
POŽADAVKY NA STAVBY NEBO �ÁSTI STAVEB S OBYTNÝMI 
BU�KAMI – nap�. BYTOVÉ DOMY dle �SN 73 0833 

 
 

Dle �SN 73 0833 se obytné budovy s více než t�emi obytnými bu�kami za�azují do skupiny budov 
OB2. 

 
Požární úseky: 

- každá obytná bu�ka musí tvo�it samostatný požární úsek. 
- samostatný požární úsek musí tvo�it ostatní prostory domovního vybavení bytového domu podle 

�SN 73 4301, obsahující požární riziko, pop�. spole�né pro více sekcí. 
- mezní rozm�ry se u požárních úsek� s obytnými bu�kami a s domovním vybavením nestanovují. 

 
Požární riziko: 

- p�i stanovení SPB požárních úsek� tvo�ených obytnými bu�kami lze bez dalších pr�kaz� 
p�edpokládat výpo�tové požární zatížení pv = 40 kg.m-2 p�i sou�initeli c = 1,0. 

- ko�árkárny a místnosti pro úschovu jízdních kol a motocykl� s obsahem motoru do 50 cm3, pokud 
jsou samostatným požárním úsekem, se za�azují do II. SPB. Bez dalších pr�kaz� lze p�edpokládat 
výpo�tové požární zatížení pv = 15 kg.m-2 p�i sou�initeli c = 1,0. 

- u komor a jiných prostor� ur�ených ke skladování r�zných pot�eb pro domácnost, pokud jsou 
samostatným požárním úsekem, lze bez dalších pr�kaz� p�edpokládat výpo�tové požární zatížení pv 
= 45 kg.m-2 p�i sou�initeli c = 1,0. 

 
Únikové cesty: 

a) komunikace spojující požární úseky obytných bun�k s východem na volné prostranství nebo s 
CHÚC musí tvo�it samostatný požární úsek. Sou�ástí tohoto úseku mohou být i místnosti 
hygienického p�íslušenství, prádelny, sušárny, lodžie, balkony a ostatní vn�jší prostory (pokud 
nejsou p�ímo ur�eny k ukládání v�cí). 

b) NÚC m�že být užita jako úniková cesta vedoucí na volné prostranství pouze u objektu s h ≤ 9 m s 
max. 12 obytnými bu�kami, jinak musí ústit do CHÚC. 

c) NÚC podle b) musí procházet požárním úsekem, kde pn ≤ 5 kg.m-2 . Z míst, kde je pouze jeden sm�r 
úniku, smí být délka NÚC vedoucí do CHÚC max. 20 m (p�i c = 1,0); pokud existují alespo� dva 
sm�ry úniku vedoucí do navazujících CHÚC, max. délka NÚC je 40 m (p�i c = 1,0). 

d) jedné CHÚC typu A smí být použito p�i výšce budovy h ≤ 22,5 m a typu B, pokud je h ≤ 30 m. 
Jedné CHÚC typu C se m�že použít p�i h ≤ 60 m, pokud po�et evakuovaných osob touto cestou z 
kteréhokoliv podlaží není v�tší než 25 (dle �SN 73 0818) a budova má alespo� na cestách, pop�. v 
p�edsíních byt� samo�inné hlási�e požáru, jakož i za�ízení pro akustický signál vyhlášení poplachu. 

e) v ostatních p�ípadech musí být navrženy alespo� dv� CHÚC typu B nebo C. 
f) pokud jsou únikové cesty navrženy podle bodu a) až d), lze bez ohledu na obsazení objektu osobami 

považovat za posta�ující ší�ku ÚC 1,1 m, pr�chod dve�mi m�že být zúžen na 0,9 m. V ostatních 
p�ípadech se ší�ky únikových cest ur�í dle �SN 73 0802. 

g) budovy s výškou h > 30 m musí být vybaveny nejmén� jedním evakua�ním výtahem. 
 
Vstupní dve�e: 

- do jednotlivých obytných bun�k a do požárních úsek� domovního vybavení musí mít samozavíra� 
pouze pokud ústí do CHÚC typu B nebo C, p�ípadn� do nástupního prostoru evakua�ního výtahu. 

- východové dve�e na terén se nemusí otevírat ve sm�ru úniku a mohou mít práh až o výšce 15 mm. 
 
P�enosné hasicí p�ístroje: 

- umis�uje se u požárních úsek� ur�ených pro skladování (nap�. sklípky), je-li p�dorysná plocha vyšší 
než 20 m2, a to vždy jeden (nap�. vodní) p�ístroj na každých zapo�atých 100 m2 p�dorysné plochy. 

- u strojoven výtah�, a to jeden práškový nebo sn�hový. 
 
Vše ostatní (i ostatní požární úsek) se posuzuje dle v�cn� p�íslušné normy (zejména dle �SN 73 0802 nebo 
�SN 73 0804.  


