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Rozhraní bytů bytového domu, výškou dle ČSN větší než 12 m, je proti 
přenosu  požáru  z jednoho  bytu  do  druhého  vybaveno  na  fasádě 
horizontálním  i  vertikálním  pásem  o  šířce  900  mm  z nespalného 
materiálu,  může  být  nahrazeno  plastickým  prvkem  o  povrchovém 
obvodu  1 200  mm,  případně  ustoupení,  či  přesazením  jednotlivých 
podlaží. Tento požadavek zásadně ovlivňuje fasády bytových staveb. 

Dalším zásadním požadavkem  je  zajištění bezpečného úniku v případě 
požáru.  To  zajišťuje  u  schodišťových  domů  s jedním  schodištěm 
provedení únikové cesty: 

Pro  12  bytů  v domě  a maximální  výšku  zásahu  9,0 m,  cca  4 
nadzemní podlaží, vyhovuje nechráněná úniková cesta. 

Pro  výšku  zásahu  do  22,5  m,  cca  8  nadzemních  podlaží, 
vyhovuje chráněná úniková cesta typu „A“. 
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Pro výšku zásahu do 30,0 m, cca 11 nadzemních podlaží, a 12 
bytů na podlaží vyhovuje  jedna chráněná úniková cesta typu 
„B“. 

Pro výšku zásahu do 45,0 m, cca 16 nadzemních podlaží, a 5 
bytů na podlaží vyhovuje  jedna chráněná úniková cesta typu 
„C“. 

Domy  nesplňující  tato  omezení musí mít  dvě  chráněné  únikové  cesty 
s dostupností  max.  20  m  při  jednom  směru  úniku  a  40  m  při  dvou 
směrech úniku dle obecných zásad. 

Pro  půdorysné  formování  domu  je  také  zásadní  požadavek  vyhlášky 
268/2009  na přirozené denní osvětlení  na  schodištích.  U  chráněných 
cest typu „C“ je pak zásadní i požadavek na zřízení předsíně. 
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- větraná:
• přirozeně okny o ploše min. 2 m2 

na patře, či průduchem o ploše 
2 m2 na nejnižším a nejvyšším 
místě schodiště.

• nebo nuceným větráním

- MAX délka 120m

- Nechráněná úniková cesta je každý trvale volný komu-
nikační prostor v požárním úseku, který směřuje buď k 
východu na volné prostranství nebo do chráněné úni-
kové cesty.

- Nechráněné únikové cesty nemusí být od ostatních 
prostor požárně odděleny stavebními konstrukcemi, 
tzn. že nechráněná úniková cesta nemusí tvořit samo-
statný požární úsek a může být tedy součástí jiného 
požárního úseku.

- MAX délka 35m

- plochu min. 5m2 a nejmenší rozměr min. 1,5m
- pro > 60 osob (nebo > 40, z nichž min. 10 osob s ome-

zenou schopností pohybu): plocha předsíně min.10m2 
a min. rozměr 2,4m.

- evakuační výtah: +3m2 na každý výtah

NECHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA

POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ

CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA typu ADRUHY ÚNIKOVÝCH CEST

CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA typu B
- větraná:
• přirozeně okny o ploše min. 2m2 na 

patře, či průduchem o ploše 2m2 na 
nejnižším a nejvyšším místě scho-
diště.

• nebo nuceným větráním

- součástí je i samostatně větraná po-
žární předsíň s dveřmi, zabraňujícími 
proniku kouře. Pro odvětrání požární 
předsíně se považuje za postačující 
otevíratelné okno větrací průduchy, a 
to v každém podlaží

- nebo jako A s přetlakovým větráním

Chráněná úniková cesta typu A (CHÚC A)
Tato úniková cesta je od ostatních požárních úseků komuni-
kačně oddělena požárně dělícími konstrukcemi (tzn. tvoří sa-
mostatný požární úsek) s požárními uzávěry otvorů, které mu-
sí bránit šíření požáru (uzávěry typu EI) a musí být vybaveny
samozavíracím zařízením (C), výjimku tvoří vstupní dveře do
bytů. Požární uzávěr tohoto typu nese označení EI – C.

Chráněná úniková cesta typu A (CHÚC A)

1) přirozeným větráním:
a) - otevíratelnými otvory (okny, dveřmi apod.) o

ploše min. 2 m2 v každém podlaží,
- otvory umožňující příčné větrání o ploše
min. 1 m2 v každém podlaží,

- je-li půdorysná plocha chráněné únikové
cesty v podlaží větší než 20 m2, dimenzují se
otevíratelné otvory dle půdorysné plochy
v podlaží, a to na 10% při jednostranném a
na 5% při příčném větrání,

Okenní otvory musí umožnit unikajícím osobám
snadnou manipulaci s nimi, tzn. otevírací
mechanizmus ovládaný manuálně smí být max. 1,8 m
nad úrovní přilehlé podlahy nebo schodišťového
stupně, případné dálkové ovládání musí být zřetelně
označeno dle ČSN ISO 3864;

Chráněná úniková cesta typu B (CHÚC B)
Odvětrání požární předsíně:

• otevíratelné okno o ploše min. 1,4 m2 v každém
podlaží,

• větrací průduchy o rozměrech cca 500 x 300
mm s vývodem vzduchu u stropu a s přívodem
u podlahy, a to v každém podlaží.

Odvětrání ostatních částí chráněné únikové cesty
typu B:

• stejné jako u chráněné únikové cesty typu A,
• ovšem při umělém větrání musí být dodávka

vzduchu zajištěna alespoň po dobu 30 minut.

Obr.: Chráněná úniková ces-
ta typu B - Přirozené větrání
větracím otvorem v nejvyš-
ším místě s požární předsíní
s otevřeným oknem.

Chráněná úniková cesta typu C (CHÚC C)
Chráněná úniková cesta typu C je dispozičně shodná s výše
uvedeným typem B. Jediným rozdílem je odvětrání prostor
této únikové cesty, které musí být zajištěno pomocí přetlako-
vé ventilace včetně prostor požární předsíně. Tento typ úni-
kové cesty je od ostatních požárních úseků komunikačně od-
dělen požárními stěnami s požárními uzávěry otvorů, jejichž
součástí je i požární předsíň s dveřmi zabraňujícími proniku
kouře, stejně jako u CHÚC typu B. Dodávka vzduchu musí
být zajištěna po dobu min. 45 minut. Pokud slouží tato úniko-
vá cesta současně jako zásahová, pak po dobu min. 60 mi-
nut.

Obr. : Chráněná úniková cesta typu C
Přetlaková ventilace (výměna vzduchu
minimálně 15ti násobná).
Hodnoty přetlaků: - mezi schodištěm a
předsíněmi min. 25 Pa
- mezi předsíněmi a přilehlými požární-
mi úseky min. 25 Pa.
Objekt do "požární" výšky 45 m. Alter-
nativa s ventilátorem dole.

Chráněná úniková cesta typu B (CHÚC B)
Tato úniková cesta je od ostatních požárních úseků komuni-
kačně oddělena požárními stěnami s požárními uzávěry otvo-
rů, jejíž součástí je i samostatně větraná požární předsíň
s dveřmi zabraňujícími proniku kouře. Tzn., že tvoří samo-
statný požární úsek (požární předsíň je součástí požárního
úseku CHÚC typu B)

Požární předsíň chráněné únikové cesty musí mít půdorys-
nou plochu min. 5,0 m2 a nejmenší půdorysný rozměr 1,2 m.
Požární předsíň o půdorysné ploše min. 10 m2 s nejmenším
půdorysným rozměrem 2,4 m se musí navrhnout:

• pokud je požární předsíň užívaná více než 60 osobami
schopnými samostatného pohybu,

• pokud je požární předsíň užívaná více než 40 schop-
nými samostatného pohybu, mezi nimiž je více 10 osob
s omezenou schopností pohybu.

Stěna, která odděluje požární předsíň od ostatních prostorů
chráněné únikové cesty typu B nebo C, nemusí vykazovat
požární odolnost, ale musí být z nehořlavé konstrukce druhu
DP1 (dříve D1) a musí bránit proniku zplodin hoření (označe-
ní S), stejně jako požární uzávěr v ní osazený.

Chráněnou únikovou cestou typu B je také úniková cesta dis-
pozičně shodná s chráněnou únikovou cestou typu A, která je
však odvětrávána přetlakovou ventilací. Při zjednodušeném
postupu lze za přetlakovou ventilaci v tomto případě považo-
vat i 15-ti násobnou výměnu objemu vzduchu CHÚC za hodi-
nu.

CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA typu C
- větraná (včetně předsíně) 

přetlakovým větráním

- součástí je samostatně větraná 
požární předsíň (viz výše)


