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268. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
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VYHLÁŠKA

ze dne 6. září 2011,

kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 24 odst. 3 zá-
kona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zá-
kona č. 186/2006 Sb.:

Čl. I

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směr-
nicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne
22. června 1998 o postupu při poskytování informací
v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro
služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/
/48/ES.

Čl. II

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmín-
kách požární ochrany staveb, se mění takto:

1. § 7 včetně nadpisu zní:

„§ 7

Střešní plášť

Střešní plášť musí být klasifikován podle české
technické normy uvedené v příloze č. 1 části 6 bo-
du 3. Střešní plášť, který se nachází v požárně ne-
bezpečném prostoru, musí být navržen s klasifika-
cí BROOF (t3). Střešní plášť, který se nenachází v po-
žárně nebezpečném prostoru, musí být navržen s klasi-
fikací BROOF (t1). Při navrhování střešního pláště se
vychází z požadovaného sklonu podle české technické
normy uvedené v příloze č. 1 části 6 bodu 3.“.

2. V § 8 odst. 1 se slova „bodu 3“ nahrazují slovy
„bodu 4“.

3. V § 8 odst. 2 se slova „české technické normě
uvedené v příloze č. 1 části 7 bodu 2“ nahrazují slovy
„českých technických normách uvedených v příloze
č. 1 části 7 bodech 2 a 3“.

4. V § 9 odstavec 1 zní:

„(1) Elektrické zařízení, jehož chod je při požáru
nezbytný k ochraně osob, zvířat nebo majetku, musí
být navrženo tak, aby byla při požáru zajištěna do-
dávka elektrické energie za podmínek stanovených čes-

kými technickými normami uvedenými v příloze č. 1
části 1 bodech 1, 2 a 12 a části 4 bodu 1. Druhy a vlast-
nosti volně vedených vodičů a kabelů elektrických roz-
vodů jsou uvedeny v příloze č. 2.“.

5. V § 10 se na konci textu odstavce 5 doplňují
slova „nebo bezpečnostním značením podle české tech-
nické normy uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 13“.

6. V § 14 se odstavec 2 včetně poznámky pod ča-
rou č. 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

7. V § 15 odstavec 5 zní:

„(5) Rodinný dům musí být vybaven zařízením
autonomní detekce a signalizace. U rodinného domu
s více byty musí být tímto zařízením vybaven každý
byt. Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být
umístěno v části vedoucí k východu z bytu, a jedná-li se
o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2, mezo-
netový nebo vícepodlažní byt, musí být v jiné vhodné
části bytu umístěno další zařízení autonomní detekce
a signalizace. U rodinného domu s více byty musí být
umístěno další zařízení autonomní detekce a signalizace
také v nejvyšším místě společné chodby nebo prosto-
ru.“.

8. V § 17 odst. 4, § 17 odst. 8, § 17 odst. 10
a v § 18 odst. 3 se slova „více než třemi“ nahrazují
slovy „třemi a více“.

9. V § 17 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 5
až 9.

10. V § 17 odst. 6 se za slova „společných pro-
storech“ vkládají slova „ , s výjimkou společných pro-
stor bez požárního rizika,“.

11. V § 17 odst. 8 písm. b), § 18 odst. 6 písm. b)
a v § 19 odst. 3 písm. b) se slovo „čalounické“ nahra-
zuje slovem „čalouněné“.

12. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně
nadpisu zní:
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„§ 17a

Prostory určené pro ubytování osob

(1) Prostor určený pro ubytování osob ve stav-
bách jiného než ubytovacího zařízení musí tvořit vždy
samostatný požární úsek. V tomto požárním úseku
může být umístěno nejvýše 20 lůžek.

(2) Prostor určený pro ubytování osob ve stav-
bách jiného než ubytovacího zařízení musí být vybaven
zařízením autonomní detekce a signalizace.“.

13. V § 19 odst. 2 se slovo „konstrukce“ nahra-
zuje slovy „stěny, stropu a podhledu“.

14. V § 19 odstavec 4 zní:

„(4) Konstrukce lavice nebo sedadla ve shromaž-
ďovacích prostorech pevně zabudované, popřípadě
k zabudování do těchto prostorů nebo umístění v nich
určené, musí být navrženy z výrobků třídy reakce na
oheň nejméně D.“.

15. V § 20 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Při navrhování stavby vyhlídkové věže se po-
stupuje podle české technické normy uvedené v příloze
č. 1 části 1 bodu 1, pokud není dále stanoveno jinak.“.

Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 2
až 6.

16. V § 20 odst. 4 se slova „1 a 2“ nahrazují slovy
„2 a 3“.

17. V § 21 odstavec 2 zní:

„(2) Garáž, která slouží i pro parkování vozidel
s pohonem na plynná paliva, musí být vybavena detek-
tory úniku plynu a účinným větráním v souladu
s českou technickou normou uvedenou v příloze č. 1
části 1 bodu 2 a části 17. Požadavek uvedený ve větě
první platí i pro příjezdový a výjezdový prostor hro-
madné garáže sloužící i pro parkování vozidel s poho-
nem na plynná paliva, pokud je tento prostor delší než
30 m a je obestaven stavebními konstrukcemi alespoň
ze tří stran. Posouzení garáže sloužící i pro parkování
vozidel s pohonem na plynná paliva a jejího vybavení
elektrickým zařízením z hlediska rizika vzniku vý-
bušné atmosféry musí být provedeno v souladu s český-
mi technickými normami uvedenými v příloze č. 1 čás-
ti 16 bodech 2 až 4.“.

18. V § 22 odst. 3 se za slovo „sloužící“ doplňuje
slovo „i“.

19. V § 23 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

20. V § 23 se na konci textu odstavce 8 doplňují
slova „a 17a“.

21. V § 24 odst. 2 se slova „D-s1-d0“ nahrazují
slovy „D-s2-d0“.

22. V § 25 odst. 3 se slova „celkové kapacity
skladu“ zrušují.

23. V § 28 odstavec 1 zní:

„(1) Při navrhování stavby zařízení staveniště se
postupuje v souladu s českou technickou normou uve-
denou v příloze č. 1 části 1 bodu 2.“.

24. V § 30 odst. 2 se slova „bodech 1 a 2“ nahra-
zují slovy „bodech 1, 2 a 5“.

25. V § 30 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 8
a 9.

26. V § 30 se na konci odstavce 8 doplňuje věta
„V podzemní hromadné garáži, která není určena
k parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, se
nesmí používat manipulační vozík s pohonem na
plynné palivo, který nemá nádrž na toto palivo pevně
zabudovanou.“.

27. V příloze č. 1 části 1 bod 10 zní:

„10. ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory
pro výrobu, skladování a manipulaci“.

28. V příloze č. 1 části 1 se doplňují body 12 až 15,
které znějí:

„12. ČSN 73 0848 PBS – Kabelové rozvody

13. ČSN 27 4014 změna Z1 Bezpečnostní před-
pisy pro konstrukci a montáž výtahů –

Zvláštní úpravy výtahů určených pro do-
pravu osob nebo osob a nákladů – Evakuační
výtahy

14. ČSN 73 0875 PBS – Stanovení podmínek pro
navrhování elektrické požární signalizace
v rámci požárně bezpečnostního řešení

15. ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace –

Projektování, montáž, užívání, provoz, kon-
trola, servis a údržba“.

29. V příloze č. 1 části 2 bod 8 zní:

„8. ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro
výrobu, skladování a manipulaci“.

30. V příloze č. 1 část 3 zní:
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„Část 3 Stanovení požárního rizika podle § 4

ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení kon-
strukcí – Část 1 bod 1-2: Obecná zatížení – Za-
tížení konstrukcí vystavených účinkům požáru“.

31. V příloze č. 1 části 4 se dosavadní text ozna-
čuje jako bod 1 a doplňuje se bod 2, který zní:

„2. ČSN 73 0821 ed. 2 PBS – Požární odolnost
stavebních konstrukcí“.

32. V příloze č. 1 části 5 a 6 znějí:

„Část 5 Třídy reakce na oheň podle § 6

ČSN EN 13 501-1 +A1 Požární klasifikace staveb-
ních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasi-
fikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

Část 6 Klasifikační normy – požární odolnost
střešních plášťů podle § 7

1. ČSN EN 13 501-2 +A1 Požární klasifikace sta-
vebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2:
Klasifikace podle výsledků zkoušek požární
odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

2. ČSN EN 13 501-3 +A1 Požární klasifikace sta-
vebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 3:
Klasifikace podle výsledků zkoušek požární
odolnosti výrobků a prvků běžných provoz-
ních instalací: požárně odolná potrubí a požární
klapky

3. ČSN EN 13 501-5 +A1 Požární klasifikace sta-
vebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 5:
Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vy-
stavených vnějšímu požáru“.

33. V příloze č. 1 části 7 bod 2 zní:

„2. ČSN EN 15 287-1 Komíny – Navrhování,
provádění a přejímka komínů – Část 1: Ko-
míny pro otevřené spotřebiče paliv“.

34. V příloze č. 1 části 7 se za bod 2 vkládá nový
bod 3, který zní:

„3. ČSN EN 15 287-2 Komíny – Navrhování,
provádění a přejímka komínů – Část 2: Ko-
míny pro uzavřené spotřebiče paliv“.

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 4.

35. V příloze č. 1 části 11 bod 1 zní:

„1. ČSN 73 0865 PBS – Hodnocení odkapávání
hmot z podhledů stropů a střech“.

36. V příloze č. 1 část 12 zní:

„Část 12 Navrhování stabilních hasicích zaří-
zení podle § 21
ČSN EN 12845 +A2 Stabilní hasicí zařízení –

Sprinklerová zařízení – Navrhování, instalace
a údržba“.

37. V příloze č. 1 části 13 bod 1 zní:

„1. ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro
výrobu, skladování a manipulaci“.

38. V příloze č. 1 část 15 zní:

„Část 15 Určení počtu hasicích přístrojů – pří-
loha č. 4

1. ČSN EN 3-7 +A1 Přenosné hasicí přístroje –

Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schop-
nost a zkušební metody

2. ČSN EN 3-10 Přenosné hasicí přístroje –

Část 10: Ustanovení pro hodnocení shody pře-
nosného hasicího přístroje podle EN 3-7

3. ČSN EN 2 Třídy požárů“.

39. V příloze č. 1 část 16 zní:

„Část 16 Stanovení požadavků z hlediska nebez-
pečí požáru a výbuchu – § 25
1. ČSN EN 1127-1 Výbušná prostředí – Prevence

a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní
koncepce a metodika

2. ČSN EN 60079-10-1 Výbušné atmosféry –

Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů –

Výbušné plynné atmosféry

3. ČSN EN 60079-14 ed. 3 Výbušné atmosféry –

Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických
instalací

4. ČSN EN 60079-14 ed. 2 Elektrická zařízení pro
výbušnou plynovou atmosféru – Část 14: Elek-
trické instalace v nebezpečných prostorech (ji-
ných než důlních)“.

40. V příloze č. 1 se doplňuje část 17, která zní:

„Část 17 Další požadavky na garáže
ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné ga-
ráže“.
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41. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb.
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42. V příloze č. 3 bod 3 zní:

„3. Každá neprůjezdná jednopruhová přístupová komunikace delší než 50 m, pokud je komunikací jedinou,
musí být na svém zakončení navržena se smyčkovým objezdem nebo plochou umožňující otáčení
vozidla. Délka a velikost smyčkového objezdu nebo plochy umožňující otáčení se do celkové délky
jednopruhové přístupové komunikace nezapočítává. Plocha umožňující otáčení vozidla může mít tvar
písmene T na konci jednopruhové komunikace s rameny minimálně dlouhými 10 m na každou stranu
v šířce jednoho pruhu komunikace od osy jednopruhové přístupové komunikace nebo může být pro-
vedena rozšířením pruhu na konci komunikace na šířku minimálně 20 m v minimální délce 20 m.“.

43. V příloze č. 3 bod 5 včetně poznámky pod
čarou č. 16 zní:

„5. Stavba a nástupní plocha pro požární techniku se umisťuje a navrhuje mimo ochranné pásmo nadzemního
vedení vysokého napětí s vodiči bez izolace16) takovým způsobem, který umožňuje příjezd a provedení
zásahu mimo ochranné pásmo.

16) § 22 až 54 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona
č. 158/2009 Sb.“.
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44. V příloze č. 3 se doplňuje bod 9, který zní:

„9. Měnič napětí s odpojovačem se v instalaci fotovoltaické výrobny elektřiny umisťuje tak, aby stejnosměrná
část rozvodu, která zůstává pod stálým napětím, byla co nejkratší. Střešní nebo fasádní instalace foto-
voltaických panelů nesmí svým provedením znemožňovat odvětrání objektu či prostoru, omezit provoz,
opravy a údržbu spalinových cest, ani bránit přístupu jednotek požární ochrany při zásahu.“.

45. V příloze č. 6 části B bodu B.1 písmeno b) zní:

„b) hořlavé látky uvedené v písmeni a) nesmí být použity pod stropem i v jiných prostorech určených pro více
než 10 osob, pokud celková plocha použití zahrnuje více než 30 % plochy pod stropem. Hořlavé látky nesmí
být dále použity v prostoru pod stropem přede dveřmi a za dveřmi, a to v ploše odpovídající trojnásobku šíře
dveří, vymezené částí kruhu k ose dveří.“.

Čl. III

Přechodná ustanovení

1. V garáži, jejíž stavba byla zahájena nebo jejíž
užívání bylo započato přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky, lze parkovat vozidla s pohonem na plynná
paliva za podmínek uvedených v § 21 odst. 2 vyhlášky
č. 23/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti této vyhlášky.

2. Při provádění stavby, o jejímž umístění bylo
pravomocně rozhodnuto v územním řízení nebo byl
vydán územní souhlas podle jiného právního předpisu
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, u stavby,

u které byla zpracována projektová dokumentace, k níž
bylo vydáno souhlasné stanovisko podle jiného práv-
ního předpisu, a dále i u stavby, jejíž užívání bylo za-
počato přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se
po dni nabytí účinnosti této vyhlášky postupuje podle
vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění účinném do dne na-
bytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. IV

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:

Kubice v. r.
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a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323; Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec:
Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví
„U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho,
Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy,
Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35,
NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41, Právnické a ekonomické knihkupectví, Elišky Krásnohorské 14, tel.: 224 813 548; Praha 6: PPP – Staňková
Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod.,
tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ,Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vino-
hradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum,
Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová –EMU, Zavadilská 786; Teplice:
Knihkupectví L & N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r.o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Sol-
vayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zá-
břeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 –
Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Ob-
jednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného
nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných
výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné
číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95
ze dne 8. 11. 1995.
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