během výstavby významným omezujícím faktorem 

ani finančně zatěžujícím prvkem v celkovém kontextu stavby.  

O finanční náročnosti na realizaci normativně daných požadavků rozhoduje zejména 

konstrukční a dispoziční členění stávající budovy, které částečně souvisí s dobou vzniku dané 

budovy a účelu pro který byla prvoplánově stavěna a s jakým záměrem se budoucí užívání 

plánuje. Na objektu denního centra, který ve své podstatě nedoznal velkých změn, co se týče 

změny užívání (před i po realizaci stavebních úprav slouží jako budovy pro děti a mládež), 

byla finanční náročnost eliminována při novostavbě objektu vhodně zvoleným konstrukčním 

systémem, jak z hlediska požárního tak i statického. U řady budov tomu však tak být nemusí. 

Týká se to zejména staveb, kde jsou použity v nosných konstrukcích dřevěné prvky a vzniká 

požadavek na zřízení CHÚC.  

Z globálního hlediska je dopad požadavků požární bezpečnosti na stávající objekty 

značně rozdílný a ovlivněný mnoha faktory - stav původní budovy, druh změny účelu využití 

stavby, rozsah stavebních úprav apod. Z pohledu investora je tedy výhodné eventuelní nutné 

zásahy a s tím spojené finanční náklady analyzovat před započetím celé akce. 
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