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4.5.601

BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE –
POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ

Objekt limitování
Provedení budov zdravotnických zařízení a sociální péče z hlediska požární odolnosti
stavebních konstrukcí a hořlavosti konstrukčních částí.

Důvody limitování
Požární bezpečnost staveb.

Vyjádření limitu
1) Požární odolnost a hořlavost konstrukčních částí budov zdravotnických zařízení
a sociální péče se určuje z tab. 12, ČSN 73 0802 a dle ČSN 73 0810 v závislosti na
stanoveném stupni požární bezpečnosti.
2) Nejvyšší hořlavost konstrukčních částí ve stavebních konstrukcích se určuje dle
čl. 5.4, 6.3, 7.3, 8.3, 9.4, 10.4, 11.1 a 12.3 ČSN 73 0835.

Ukazatele a číselné hodnoty
Viz limit č. 4.5.202 Nevýrobní objekty - Požární odolnost stavebních konstrukcí.

Právní předpisy


Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších
předpisů.



Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve
znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Souvisící předpisy


ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, 05/2009 a Změna Z1,
02/2013.



ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení
a sociální péče, 04/2006 a Změna Z1, 02/2013.



ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení, 07/2016.

Stupeň požární bezpečnosti pro objekty zdravotnických zařízení a sociální péče – viz ČSN
73 0835.
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Tento limit není limitem využití území v pravém smyslu slova, ale bezprostředně souvisí
s ostatními limity požární ochrany.

Limit typu A
Stav k 1. 1. 2018
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4.5.602

BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE –
ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI

Objekt limitování
Odstupy stavebních objektů od budov zdravotnických zařízení.

Důvody limitování
Požární bezpečnost staveb.

Vyjádření limitu
Odstupové vzdálenosti se řeší stejným způsobem, jako u nevýrobních objektů – viz limit
č. 4.5.203 "Nevýrobní objekty – odstupové vzdálenosti".

Ukazatele a číselné hodnoty
Příloha F, tabulka F.1, F.2 ČSN 73 0802. Viz limit č. 4.5.203 "Nevýrobní objekty – odstupové
vzdálenosti".

Právní předpisy


Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších
předpisů.



Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve
znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Souvisící předpisy


ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, hlava 9 – Odstupy,
05/2009 a Změna Z1, 02/2013 a Změna Z2, 07/2015.

Doplňující poznámky
Poznámky totožné s limitem č. 4.5.203 "Nevýrobní objekty – odstupové vzdálenosti".

Limit typu A
Stav k 1. 1. 2018
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4.5.603

BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE –
ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

Objekt limitování
Provedení přístupových komunikací včetně nástupních ploch k budovám zdravotnických
zařízení. (Zásobování vodou pro hašení je zpracováno v samostatném limitu č. 4.5.101).

Důvody limitování
Požární bezpečnost staveb.

Vyjádření limitu
Pro stanovení požadavků platí ČSN 73 0802, viz limit č. 4.5.204 "Nevýrobní objekty –
zařízení pro protipožární zásah".

Právní předpisy


Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších
předpisů.



Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve
znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Souvisící předpisy


ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, Hlava 12, 05/2009
a Změna Z1, 02/2013 a Změna Z2, 07/2015.



ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 10/2004 a Oprava: Opr.1, 05/2005
a Změna: Z1, 01/2009 a Změna Z2, 04/2013.



ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 01/2006 a Změna: Z1, 02/2010,
a Oprava 1, 04/2012.



ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování,
04/1995 a Změna: Z1, 05/2006.

Doplňující poznámky
Viz limit č. 4.5.204 "Nevýrobní objekty - zařízení pro protipožární zásah". Odchylně od
uvedeného limitu se zřízení nástupní plochy nevyžaduje u nových objektů o výšce h = ≤ 6 m.

Limit typu A
Stav k 1. 1. 2018

4

4.5.604

BUDOVY ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE –
ROZDĚLENÍ DO SKUPIN

Objekt limitování
Provedení budov zdravotnických zařízení dle rozdělení do jednotlivých skupin.

Důvody limitování
Požární bezpečnost staveb.

Vyjádření limitu
a) Skupina AZ 1
‒ ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém jsou jednotlivé ordinace, nebo nejvýše tři
lékařská pracoviště, tvořící provozní celek; do této skupiny se zařazují lékárny
základního typu a hygienické stanice.
b) Skupina AZ 2
‒ ambulantní zdravotnické zařízení, ve kterém jsou více než tři lékařská pracoviště
tvořící provozní celek. Do této skupiny se zařazují sdružená ambulantní zařízení
(polikliniky), lékárenské zařízení (kromě lékáren základního typu) a také vyšetřovací i
léčebné složky pro více než 30 pacientů v lázeňských léčebnách.
c) Skupina LZ 1
‒ lůžkové zdravotnické zařízení s maximálním počtem 15 lůžek pro dospělé pacienty
nebo 10 lůžek pro děti.
d) Skupina LZ 2
‒ lůžkové zdravotnické zařízení s jednou a více lůžkovými jednotkami určenými podle
čl. 3.7 ČSN 73 0835.
e) Zařízení sociální péče (třídí se dále na dvě skupiny)
‒ domy s pečovatelskou službou
‒ ústavy sociální péče.
f) Zvláštní zdravotnická zařízení pro děti (třídí se dále na dvě skupiny)
‒ kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do 3 let
‒ jesle.

Právní předpisy


Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve
znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Souvisící předpisy


ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální
péče, 04/2006 a Změna Z1, 02/2013.

Limit typu A
Stav k 30. 6. 2013
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