Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
1) Přenosné hasicí přístroje.
2) Společné prostory, komunikace.
3) Chráněné únikové cesty, nástěnky, zařizovací předměty.
4) Společné prostory, sklepy, podmínky uložení.
5) Přestupky na úseku požární ochrany.
1) Přenosné hasicí přístroje:
- počet PHP v provozech bytového domovního fondu musí být udržován při splnění alespoň

jednoho z

následujících kritérií:
-

počet PHP odpovídá ověřené projektové dokumentaci v době kolaudace stavby;

-

počet PHP odpovídá ČSN 730802 a ČSN 730833 a navazujícím platným ČSN;

-

počet PHP odpovídá vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

- hasicí přístroje lze umístit i do skrytých prostor za předpokladu:
-

označení umístění hasicích přístrojů za použití příslušných požárních značek umístěných na
viditelném místě podle nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění
bezpečnostních značek a zavedení signálů a ČSN ISO 3864;

- hasicí přístroj společný i pro více sekcí lze použít za předpokladu:
-

prostory jsou stavebně (komunikačně) propojené a v případě nutnosti provedení prvotního
hasebního zásahu přenosným hasicím přístrojem nemusí osoba, která chce tento zásah provést,
překonávat překážku (zamčené dveře od nichž nevlastní klíče, systém klika - koule).

2) Chráněné únikové cesty, nástěnky, zařizovací předměty:
„Příloha č. 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb:
Požadavky požární ochrany pro užívání staveb nebo jejich části vztahující se k chráněné únikové cestě.
Vztahuje se:
- pro domy, které byly kolaudované po 1.4.1977, které mají čtyři a více užitných nadzemních podlaží a je
tvořena z centrální chodby, schodiště a chodeb k jednotlivým bytům
- na společné komunikace a schodišťě u objektů kolaudovaných do 1. 4. 1977 pokud u nich byla po
tomto datu prováděna rekonstrukce a objekt má sedm a více nadzemních podlaží.
- pro ostatní objekty lze předpokládat, že zde není vytvořena chráněná úniková cesta a podmínky přílohy
vyhlášky týkající se provedení chráněných únikových cest se na ně nevztahují.
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A.1

Na chráněné únikové cestě lze umístit předmět z hořlavé látky (dále jen „hořlavý předmět“), za těchto

podmínek:
a) vzdálenost hořlavého předmětu od části stavby z hořlavých hmot s výjimkou podlahy nebo jiného
hořlavého předmětu musí bránit přenesení hoření, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 2 m,
b) hořlavý předmět nebo jeho část nesmí být z plastu, není-li dále uvedeno jinak,
c) hořlavý předmět nebo jeho část nesmí být umístěn na strop nebo podhled nebo do prostoru pod
stropem nebo podhledem v části chráněné únikové cesty určené pro pohyb osob nebo činnost jednotek požární
ochrany,
d) hořlavý předmět musí být připevněn tak, aby nedošlo k uvolnění při úniku osob nebo při činnosti
jednotek požární ochrany,
e) v prostoru chráněné únikové cesty lze na stěnu o ploše 60 m2 umísti pouze jeden hořlavý předmět.
Na podlaží chráněné únikové cesty nesmí být umístěny více než tři hořlavé předměty,
f) hořlavý předmětu ve tvaru „nástěnky“, nesmí být v prostoru chráněné únikové cesty umístěn, je-li
větší než 1,3 m2 při tloušťce 4 mm; umístění jiných hořlavých předmětů, není-li uvedeno jinak v bodu A.2, je
možné pouze tehdy, bude-li dosaženo nejméně stejné úrovně požární bezpečnosti přičemž plocha 1,3 m2 nesmí
být překročena.
A.2

V prostoru chráněné únikové cesty lze dále umístit
a) jeden malý závěsný automat na nápoje, jiné zboží nebo službu pro tři podlaží,
b) květinovou výzdobu z plastů, pokud průmět plochy této výzdoby na stěnu není větší než 0,5 m2 a

hloubka této výzdoby nepřesahuje 0,10 m (10 cm). Při umístění této výzdoby nesmí být omezena minimální
šířka únikové cesty stanovená výpočtem.
Požadavky podle A.1. písm. a), c) d) a e) a A.4 nejsou dotčeny.
A.3

Hořlavý předmět neuvedený v A.1, A.2 lze v prostoru chráněné únikové cesty umístit jestliže
a) jde o židli z nehořlavé konstrukce s čalouněnou úpravou. Při umístění více než dvou židlí musí být

tyto z nehořlavé konstrukce a zároveň zápalnost textilní složky musí být delší než 20 sekund a čalounické
materiály vyhovují z hlediska zápalnosti,
b) jde o jiný sedací nábytek, jehož čalouněná část vyhovuje z hlediska zápalnosti a jeho konstrukce je
vyrobena z materiálu který splňuje třídu reakce na oheň D nebo stupeň hořlavosti C2 a zároveň velikost
předmětu nesmí být o rozměrech větších než jsou obvyklé u běžné židle.
Požadavky podle A.1. písm. a), c) d) a e) a A.4 nejsou dotčeny.
A.4

Předměty uvedené v A.1 až A.3 nesmí svým umístěním,
a) ovlivňovat pohyb osob v chráněné únikové cestě nebo při vstupu na ni nebo výstupu z ní, zejména

při převržení, pádu nebo odvalení,
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b) zasahovat do minimální šíře chráněné únikové cesty, stanovené v projektové nebo obdobné
dokumentaci nebo výpočtem podle českých technických norem,
c) bránit otevírání či zavírání dveří na této komunikaci nebo na vstupu na ni nebo výstupu z ní.
A.8

Na umístění nehořlavých předmětů se uplatní podmínky podle A.1. písm. d) a A.4.

A.9

Podmínky výše uvedených bodů A. se nevztahují na hořlavé předměty nebo hořlavé části stavebních

konstrukcí, které jsou součástí stavby, pokud je jejich užití v souladu s požárně bezpečnostním řešením, jiným
obdobným dokumentem nebo českými technickými normami. Povrchovou úpravu provedenou v souladu
s požárně bezpečnostním řešením, jiným obdobným dokumentem nebo českými technickými normami.“
- seznam bytových domů je na str.
Pro bytové domy kolaudované do 1.4.1977 (bez rekonstrukce) a bytové domy, které mají tři a méně
nadzemních podlaží platí předpisy pro nechráněnou únikovou cestu:
-

šířka společné komunikace určené pro únik osob nesmí být zúžena pod 1,1 m (např. zařizovacími
předměty, výzdobou, botníky apod.) a při průchodu dveřmi na společné komunikaci pod 0,9 m (pokud
výpočtem není prokázána možnost použití hodnoty nižší – výpočtově lze předpokládat hodnotu šíře
alespoň 0,825 m na schodišti a chodbě a 0,8 m při průchodu dveřmi – tyto hodnoty je však podle
platných postupů nutné prokázat vždy jednotlivě na konkrétní objekt přičemž hodnoty 1,1 m a 0,9 m
lze použít univerzálně jako typové);

-

nahodilé požární zatížení nesmí být v chodbách a schodištích sloužících pro evakuaci osob větší než
5,0 kg.m-2; pro zjednodušení si lze toto množství představit (při ploše schodiště včetně komunikace na
podlaží cca 20 m2) jako množství hořlavých látek na bázi dřeva o hmotnosti maximálně 100 kg;
v případě hmot na bázi plastů pak maximálně 38,4 kg; v případě kombinace hmot na bázi dřeva a
plastů pak maximálně 69,2 kg.

3) Společné prostory, sklepy, podmínky uložení:
Pokud prostor kočárkárny netvoří samostatný požární úsek provedený podle podmínek ČSN 730804 Příloha I
jako garáž nesmí zde být žádné motorové vozidlo umístěno.
V případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách, umisťovat je ve vzdálenosti nejméně 1 m od
vnějšího povrchu komínového tělesa.
Pro hořlavé nebo požárně nebezpečné látky podle § 44 vyhlášky č. 263/2001 Sb., o požární prevenci platí:
Pevná paliva ukládat odděleně od jiných druhů paliv, hořlavých anebo hoření podporujících látek.
Ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin používat pouze obaly, nádrže nebo kontejnery k tomuto účelu
určené. Hořlavé kapaliny skladovat pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny: samostatné požární
úseky dle ČSN 650201.
Hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů s výjimkou hořlavých
kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů.
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V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80
litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání.
Pro lahve na propan butan platí:
Dle požadavku zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 1 písm. a),
je fyzická osoba povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných,
elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně
nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.
Dle požadavku vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru, § 44 odst. 6 se nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy,
kontejnery, nádrže) umisťují na snadno přístupných a dostatečně větraných

a proti nežádoucím vlivům

chráněných místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících,
v garážích, kotelnách, šachtách bytových jader, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách
bytových domů /půdy, sklepy, chodby, chráněných únikových cestách a ubytovacích zařízení.
Uskladňovaný materiál nesmí zužovat průchozí šířku nechráněných únikových cest ve sklepních prostorech.
6) Přestupky na úseku požární ochrany:
Řeší zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění § 78:
Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo
a)

poruší příkazy nebo zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,

b)

neumožní vstup na nemovitost při cvičení jednotky požární ochrany, ačkoliv je k tomu povinen podle

rozhodnutí hasičského záchranného sboru kraje nebo obce,
c)

neuposlechne nařízení velitele zásahu nebo velitele jednotky požární ochrany vydané podle § 88 odst.

1 písm. a),
d)

poruší zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů,

_______ 10.000,e)

neobstará nebo neudržuje v provozuschopném stavu věcné prostředky požární ochrany nebo požárně

bezpečnostní zařízení, poškodí, zneužije nebo jiným způsobem znemožní použití věcných prostředků požární
ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení,
f)

vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku tísňového volání,

g)

nedodrží podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,

h)

neumožní výkon státního požárního dozoru nebo ve stanovené lhůtě nesplní opatření uložená orgánem

státního požárního dozoru,
i)

neposkytne osobní nebo věcnou pomoc v souvislosti se zdoláváním požáru, ačkoli je k tomu povinen,
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j)

neumožní orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů ke zjišťování příčiny vzniku

požáru nebo bezúplatně neposkytne výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy,
k)

nedodrží předpisy o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými

látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožní přístup k rozvodným zařízením elektrické energie
a uzávěrům plynu, vody a topení,
l)

nedodrží zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení,

_______ 20.000,m)

nevytváří v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro

provádění záchranných prací nebo neumožní jednotce požární ochrany vstup na nemovitost při zdolávání
požáru nebo provádění záchranných prací anebo jinak ztíží provedení opatření nutných ke zdolávání požáru
nebo při provádění záchranných prací,
n)

poruší rozhodnutí o vyloučení věci z užívání nebo rozhodnutí o zákazu činnosti anebo rozhodnutí o

zastavení provozu,
o)

provádí práce, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá odbornou způsobilost požadovanou

pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy,
p)

zanedbá z hlediska požární ochrany dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého

jednání,
r)

způsobí svým jednáním požár, nejde-li o trestný čin,

s)

vypaluje porosty,

t)

neoznámí bezodkladně místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje požár v objektech a

jiných místech, které vlastní nebo užívá,
u)

omezí nebo znemožní použití označených nástupních ploch pro požární techniku,

v)

používá neoprávněně barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,

z) neudržuje zdroje vody pro hašení požárů v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky k
hašení požáru, neplní povinnosti k ochraně lesů před požáry podle § 7 odst. 2 nebo neplní povinnosti vlastníka
podle § 2 odst. 2.
_______ 25.000,Výše uvedený výklad je použitý pro zjednodušení sloužící pro základní orientaci, jak postupovat ve vztahu
řešení této problematiky u spravovaných bytových domů.
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Bytové domy kolaudované po 1.4.1977, které mají čtyři a více užitných nadzemních podlaží

106
108
120
122
151
308
416
440
462
469
476
478
480
600
602
604
606
608
611
613
615
617
619
621
623
625
627
629
631
633
636
638
640
642
644

Třebíč, Čajkovského 530-3
Třebíč, Kyjevská 565-70
Třebíč, Modřínoví 587
Třebíč, Modřínová 589
Třebíč, Zahran. odboje 947-57
Třebíč, Račerovická 782-5
Třebíč, J. Ježka 127-8
Třebíč, Kmochova 171-2
Třebíč, Kmochova 183-4
Třebíč, Kmochova 188-9
Opatov 175
Mohelno 496
Náměšť, Nad Příhořím 943-4
Třebíč, J. Haška 667
Třebíč, J. Haška 674
Třebíč, F. Hrubína 699-703
Třebíč, M. Majerové 716-9
Třebíč, F. Hrubína 725-30
Třebíč, F. Hrubína 739
Třebíč, Dukovanská 845
Třebíč, Na Svahu 901-3
Třebíč, Na Svahu 908
Třebíč, Na Svahu 918-22
Třebíč, Mírová 925
Třebíč, Heyrovského 974-8
Třebíč, Energetiků 987
Třebíč, Energetiků 994
Třebíč, Novodvorská 1040-1
Třebíč, Novodvorská 1042-3
Třebíč, Tkalcovská 1062-4
Třebíč, Novodvorská 1067-8
Třebíč, Novodvorská 1071-2
Třebíč, Novodvorská 1076
Třebíč, Novodvorská 1092
Třebíč, Modřínová 340-1

107
109
121
150
152
309
439
456
466
470
477
479
481
601
603
605
607
609
612
614
616
618
620
622
624
626
628
630
632
634
637
639
641
643
721
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Třebíč, M. Gorkého 560-2
Třebíč, Kyjevská 571-6
Třebíč, Modřínová 588
Třebíč, Spojenců 909-18
Třebíč, Dukovanská 756-62
Třebíč, Račerovická 778-81
Třebíč, Kmochova 167-8
Opatov 305-7
Přibyslavice 203-5
Třebíč, Kmochova 190-1
Rouchovany 374
Dalešice 1
Třebíč, Jindřichova 211
Třebíč, J. Haška 695
Třebíč, F. Hrubína 696-8
Třebíč, M. Majerové 710-5
Třebíč, M. Majerové 720-2
Třebíč, F. Hrubína 738
Třebíč, Obránců míru 731-3
Třebíč, Dukovanská 834
Třebíč, Na Svahu 904-7
Třebíč, Na Svahu 923
Třebíč, Mírová 924
Třebíč, Heyrovského 972
Třebíč, Mládežnická 979-83
Třebíč, Dukovanská 990
Třebíč, Mládežnická 1030-4
Třebíč, Novodvorská 1038-9
Třebíč, Novodvorská 1044-5
Třebíč, Tkalcovská 1065-6
Třebíč, Novodvorská 1069-70
Třebíč, Novodvorská 1073-5
Třebíč, Novodvorská 1077
Třebíč, Spojenců 971-4
Třebíč, Spojenců 876

