
23/2008 Sb. 
 
   VYHLÁŠKA 
 
   ze dne 29. ledna 2008 
 
   o technických podmínkách požární ochrany staveb 
 
   Ministerstvo  vnitra stanoví podle § 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., 
   o požární ochran ě, ve zn ění zákona č. 186/2006 Sb.: 
 
   § 1 
 
   P ředmět úpravy 
 
   (1)  Tato  vyhláška  stanoví  technické  podmínk y  požární  ochrany pro 
   navrhování, provád ění a užívání stavby. 
 
   (2)  Tato  vyhláška  byla  oznámena  v  souladu  se sm ěrnicí Evropského 
   parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování 
   informací  v oblasti technických norem a p ředpis ů a pravidel pro služby 
   informa ční spole čnosti, ve zn ění sm ěrnice 98/48/ES^1). 
 
   § 2 
 
   Navrhování a umíst ění stavby 
 
   (1)  Stavba musí být umíst ěna a navržena tak, aby podle druhu spl ňovala 
   technické podmínky požární ochrany na 
 
   a) odstupové vzdálenosti a požárn ě nebezpe čný prostor, 
 
   b) zdroje požární vody a jiného hasiva, 
 
   c) vybavení stavby vyhrazeným požárn ě bezpe čnostním za řízením, 
 
   d) p řístupové komunikace a nástupní plochy pro požární t echniku, 
 
   e) zabezpe čení stavby či území jednotkami požární ochrany, 
 
   stanovené  v českých technických normách uvedených v p říloze č. 1 části 
   1, pokud zvláštní právní p ředpis^2) nestanoví jinak. 
 
   (2)  P ři  navrhování  stavby  musí  být dále podle druhu s tavby spln ěny 
   technické podmínky požární ochrany na 
 
   a) stavební konstrukce a technologické za řízení, 
 
   b) evakuace osob a zví řat, 
 
   stanovené  v českých technických normách uvedených v p říloze č. 1 části 
   1, pokud zvláštní právní p ředpis^2) nestanoví jinak. 
 
   § 3 
 
   Požární úseky a požární riziko 
 
   P ři  navrhování  stavby  musí  být  vymezeny  požární   úseky  a  ur čena 
   pravd ěpodobná  intenzita  p řípadného  požáru v t ěchto požárních úsecích 
   nebo  jejich  částech (dále jen "požární riziko") v souladu s § 15 , 17, 
   23 a s českými technickými normami uvedenými v p říloze č. 1 částech 2 a 



   3. 
 
   § 4 
 
   Stupe ň požární bezpe čnosti 
 
   (1)  Schopnost  stavebních  konstrukcí  požárníh o úseku nebo jeho části 
   jako  celku  odolávat  ú čink ům  požáru  z  hlediska  rozší ření požáru a 
   stability  konstrukce stavby (dále jen "stupe ň požární bezpe čnosti") se 
   stanoví  podle českých technických norem uvedených v p říloze č. 1 části 
   2 podle druhu stavby v závislosti na 
 
   a) požárním riziku, 
 
   b) konstruk čním systému stavby a 
 
   c)  výšce  stavby  nebo  po čtu  podlaží p ři zohledn ění polohy požárního 
   úseku v nadzemním nebo podzemním podlaží. 
 
   (2)  V p řípad ě postupu podle české technické normy uvedené v p říloze č. 
   1 části 3 se stupe ň požární bezpe čnosti nestanovuje. 
 
   § 5 
 
   Požární odolnost stavební konstrukce a požárního  uzáv ěru 
 
   (1)  Požární odolnost stavební konstrukce a požá rního uzáv ěru požárního 
   úseku  musí  být  s  p řihlédnutím  k druhu konstrukce a stavby navržena 
   postupem  podle  českých  technických  norem  uvedených  v p říloze č. 1 
   částech 2 a 4. 
 
   (2)  Požárn ě  d ělicí  a  nosná stavební konstrukce u stavby se 3 a více 
   nadzemními  podlažími  musí být navržena s požár ní odolností nejmén ě 30 
   minut,  nestanoví-li české technické normy uvedené v odstavci 1 požární 
   odolnost  vyšší.  V  p řípad ě požárn ě d ělicí a nosné stavební konstrukce 
   posledního nadzemního podlaží a požárního úseku bez požárního rizika se 
   požadavek  na  požární odolnost stanoví podle českých technických norem 
   uvedených v p říloze č. 1 části 2. 
 
   (3)  Požární  uzáv ěr  prostoru,  ve  kterém je umíst ěna havarijní jímka 
   podle  české  technické  normy  uvedené v p říloze č. 1 části 1 bodu 10, 
   musí   spl ňovat   podmínku   požární   odolnosti  jako  požárn ě  d ělicí 
   konstrukce, ve které je osazen, nejvýše však 90 minut. 
 
   § 6 
 
   Reakce na ohe ň 
 
   Reakce   stavební  konstrukce  v četn ě  stavebního  výrobku  ur čeného  k 
   zabudování  do  stavby  na  ohe ň  (dále  jen "reakce na ohe ň") musí být 
   klasifikována  do  t říd  A  až  F v četn ě p ři řazených index ů podle české 
   technické normy uvedené v p říloze č. 1 části 5. 
 
   § 7 
 
   St řešní pláš ť 
 
   St řešní pláš ť musí být klasifikován podle české technické normy uvedené 
   v  p říloze  č.  1  části  6  bodu  3. St řešní pláš ť, který se nachází v 
   požárn ě  nebezpe čném  prostoru,  nebo je hodnocen jako požárn ě uzav řená 
   plocha,  musí být navržen s klasifikací BROOF (t 3) pro požadovaný sklon 



   podle  české  technické  normy  uvedené  v p říloze č. 1 části 6 bodu 3. 
   St řešní pláš ť, který se nenachází v požárn ě nebezpe čném prostoru a není 
   hodnocen  jako  požárn ě  uzav řená  plocha, m ůže tvo řit souvislou plochu 
   v ětší  než  1500 m2 bez dalšího člen ění, pokud je navržen s klasifikací 
   BROOF  (t1)  pro požadovaný sklon podle české technické normy uvedené v 
   p říloze č. 1 části 6 bodu 3. 
 
   § 8 
 
   Konstrukce komínu a kou řovodu 
 
   (1)  Konstrukce komínu, kou řovodu nebo jejich část musí být navržena ze 
   stavebních  výrobk ů  t řídy  reakce  na ohe ň nejmén ě A2. Komín, kou řovod 
   nebo  jejich  část mohou vykazovat t řídu reakce na ohe ň B až E, jsou-li 
   spln ěny  požadavky české technické normy uvedené v p říloze č. 1 části 7 
   bodu 3. 
 
   (2)  Vzdálenost stavební konstrukce z výrobk ů t řídy reakce na ohe ň B až 
   F  od  vn ějšího  povrchu  plášt ě  komína a kou řovodu musí být stanovena 
   zkouškou  podle  české  technické  normy uvedené v p říloze č. 1 části 7 
   bodu  1.  U  systémového  komínu,  individuálníh o komínu a kou řovodu je 
   vzdálenost   stavební   konstrukce  podle  v ěty  první  dána  hodnotami 
   uvedenými  v  české technické norm ě uvedené v p říloze č. 1 části 7 bodu 
   2. 
 
   (3)  Komín  musí  být  ozna čen  podle  české  technické normy uvedené v 
   p říloze č. 1 části 7 bodu 1. 
 
   § 9 
 
   Technická za řízení 
 
   (1)  Elektrické  za řízení,  jehož chod je p ři požáru nezbytný k ochran ě 
   osob,  zví řat  a  majetku,  musí  být navrženo tak, aby byla p ři požáru 
   zajišt ěna  dodávka  elektrické  energie za podmínek stanov ených českými 
   technickými  normami  uvedenými  v  p říloze č. 1 části 1 bodech 1 a 2 a 
   části   4.   Druhy   a   vlastnosti  voln ě  vedených  vodi čů  a  kabel ů 
   zajiš ťujících  funk čnost  elektrických  za řízení  podle v ěty první jsou 
   uvedeny v p říloze č. 2. 
 
   (2)  Za řízení  tvo řící  systém  ochrany  stavby a jejího uživatele p řed 
   bleskem   nebo  jinými  atmosférickými  elektric kými  výboji  musí  být 
   navrženo z výrobk ů t řídy reakce na ohe ň nejmén ě A2. 
 
   (3) Ve stavb ě s výškou 45 m a v ětší musí být nízkotlaká plynová kotelna 
   umíst ěna  na  st řeše  nebo  v posledním nadzemním podlaží a s plynov ými 
   rozvody  vn ě  obvodové  konstrukce. Odbo čka plynového potrubí vedoucí k 
   nízkotlaké  koteln ě  musí  mít  co  nejkratší  možnou délku. Nízkotlak á 
   kotelna  umíst ěná na st řeše nebo v posledním nadzemním podlaží musí být 
   vybavena  dálkov ě  ovládaným  uzáv ěrem plynu s možností jeho ovládání z 
   úrovn ě terénu. 
 
   (4)  Tepelná  soustava  a  tepelné  za řízení musí být navrženy tak, aby 
   jejich  parametry  odpovídaly  druhu stavby a st anovenému prost ředí, ve 
   kterém bude za řízení provozováno. Tepelné za řízení musí být umíst ěno od 
   výrobk ů t řídy reakce na ohe ň B až F v bezpe čné vzdálenosti stanovené na 
   základ ě zkoušky provedené podle české technické normy uvedené v p říloze 
   č. 1 části 8. 
 
   (5)   Vzduchotechnická   za řízení   musí  být  navržena  podle  českých 
   technických  norem uvede- ných v p říloze č. 1 částech 4 a 9. Na potrubí 



   vzduchotechnického za řízení musí být viditeln ě vyzna čen sm ěr proud ění a 
   zda potrubí slouží k výfuku nebo sání. 
 
   (6)  Prostup  rozvodu  a  instalace  požárn ě d ělicí konstrukcí musí být 
   ut ěsněn  podle českých technických norem uvedených v p říloze č. 1 části 
   1  bodech  1  a  2  a  části 4. V p řípad ě požadavk ů na požární odolnost 
   prostupu  podle  české  technické  normy uvedené v p říloze č. 1 části 4 
   musí být tento prostup z řeteln ě ozna čen štítkem obsahujícím informace o 
 
   a) požární odolnosti, 
 
   b) druhu nebo typu ucpávky, 
 
   c) datu provedení, 
 
   d) firm ě, adrese a jmén ě zhotovitele, 
 
   e) ozna čení výrobce systému. 
 
   § 10 
 
   Evakuace osob 
 
   (1)  Únikové  cesty ur čené pro evakuaci osob musí být navrženy tak, aby 
   svým typem, po čtem, polohou, kapacitou, dobou použitelnosti, techn ickým 
   vybavením,  konstruk čním  a  materiálovým  provedením  a ochranou proti 
   kou ři,  teplu a zplodinám odpovídaly požadavk ům této vyhlášky a českých 
   technických norem uvedených v p říloze č. 1 části 1. Nouzovým osv ětlením 
   musí  být  vybavena  chrán ěná úniková cesta a částe čně chrán ěná úniková 
   cesta, pokud nahrazuje chrán ěnou únikovou cestu. 
 
   (2)  Otevíratelnost  a pr ůchodnost dve ří, které se nacházejí na únikové 
   cest ě,  musí odpovídat českým technickým normám uvedeným v p říloze č. 1 
   části 2. 
 
   (3)  Nášlapná vrstva podlahy v chrán ěné únikové cest ě musí být navržena 
   z hmot t řídy reakce na ohe ň nejmén ě Cfl-s1. 
 
   (4)  Úniková cesta musí být vybavena bezpe čnostními zna čkami, tabulkami 
   a  texty  s bezpe čnostním sd ělením (dále jen "bezpe čnostní zna čení") za 
   ú čelem  a  v  rozsahu  nezbytném  pro  usnadn ění  evakuace  osob.  Toto 
   bezpe čnostní  zna čení  se umis ťuje zejména tam, kde se m ění sm ěr úniku, 
   kde  dochází  ke k řížení komunikací a p ři jakékoli zm ěně výškové úrovn ě 
   úniku. 
 
   (5)  Evakua ční výtah musí být ozna čen bezpe čnostním zna čením "Evakua ční 
   výtah",  a  to v kabin ě výtahu a vn ě na dve řích výtahové šachty. Výtah, 
   který  neslouží  k  evakuaci,  musí  být  obdobn ě ozna čen bezpe čnostním 
   zna čením "Tento výtah neslouží k evakuaci osob". 
 
   (6)  K  zajišt ění  plynulé  evakuace  osob  musí  být  stavba  vyb avena 
   technickým  za řízením  k řízení evakuace osob podle českých technických 
   norem uvedených v p říloze č. 1 části 1 bodech 1 a 2. 
 
   § 11 
 
   Požárn ě nebezpe čný prostor a odstupová vzdálenost 
 
   (1)  U  požárních  úsek ů  stavby  musí  být  vymezen požárn ě nebezpe čný 
   prostor  a  stanovena  odstupová  vzdálenost  po dle českých technických 
   norem uvedených v p říloze č. 1 části 2. 



 
   (2)  P ři  stanovení  odstupové  vzdálenosti  požárního  ús eku  se  musí 
   vycházet  z  nejvyšší  procentní  hodnoty  požár ně  otev řených  ploch v 
   obvodové  st ěně,  p řípadn ě  ve  st řešním  plášti.  Nedosahuje-  li tato 
   hodnota  40  %,  musí  se  stanovit  odstupová  vzdálenost jednotlivých 
   požárn ě  otev řených  ploch  nebo  jejich  skupin postupem podle českých 
   technických norem uvedených v p říloze č. 1 části 1 bodech 1 a 2. 
 
   (3)    Odstupová   vzdálenost   se   musí   poro vnat   s   bezpe čnostní 
   vzdáleností^3);  pro  vymezení požárn ě nebezpe čného prostoru se použije 
   v ětší z t ěchto vzdáleností. 
 
   (4) Požárn ě nebezpe čný prostor musí být rovn ěž vymezen u volného skladu 
   ho řlavých   látek,   technologického   za řízení,  klece  na  skladování 
   tlakových  láhví,  výrobk ů  a za řízení, které jsou považovány za stavbu 
   podle zvláštního právního p ředpisu^4). 
 
   § 12 
 
   Za řízení pro hašení požár ů a záchranné práce 
 
   Pro  ú činný  a  bezpe čný  zásah jednotky požární ochrany, pop řípad ě pro 
   prvotní zásah p ři požáru musí být stavba navržena a zajišt ěna 
 
   a) p řístupovou komunikací, v četn ě nástupní plochy pro požární techniku, 
 
   b)  vnit řní  a  vn ější  zásahovou cestou, které komunika čně navazují na 
   p řístupovou komunikaci, 
 
   c) požárn ě bezpe čnostním za řízením, 
 
   v  souladu s českými technickými normami uvedenými v p říloze č. 1 části 
   2 a s náležitostmi uvedenými v p říloze č. 3. 
 
   § 13 
 
   Vybavení stavby hasicími p řístroji 
 
   (1) Po čet p řenosných hasicích p řístroj ů stanoví p říloha č. 4. 
 
   (2)  P ři  umíst ění  pojízdného hasicího p řístroje na únikové cest ě musí 
   být   zachována   zapo čitatelná   ší řka  únikové  cesty  podle  českých 
   technických  norem  uvedených  v  p říloze č. 1 části 2. P ři výb ěru jeho 
   stanovišt ě  musí být p řihlédnuto k zajišt ění dostate čného manipula čního 
   prostoru. 
 
   § 14 
 
   Vybavení stavby požárn ě bezpe čnostním za řízením 
 
   (1)  Stavba  se  vybaví  požárn ě bezpe čnostním za řízením^5) v souladu s 
   českými technickými normami uvedenými v p říloze č. 1 části 2. 
 
   (2)  V  p řípad ě,  kdy  z  expertní  zprávy  nebo  expertního posud ku^6) 
   vyplyne,   že   nevybavení   stavby  vyhrazeným  požárn ě  bezpe čnostním 
   za řízením bude mít za následek bezprost řední ohrožení života osob, musí 
   být  stavba  tímto  za řízením  vybavena i v p řípad ě, že vybavení stavby 
   takovým  za řízením česká technická norma uvedená v p říloze č. 1 části 4 
   doporu čuje. 
 
   (3)  Stavba  uvedená  v  §  15  až  18 a 28 musí  být vybavena za řízením 



   autonomní detekce a signalizace uvedeným v p říloze č. 5. 
 
   § 15 
 
   Rodinný d ům a stavba pro rodinnou rekreaci 
 
   (1)  P ři navrhování rodinného domu a stavby pro rodinnou r ekreaci^7) se 
   postupuje  podle  české  technické normy uvedené v p říloze č. 1 části 1 
   bodu 3, pokud není dále stanoveno jinak. 
 
   (2)  Není-li  plocha  požárního  úseku  rodinnéh o  domu nebo stavby pro 
   rodinnou rekreaci v ětší než 600 m2, je jednotlivá garáž nebo p říst řešek 
   pro osobní, dodávková nebo jednostopá vozidla so učástí tohoto požárního 
   úseku. 
 
   (3)  Je-li  plocha  požárního  úseku  rodinného  domu  nebo  stavby pro 
   rodinnou  rekreaci  v ětší  než 600 m2, musí být stanovena délka únikové 
   cesty podle § 10. 
 
   (4)  U  rodinného  domu  a  stavby pro rodinnou rekreaci s konstruk čním 
   systémem   ho řlavým  musí  nosná,  pop řípad ě  požárn ě  d ělicí  stavební 
   konstrukce odpovídat stupni požární bezpe čnosti stanovenému podle § 4. 
 
   (5)  Rodinný  d ům  musí  být  vybaven  za řízením  autonomní  detekce  a 
   signalizace.  Toto za řízení musí být umíst ěno v části vedoucí k východu 
   z  bytu  nebo  u  mezonetových  byt ů  a  rodinných  dom ů  s více byty v 
   nejvyšším  míst ě  spole čné  chodby  nebo  prostoru. Jedná-li se o byt s 
   podlahovou plochou v ětší než 150 m2, musí být umíst ěno další za řízení v 
   jiné vhodné části bytu. 
 
   § 16 
 
   Bytový d ům 
 
   (1)  P ři navrhování bytového domu^7) se postupuje podle české technické 
   normy  uvedené v p říloze č. 1 části 1 bodu 3, pokud není dále stanoveno 
   jinak. 
 
   (2)  V  bytovém  dom ě  musí  být  každý byt vybaven za řízením autonomní 
   detekce  a  signalizace.  Toto  za řízení musí být umíst ěno v části bytu 
   vedoucí sm ěrem do únikové cesty. Jedná-li se o byt s podlahovo u plochou 
   v ětší  než  150  m2  a  v  mezonetových bytech, musí být umíst ěno další 
   za řízení v jiné vhodné části bytu. 
 
   § 17 
 
   Stavba ubytovacího za řízení 
 
   (1)  P ři  navrhování  stavby ubytovacího za řízení^7) se postupuje podle 
   české technické normy uvedené v p říloze č. 1 části 1 bodu 3, pokud není 
   dále stanoveno jinak. 
 
   (2)  Úniková  cesta  stavby  ubytovacího  za řízení  musí  být  vybavena 
   nouzovým  osv ětlením.  Na této cest ě nesmí být umíst ěny takové reflexní 
   plochy nebo zrcadla, které by mohly unikající os oby zmýlit a zavád ět je 
   ze sm ěru úniku. 
 
   (3)  Chrán ěná úniková cesta, jakož i dve ře, schodišt ě, chodba vedoucí k 
   nim   a  východy  z  nich  musí  být  opat řeny  bezpe čnostním  zna čením 
   viditelným ve dne i v noci. 
 



   (4)  Schodišt ě  ve  stavbách  pro ubytování s více než t řemi nadzemními 
   podlažími  nebo s t řemi a více podzemními podlažími musí být ozna čeno u 
   vstupu  do  každého  podlaží.  Ozna čení  se  skládá  z po řadového čísla 
   nadzemního  podlaží  dopln ěného  písmeny  "NP"  nebo podzemního podlaží 
   dopln ěného písmeny "PP". 
 
   (5)   Prostor   ur čený  pro  ubytování  osob  ve  stavbách  jiného  ne ž 
   ubytovacího  za řízení musí tvo řit vždy samostatný požární úsek. V tomto 
   požárním úseku m ůže být umíst ěno nejvýše 20 l ůžek. 
 
   (6)  Stavba  ubytovacího  za řízení  s  projektovanou  kapacitou  nad 75 
   ubytovaných   osob  musí  být  vybavena  domácím   rozhlasem  s  nuceným 
   poslechem. 
 
   (7) Stavba ubytovacího za řízení, u které nevzniká požadavek na vybavení 
   elektrickou  požární signalizací, musí být vybav ena za řízením autonomní 
   detekce  a  signalizace.  Za řízení autonomní detekce a signalizace musí 
   být umíst ěno v každém pokoji pro hosty, spole čných prostorech a v části 
   vedoucí k východu z domu, pokud se nejedná o chr áněnou únikovou cestu. 
 
   (8)   V   budov ě   ubytovacího  za řízení  sloužícího  pro  ubytování  s 
   projektovanou  kapacitou  20  a více osob a s ví ce než t řemi nadzemními 
   podlažími, musí být z řízen evakua ční výtah. 
 
   (9)  Ve  stavb ě  ubytovacího za řízení s projektovanou kapacitou nad 100 
   ubytovaných  osob  musí  být  v  prostoru  ur čeném  pro  ubytování osob 
   prokázáno  zkouškou  provedenou  podle  české technické normy uvedené v 
   p říloze č. 1 části 10, že 
 
   a) zápalnost textilní záclony a záv ěsu je delší než 20 sekund a 
 
   b) čalounické materiály vyhovují z hlediska zápalnosti.  
 
   (10)  Ve  stavb ě  ubytovacího  za řízení  s  více  než  t řemi nadzemními 
   podlažími  sloužící  pro  ubytování s projektova nou kapacitou 20 a více 
   osob  musí  být na každém podlaží navrženy hadic ové systémy pro prvotní 
   zásah,  a  to  v  blízkosti  p řístup ů  ke schodištím nebo k východ ům na 
   únikových   cestách   a  v  místech  s  nebezpe čím  vzniku  požáru,  ve 
   vzdálenosti nejvýše 25 m od sebe. 
 
   § 18 
 
   Stavba zdravotnického za řízení a sociální pé če 
 
   (1)  P ři  navrhování stavby zdravotnického za řízení a za řízení sociální 
   pé če  se  postupuje  podle české technické normy uvedené v p říloze č. 1 
   části 1 bodu 4, pokud není dále stanoveno jinak. 
 
   (2)  Jesle  nesmí být umíst ěny v podzemním podlaží. To neplatí, je-li z 
   tohoto  prostoru  východ  p římo  na  volné  prostranství  podle českých 
   technických norem uvedených v p říloze č. 1 části 1. 
 
   (3)  Schodišt ě  ve  stavb ě  zdravotnického za řízení a za řízení sociální 
   pé če  s  více  než  t řemi  nadzemními  podlažími  nebo  se dv ěma a více 
   podzemními  podlažími  musí  být  ozna čeno u vstupu do každého podlaží. 
   Ozna čení  se  skládá  z  po řadového čísla nadzemního podlaží dopln ěného 
   písmeny "NP" nebo podzemního podlaží dopln ěného písmeny "PP". 
 
   (4)  Požárn ě  d ělicí  a nosná stavební konstrukce stavby zdravotnic kého 
   za řízení a za řízení sociální pé če musí být navržena s požární odolností 
   30  minut,  nestanoví-li  česká  technická  norma  uvedená v odstavci 1 



   požární odolnost vyšší. 
 
   (5) Stavba sociální pé če, na kterou se nevztahuje požadavek podle české 
   technické  normy  uvedené  v  p říloze  č. 1 části 1 bodu 4 na zajišt ění 
   elektrickou  požární signalizací, musí být vybav ena za řízením autonomní 
   detekce  a  signalizace.  Za řízení autonomní detekce a signalizace musí 
   být  umíst ěno  v každé ubytovací jednotce a v části vedoucí k východu z 
   domu, pokud se nejedná o chrán ěnou únikovou cestu. 
 
   (6)  Ve  stavb ě  zdravotnického  za řízení  a  za řízení  sociální pé če s 
   projektovanou  kapacitou  nad  50  osob  musí  b ýt  v l ůžkových částech 
   prokázáno zkouškou provedenou podle českých technických norem uvedených 
   v p říloze č. 1 části 10, že 
 
   a) zápalnost textilní záclony a záv ěsu je delší než 20 sekund a 
 
   b) čalounické materiály vyhovují z hlediska zápalnosti.  
 
   § 19 
 
   Stavba se shromaž ďovacím prostorem 
 
   (1)  P ři  navrhování  stavby  se  shromaž ďovacím prostorem se postupuje 
   podle  české  technické  normy  uvedené  v p říloze č. 1 části 1 bodu 5, 
   pokud není dále stanoveno jinak. 
 
   (2)  Na povrchovou stavební úpravu konstrukce vn it řního shromaž ďovacího 
   prostoru musí být použity stavební výrobky t řídy reakce na ohe ň nejmén ě 
   B-s1-d0,   které  spl ňují  požadavek  na  ší ření  plamene  podle  české 
   technické  normy  uvedené  v p říloze č. 1 části 11 bodu 2. V konstrukci 
   st řechy,  stropu a podhledu lze použít za podmínek uve dených v odstavci 
   1   pouze   stavební   výrobky,   které  p ři  požáru  neodkapávají  ani 
   neodpadávají,  podle české technické normy uvedené v p říloze č. 1 části 
   11 bodu 1. 
 
   (3) Ve stavb ě s vnit řním shromaž ďovacím prostorem musí být v prostorech 
   ur čených  pro  shromaž ďování  osob  prokázáno zkouškou provedenou podle 
   českých technických norem uvedených v p říloze č. 1 části 10, že 
 
   a) zápalnost textilní záclony a záv ěsu je delší než 20 sekund a 
 
   b) čalounické materiály vyhovují z hlediska zápalnosti.  
 
   (4)  Konstrukce  pevn ě  zabudované  lavice  nebo  sedadla  musí  být  v 
   prostorech  ur čených  pro  shromaždování  osob navrženy z výrobk ů t řídy 
   reakce na ohe ň nejmén ě D. 
 
   (5)  Ze  stavby  s  vnit řním  shromaž ďovacím  prostorem  musí  být vždy 
   navržena  nejmén ě  jedna  úniková cesta, která svým provedením odpov ídá 
   možnosti evakuace osob podle zvláštního právního  p ředpisu^8). Minimální 
   ší řka této únikové cesty musí být 1,1 m. 
 
   (6)   Požární  úseky  stavby  s  vnit řním  shromaž ďovacím  prostorem  a 
   navazující únikové cesty musí být vybaveny nouzo vým osv ětlením. 
 
   (7)  Schodišt ě  ve  stavb ě s vnit řním shromaž ďovacím prostorem musí být 
   ozna čeno  u  vstupu do každého podlaží. Ozna čení se skládá z po řadového 
   čísla  nadzemního  podlaží  dopln ěného  písmeny  "NP"  nebo  podzemního 
   podlaží dopln ěného písmeny "PP". 
 
   (8)  Nosná  konstrukce  st řechy  nad  shromaž ďovacím  prostorem a nosná 



   konstrukce  zajiš ťující  stabilitu  stavby  musí být navržena s požár ní 
   odolností  odpovídající dvojnásobné hodnot ě p ředpokládané doby evakuace 
   osob,  nejmén ě  však  15  minut. Pokud shromaž ďovací prostor slouží pro 
   více  než  2500  osob,  požární  odolnost  st řechy  a  nosná konstrukce 
   zajiš ťující   stabilitu   stavby  musí  odpovídat  dvojná sobné  hodnot ě 
   p ředpokládané doby evakuace osob, nejmén ě však 30 minut. 
 
   (9) Ve stavb ě s vnit řním shromaž ďovacím prostorem druhu VP2 a VP3 podle 
   české  technické  normy  uvedené v odstavci 1 musí b ýt z řízen evakua ční 
   výtah, krom ě p řípad ů, kde je z podlaží shromaž ďovacího prostoru umožn ěn 
   únik na volné prostranství po rovin ě nebo ramp ě. 
 
   § 20 
 
   Stavba vyhlídkové v ěže 
 
   (1)  D řevěná  vyhlídková  v ěž  bez  obvodových st ěn musí být navržena s 
   výškou  nejvíce 30 m a s nechrán ěnou únikovou cestou. Výškou vyhlídkové 
   v ěže se rozumí kolmá vzdálenost vyhlídkové plošiny od  úrovn ě terénu. 
 
   (2)  D řevěná  vyhlídková  v ěž  s obvodovými st ěnami musí být navržena s 
   výškou nejvíce 15 m. 
 
   (3)  Odstupová vzdálenost vyhlídkové v ěže podle odstavc ů 1 a 2 je 6,5 m 
   od vn ějšího plášt ě konstrukce. 
 
   (4)  V  p řípad ě,  že  sou částí  stavby  vyhlídkové v ěže je také prostor 
   jiného ú čelu, musí být navržena nosná, p řípadn ě požárn ě d ělicí stavební 
   konstrukce z druhu DP1. P ři navrhování této stavby se postupuje podle § 
   2  až  14.  Nechrán ěná úniková cesta nesmí být delší než 25 m; nelze-li  
   tuto podmínku splnit, musí být navržena chrán ěná úniková cesta. 
 
   (5)  Je-li  stavba  vyhlídkové  v ěže  situována  tak,  že  jsou ztížené 
   podmínky  pro hašení požáru a pro záchranné prác e, zejména p řesahuje-li 
   pravd ěpodobná  doba  od  ohlášení  požáru  do zahájení zá sahu 15 minut, 
   zv ětší se odstupová vzdálenost o 50 %. 
 
   § 21 
 
   Stavba garáže 
 
   (1)  P ři  navrhování  stavby  garáže se postupuje podle české technické 
   normy  uvedené v p říloze č. 1 části 1 bodu 2, pokud není dále stanoveno 
   jinak. 
 
   (2)  Garáž,  která  slouží  pro  parkování  vozi del s pohonem na plynná 
   paliva, musí být vybavena detektory úniku plynu a ú činným v ětráním. 
 
   (3)  Jednotlivá  místa  ur čená  v  garáži  pro stání motorových vozidel 
   sloužících  pro  p řepravu  ho řlavých kapalin a ho řlavých plyn ů musí být 
   odd ělena  požárn ě  d ělicí  konstrukcí  s  požární  odolností nejmén ě 30 
   minut.  Tato  místa musí být upravena tak, aby b ylo zabrán ěno roztékání 
   ho řlavých kapalin z t ěchto stání. 
 
   (4)  Požární  úsek  garáže  se  zaklada čovým  systémem, který nespl ňuje 
   podmínky  pro  rychlý a ú činný zásah jednotky požární ochrany, musí být 
   vybaven  stabilním  hasicím za řízením alespo ň s jednoduchým zásobováním 
   vodou podle české technické normy uvedené v p říloze č. 1 části 12. 
 
   (5) Požární úsek hromadné podzemní garáže ur čené pro ve řejnost musí být 
   vybaven domácím rozhlasem s nuceným poslechem. 



 
   § 22 
 
   Stavba čerpací stanice pohonných hmot, servisu a opravny 
 
   (1)  P ři  navrhování  stavby  čerpací stanice pohonných hmot, servisu a 
   opravny  se  postupuje  podle  českých  technických  norem  uvedených v 
   p říloze č. 1 části 13, pokud není dále stanoveno jinak. 
 
   (2)   Stavební   konstrukce   čerpací  stanice,  plnicího  a  stá čecího 
   stanovišt ě,   letištní   tankovací  stanice  a  tankovací  st anice  pro 
   vnitrozemská  plavidla  musí  být  navržena  z k onstrukcí druhu DP1. To 
   neplatí pro konstrukci zast řešení čerpací stanice s nejvíce 6 výdejními 
   místy  v četn ě  kiosku,  nebo zast řešení mezi výdejními místy a provozní 
   budovou,  jestliže je pro skladování ho řlavých kapalin použita podzemní 
   skladovací  nádrž; v tomto p řípad ě lze použít stavební konstrukci druhu 
   DP2. 
 
   (3) Servis nebo opravna sloužící pro vozidla s p ohonem na plynná paliva 
   musí být vybaveny detektory úniku plynu a ú činným v ětráním. 
 
   (4) Pro prosv ětlovací plochu ve st řešní konstrukci čerpací stanice musí 
   být  použity  stavební výrobky t řídy reakce na ohe ň nejmén ě E-d0, které 
   p ři  požáru podle české technické normy uvedené v p říloze č. 1 části 11 
   bodu 1 jako ho řící neodkapávají nebo neodpadávají. Prosv ětlovací plocha 
   ve  st řešní  konstrukci nesmí zaujímat více než 60 % z p ůdorysné plochy 
   zast řešení. 
 
   § 23 
 
   Stavba užívaná k činnosti školy a školského za řízení 
 
   (1)  P ři  navrhování  stavby  užívané  k  činnosti  školy  a  školského 
   za řízení^9)  se postupuje podle české technické normy uvedené v p říloze 
   č. 1 části 1 bodu 1, pokud není dále stanoveno jinak. 
 
   (2)  Stavba  mate řské  školy  nesmí  mít  více  než 2 nadzemní podlaž í. 
   Podzemní  podlaží  nesmí  být  navrženo  pro  po byt  d ětí. P ři umíst ění 
   mate řské školy ve stavb ě jiného ú čelu, než je stavba užívaná k činnosti 
   školy,  musí  být  prostor  mate řské  školy  situován nejvýše ve druhém 
   nadzemním podlaží. 
 
   (3)  Pro  stavbu  mate řské  školy  musí  být  navržena  požárn ě  d ělicí 
   konstrukce a konstrukce zajiš ťující stabilitu stavby z konstrukcí druhu 
   DP1, pop řípad ě DP2. P ři užití podkrovního prostoru pro pobyt d ětí nesmí 
   být nosná konstrukce st řechy navržena z konstrukce druhu DP3. 
 
   (4) Každá t řída mate řské školy musí tvo řit samostatný požární úsek. 
 
   (5)  Ve  stavb ě  mate řské  školy  ur čené  pro více než 20 d ětí musí být 
   navrženy dv ě únikové cesty. 
 
   (6)  Ve stavb ě mate řské školy, základní školy, základní školy a st řední 
   školy  ur čené  pro  žáky  se zdravotním postižením nesmí být na únikové 
   cest ě použity kývavé nebo turniketové dve ře. 
 
   (7)  Stavba školy ur čená pro více než 100 d ětí, žák ů nebo student ů musí 
   být navržena s domácím rozhlasem s nuceným posle chem. 
 
   (8)  Stavba  školského za řízení ur čeného pro ubytování^10) nebo prostor 
   ur čený  pro  ubytování  ve  stavb ě  školského  za řízení  musí  spl ňovat 



   podmínky podle § 17. 
 
   § 24 
 
   Zem ědělská stavba 
 
   (1) P ři navrhování zem ědělské stavby se postupuje podle české technické 
   normy  uvedené v p říloze č. 1 části 1 bodu 9, pokud není dále stanoveno 
   jinak. 
 
   (2)  V  konstrukci  podhledu,  stropu  nebo st řešní konstrukci prostoru 
   stáje  musí  být navrženy výrobky t řídy reakce na ohe ň nejmén ě D-s1-d0, 
   které  p ři  požáru  podle  české technické normy uvedené v p říloze č. 1 
   části 11 bodu 1 jako ho řící neodkapávají nebo neodpadávají. 
 
   (3)  Požárn ě  d ělicí  a  nosná  konstrukce zajiš ťující stabilitu stavby 
   stáje  s  více  než  2  nadzemními podlažími neb o silového skladovacího 
   hospodá řství musí být navržena z konstrukcí druhu DP1. 
 
   (4)  Sklad  navržený pro usklad ňování více než 7 m3 kapalných p řípravk ů 
   na  hubení  šk ůdců  a  ochranu rostlin, hnojiv a obdobných látek, kte ré 
   jsou  ho řlavými  kapalinami, musí spl ňovat podmínky stanovené pro sklad 
   ho řlavých  kapalin  podle  české technické normy uvedené v p říloze č. 1 
   části 1 bodu 10. 
 
   (5)  Sklady  uvedené  v  odstavci  4  se  opat řují u vstupu informa čním 
   štítkem s uvedením 
 
   a) druhu nebezpe čí skladovaných látek, 
 
   b) celkové kapacity skladu a 
 
   c) zp ůsobem uložení skladovaných látek. 
 
   § 25 
 
   Stavba pro výrobu a skladování 
 
   (1) P ři navrhování stavby pro výrobu nebo skladování se p ostupuje podle 
   české  technické  normy  uvedené  v  p říloze č. 1 části 1 bodech 2 a 6, 
   pokud není dále stanoveno jinak. 
 
   (2)  Požárn ě  d ělicí  a  nosná  konstrukce zajiš ťující stabilitu stavby 
   skladu  pyrotechnických  výrobk ů  musí  být navržena z konstrukcí druhu 
   DP1. 
 
   (3)  Na  stavb ě  skladu  pyrotechnických výrobk ů musí být u vstupu a na 
   jiných  vhodných místech umíst ěno bezpe čnostní zna čení "Zákaz kou ření v 
   okruhu  15  m", "Zákaz vstupu s otev řeným plamenem" a "Zákaz skladování 
   ho řlavých  a  ho ření  podporujících  látek".  Dále musí být tyto skl ady 
   opat řeny  bezpe čnostním  zna čením  provedeným  z  kovu  s  informací  o 
   nebezpe čných vlastnostech skladovaných látek, celkové kapac ity skladu a 
   zp ůsobu uložení skladovaných látek. 
 
   (4)  Elektrické  za řízení  ve  skladu  pyrotechnických výrobk ů musí být 
   navrženo  pro  prost ředí s nebezpe čím požáru nebo výbuchu podle českých 
   technických norem uvedených v p říloze č. 1 části 16. 
 
   § 26 
 
   Stavba památkov ě chrán ěná 



 
   (1) Stavba památkov ě chrán ěná musí být vybavena 
 
   a)  elektrickou  požární  signalizací  nebo  hlá si čem požáru použitým v 
   elektrické zabezpe čovací signalizaci, 
 
   b) stabilním hasicím za řízením v 
 
   1. jedine čných prostorech staveb nebo prostorech s jedine čnými sbírkami 
   historických p ředmět ů, 
 
   2. jedine čných d řevěných stavbách v četn ě jejich vn ější ochrany. 
 
   (2)  P ři  zm ěně  stavby  památkov ě  chrán ěné  se  postupuje podle české 
   technické normy uvedené v p říloze č. 1 části 14. 
 
   § 27 
 
   Ochrana movitých kulturních památek 
 
   (1)  Část stavby, v níž jsou umíst ěny movité kulturní památky, musí být 
   vybavena 
 
   a)  elektrickou  požární  signalizací  nebo  hlá si čem požáru použitým v 
   elektrické zabezpe čovací signalizaci, 
 
   b) stabilním hasicím za řízením, jde-li o jedine čnou sbírku historických 
   p ředmět ů. 
 
   (2)  Požadavky  podle  odstavce 1 neplatí pro st avbu, v níž byly movité 
   kulturní památky umíst ěny p řede dnem ú činnosti této vyhlášky. 
 
   § 28 
 
   Stavba za řízení staveništ ě 
 
   (1)  Stavba za řízení staveništ ě musí být navržena v souladu s požadavky 
   uvedenými  v  §  2  až  14  v  závislosti  na ve likosti stavby, hodnot ě 
   požárního rizika a možným následk ům požáru. 
 
   (2)  Stavba ubytovacího za řízení staveništ ě musí být vybavena za řízením 
   autonomní   detekce   a   signalizace.  Za řízení  autonomní  detekce  a 
   signalizace  musí  být  umíst ěno  v každém pokoji ur čeném pro ubytování 
   osob a v části vedoucí k východu z ubytovacího za řízení staveništ ě. 
 
   § 29 
 
   Provád ění stavby 
 
   P ři  provád ění  stavby musí být v závislosti na stupni jejího p rovedení 
   spln ěny  požadavky této vyhlášky v rozsahu nezbytném pro  zajišt ění její 
   požární bezpe čnosti. 
 
   § 30 
 
   Užívání stavby 
 
   (1)  P ři  užívání  stavby  musí  být  zachována  úrove ň požární ochrany 
   vyplývající  z  technických  podmínek  požární  ochrany  staveb,  podle 
   kterých byla stavba navržena, provedena a bylo z ahájeno její užívání. 
 



   (2)  P ři  úprav ě interiéru stavby nepodléhající řízení podle zvláštního 
   právního p ředpisu^4) musí být postupováno v souladu s podmínka mi uvede- 
   nými v p říloze č. 6 a v českých technických normách uvedených v p říloze 
   č. 1 části 1 bodech 1 a 2. 
 
   (3)  V  prostoru  chrán ěné únikové cesty nesmí množství ho řlavých látek 
   p řekro čit  rozsah  uvedený  v p říloze č. 6. P ři umíst ění materiálu nebo 
   za řizovacího p ředmětu v nechrán ěné nebo částe čně chrán ěné únikové cest ě 
   musí  být  zajišt ěna  možnost  úplného  otev ření k řídel dve ří. Sou časn ě 
   nesmí být ohrožena volná pr ůchodnost únikových cest. V podrobnostech se 
   použije p říloha č. 6 část A. 
 
   (4) P ři užívání prostoru s výskytem ho řlavé kapaliny se postupuje podle 
   podmínek  uvedených v p říloze č. 7 a podle podmínek stanovených v české 
   technické norm ě uvedené v p říloze č. 1 části 1 bodu 10. 
 
   (5)  V  ubytovací  části  stavby za řízení staveništ ě nesmí být umíst ěno 
   tepelné  za řízení  a  tepelná  soustava  se zkapaln ěnými uhlovodíkovými 
   plyny v četn ě zásobních nádob. 
 
   (6) Technické za řízení ve stavb ě, jehož náhlé odstavení nebo vypnutí by 
   vyvolalo  havárii,  musí  být  z řeteln ě  ozna čeno  štítkem  obsahujícím 
   informaci o ur čení za řízení a charakteristice nebezpe čí. 
 
   (7)  V  řadové,  hromadné  nebo vícepodlažní jednotlivé voln ě stojící a 
   nebo p řistav ěné garáži nesmí být umíst ěno motorové vozidlo pro p řepravu 
   ho řlavých kapalin a ho řlavých plyn ů. 
 
   (8)  V  podzemní  hromadné  garáži  ur čené  pro  ve řejné  užívání nelze 
   parkovat vozidla s pohonem na plynná paliva. 
 
   (9)  V  garáži  nesmí  být ukládány tlakové nádo by s ho řlavými a ho ření 
   podporujícími plyny. 
 
   (10)  Není-li  bezpe čná  vzdálenost  tepelného za řízení vyrobeného p řed 
   ú činností  této  vyhlášky  stanovena  návodem  výrobc e, stanoví se tato 
   vzdálenost podle p řílohy č. 8. 
 
   § 31 
 
   Spole čná ustanovení 
 
   P ři zm ěně dokon čené stavby, zm ěně v užívání stavby nebo p ři udržovacích 
   pracích se postupuje podle české technické normy uvedené v p říloze č. 1 
   části  14.  U  zm ěny  stavby skupin II a III podle této české technické 
   normy  musí  být  v  části  stavby  dot čené zm ěnou instalováno za řízení 
   autonomní detekce a signalizace, pokud je p ři navrhování pro p říslušnou 
   část stavby vyžadováno. 
 
   § 32 
 
   P řechodná ustanovení 
 
   (1)  U  stavby, jejíž užívání bylo zapo čato p řede dnem nabytí ú činnosti 
   této  vyhlášky,  musí  být  podmínky požární och rany pro užívání staveb 
   podle § 30 spln ěny do šesti m ěsíc ů ode dne nabytí ú činnosti. 
 
   (2) U stavby, která byla prohlášena za stavbu pa mátkov ě chrán ěnou p řede 
   dnem i po nabytí ú činnosti této vyhlášky, musí být požadavky podle § 2 6 
   odst.  1  napln ěny p ři zm ěně této stavby provád ěné podle § 26 odst. 2 v 
   části touto zm ěnou dot čené. 



 
   (3)  P ři provád ění stavby, o jejímž umíst ění bylo pravomocn ě rozhodnuto 
   v  územním  řízení  nebo  byl  vydán  územní  souhlas  podle zvl áštního 
   právního  p ředpisu^4) p řede dnem nabytí ú činnosti této vyhlášky, a dále 
   u  stavby,  u  které byla zpracována projektová dokumentace, k níž bylo 
   vydáno  souhlasné stanovisko podle zvláštního pr ávního p ředpisu^11), se 
   po  dni nabytí ú činnosti této vyhlášky postupuje podle dosavadní prá vní 
   úpravy. 
 
   § 33 
 
   Ú činnost 
 
   Tato vyhláška nabývá ú činnosti dnem 1. července 2008. 
 
   Ministr: 
 
   MUDr. Mgr. Langer v. r. 
 
   P říloha 1 
 
-------------------------------- 
*) Pozn.: P říloha je k dispozici ve formátu PDF 
 
 
   P říloha 2 
 
   Druhy voln ě vedených vodi čů a kabel ů elektrických obvod ů 
-------------------------------- 
*) Pozn.: P říloha je k dispozici ve formátu PDF 
 
 
   P říloha 3 
 
   Pordobn ější  vymezení technických podmínek požární ochrany zařízení pro 
   hašení požár ů a záchranné práce 
-------------------------------- 
*) Pozn.: P říloha je k dispozici ve formátu PDF 
 
 
   P říloha 4 
 
   Ur čení po čtu p řenosných hasicích p řístroj ů 
-------------------------------- 
*) Pozn.: P říloha je k dispozici ve formátu PDF 
 
 
   P říloha 5 
 
   Autonomní detekce a signalizace 
-------------------------------- 
*) Pozn.: P říloha je k dispozici ve formátu PDF 
 
 
   P říloha 6 
 
   Požadavky   požární  ochrany  p ři  užívání  staveb  nebo  jejich  částí 
   vztahující  se k chrán ěné únikové cest ě, k úprav ě interiéru, p řístupu k 
   nást ěnným hydrant ům a hasicím p řístroj ům 
-------------------------------- 
*) Pozn.: P říloha je k dispozici ve formátu PDF 



 
 
   P říloha 7 
 
   Požadavky  požární  ochrany  pro  užívání  stave b  nebo  jejich částí s 
   výskytem ho řlavých kapalin 
-------------------------------- 
*) Pozn.: P říloha je k dispozici ve formátu PDF 
 
 
   P říloha 8 
 
   Bezpe čné vzdálenosti spot řebi čů od ho řlavých hmot 
-------------------------------- 
*) Pozn.: P říloha je k dispozici ve formátu PDF 
 
 
   1) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky  a o zm ěně 
   a dopln ění n ěkterých zákon ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   2) Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe čnosti a 
   výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o pož ární prevenci). 
 
   3) Nap říklad p říloha č. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb. 
 
   4)  Zákon  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a  staveb ním řádu 
   (stavební zákon), ve zn ění zákona č. 68/2007 Sb. 
 
   5) § 2 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb. 
 
   6) § 41 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb. 
 
   7)  §  2  vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání  
   území. 
 
   8)  Vyhláška  č.  369/2001  Sb.,  o  obecných  technických  požada vcích 
   zabezpe čujících  užívání  staveb osobami s omezenou schopno stí pohybu a 
   orientace, ve zn ění vyhlášky č. 492/2006 Sb. 
 
   9)  Zákon  č.  561/2004 Sb., o p ředškolním, základním, st ředním, vyšším 
   odborném  a  jiném  vzd ělávání  (školský  zákon),  ve  zn ění pozd ějších 
   p ředpis ů. 
 
   Zákon  č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm ěně a dopln ění dalších 
   zákon ů (zákon o vysokých školách), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   10) Zákon č. 561/2004 Sb. 
 
   11)  §  31  odst. 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochran ě, ve zn ění 
   zákona č. 237/2000 Sb. 

  


