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POÎÁRNÍ BEZPEâNOST 
PLOCH¯CH ST¤ECH 

S PùNOV¯M POLYSTYRENEM

A1. Úvod
Pûnov˘ (expandovan˘) polystyren EPS patfií ve stavebnictví pro své
v˘borné vlastnosti mezi nejpouÏívanûj‰í tepelnû izolaãní materiály.
V˘voj pûnového polystyrenu neustále pokraãuje a zejména po roce
1990, kdy se na ãesk˘ trh dostávají noví v˘robci i nové suroviny,
doznává EPS v˘znamn˘ch zmûn.
V poslední dobû byla velká pozornost vûnována otázce poÏární
bezpeãnosti konstrukcí s EPS. Oproti dfiívû dodávan˘m materiá-
lÛm (stupeÀ hofilavosti C2 nebo C 3) se dnes ve stavebnictví pou-
Ïívají pouze samozhá‰ivé materiály se stupnûm hofilavosti C1.
EPS stejnû jako fiada jin˘ch vynikajících materiálÛ organického
pÛvodu (napfi. dfievo, asfalty apod.) neodolává pÛsobení ohnû.
Proto je tento materiál vÏdy zabudován do konstrukce pod ochran-
nou vrstvu (omítky, sádrokarton, apod.) Celková poÏární odolnost
konstrukce je tak vÏdy stanovována na celém prÛfiezu konstruk-
ce, vãetnû v‰ech krycích vrstev a povrchov˘ch úprav. Toto je zakot-
veno také v nové evropské poÏární normû âSN EN 13 501-1 ”Kla-
sifikace stasvebních v˘robkÛ a konstrukcí staveb - âást 1:
Klasifikace podle v˘sledkÛ zkou‰ek reakce na oheÀ”.
V prÛbûhu roku 2002 byly provedeny nároãné poÏární zkou‰ky
ploch˘ch stfiech s pûnov˘m polystyrenem. Teoretickou odbornou
pfiípravu k poÏárním zkou‰kám zpracoval Ing. Jan Karpa‰ CSc.
(REPO).
Cílem zkou‰ek bylo dle platn˘ch zku‰ebních norem prokázat dosta-
teãnou poÏární bezpeãnost bûÏnû pouÏívan˘ch skladeb ploch˘ch
stfiech a zároveÀ moÏnost pouÏívat nové skladby ploch˘ch stfiech
v poÏárnû exponovan˘ch místech (napfi. v poÏárnû nebezpeãn˘ch
prostorech apod.).

Závûry zkou‰ek jsou souãástí tohoto materiálu.
Materiál PoÏární bezpeãnost ploch˘ch stfiech s pûnov˘m polysty-
renem – EPS – Podklady pro projektování, se skládá ze dvou ãástí: 
A – âást stavebnû technická
B - âást posuzování shody v˘robkÛ v souladu se zákonem ã.
22/1997 Sb., v platném znûní, a nafiízení vlády ã. 163/2002 Sb. 
V ãásti A v bodû A8 je souhrnné zhodnocení v˘sledkÛ teoretick˘ch
a experimentálních prací ploch˘ch stfiech s pûnov˘m polystyre-
nem – EPS.
V ãásti B je proveden rozbor obecnû závazn˘ch právních pfiedpi-
sÛ a technick˘ch pfiedpisÛ, které mají vztah k posuzované stfie‰ní
konstrukci. 
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A2 - V˘chozí podklady stavebnû
technické ãásti
V konstrukcích ploch˘ch stfiech lze z hlediska poÏadavkÛ poÏární
bezpeãnosti rozli‰ovat tfii oblasti problémÛ : 

1) ·ífiení poÏáru stfie‰ním plá‰tûm. 

2) Posouzení poÏární otevfienosti stfiech. 

3) PoÏární odolnost stfie‰ní konstrukce. 

A2.1 ·ífiení poÏáru stfie‰ním plá‰tûm 

Stfie‰ní plá‰tû mohou b˘t situovány buì v poÏárnû nebezpeãném
prostoru, nebo mimo poÏárnû nebezpeãn˘ prostor. 

V poÏárnû nebezpeãném prostoru musí b˘t stfie‰ní plá‰È ( popfi.
jeho ãást) z konstrukcí druhu D1, nebo se musí prokázat, Ïe stfie‰-
ní plá‰È ne‰ífií poÏár a brání vznícení hofilav˘ch ãástí konstrukce -
(zkou‰ka typu Ax)). 

Stfie‰ní plá‰È mimo poÏárnû nebezpeãn˘ prostor, kter˘ má povrcho-
vou vrstvu schopnou ‰ífiit poÏár (zkou‰ka typu Bx)), se musí ãlenit
pásy, které ne‰ífií poÏár na plochy nepfiesahující 1500 m2. ·ífika tûch-
to pásÛ musí b˘t alespoÀ 2,0 m. Pásy mohou b˘t nahrazeny stûnou
konstrukce druhu D1 pfievy‰ující vnûj‰í povrch stfie‰ního plá‰tû o300
mm nebo jinou ekvivalentní úpravou bránící roz‰ífiení poÏáru. 

PoÏadavky na poÏární bezpeãnost stfie‰ního plá‰tû jsou uvedeny
v âSN 73 0802 ãl.8.15 a v âSN 73 0804 ãl.9.14. 

A2.2 Posouzení poÏární otevfienosti stfiech 

Pfii posuzování poÏární otevfienosti stfiech se pfiihlíÏí ke konstruk-
ci stfiechy, stfie‰nímu plá‰ti a poÏárnímu riziku. Podle zhodnocení
se vymezí poÏárnû nebezpeãn˘ prostor. Podrobné vysvûtlení uvádí
âSN 73 0802 ãl. 8.15.4 a 8.15.5 a âSN 73 0804 ãl. 9.14.5 a 9.14.6. 

A2.3 PoÏární odolnost stfie‰ní konstrukce 

PoÏadavky na konstrukãní ãásti druhu D1 podle âSN 73 0802
a âSN 73 0804: 

Podle âSN 73 0802 ãlánku 7.2.5, nebo âSN 73 0804 ãl. 5.6.2, kon-
strukãní ãásti druhu D1 nezvy‰ují v poÏadované dobû poÏární odol-
nosti intenzitu poÏáru a obsahují : 

a) pouze nehofilavé hmoty ; nebo 

b) nesnadno hofilavé hmoty, pokud obsahují hmotnostnû nejv˘‰e 5
% organick˘ch látek (napfi. izolace z minerálnû vláknit˘ch desek; 

c) hofilavé hmoty, na nichÏ v‰ak není závislá stabilita a únosnost
konstrukce (napfi.tepelné, zvukové a jiné izolace); tyto hofilavé
hmoty jsou zcela uzavfieny uvnitfi konstrukce (dílce) tak, Ïe
v poÏadované dobû poÏární odolnosti nedojde k jejich hofie-
ní a neuvolÀuje se z nich teplo. 

PoÏadavky pro shromaÏìovací prostory podle âSN 73 0831 

Podle âSN 73 0831 ãlánku 5.2.3 se v konstrukcích stfiech, stropÛ
a podhledÛ nesmí pouÏít hmot, které pfii poÏáru (poÏární zkou‰ce
podle âSN 73 0865) odkapávají nebo odpadávají, popfi. nejsou
jinak zabezpeãeny proti odpadávání ãi odkapávání a mohou ohro-
Ïovat osoby ve shromaÏìovacím prostoru. 

Podle ãl. 5.2.4 téÏe âSN musí b˘t tepelnû izolaãní vrstvy stfie‰ních
plá‰ÈÛ nebo podhledÛ nad shromaÏìovacím prostorem stupnû hofi-
lavosti A nebo B (aniÏ by bylo uÏito plastick˘ch hmot), anebo musí
b˘t od shromaÏìovacího prostoru oddûleny konstrukcí druhu
D1 vyhovující nejménû meznímu stavu EI 15 (podle ãl. 6.2 âSN
EN 1363-2:2000 - kfiivka pomalého zahfiívání x)). 

Stejné provedení se doporuãuje pouÏít také u stûn, které vymezují
shromaÏìovací prostor v rámci poÏárního úseku. 

To znamená, Ïe po ãas nejménû 15 minutového pÛsobení poÏá-
ru podle kfiivky pomalého zahfiívání, musí b˘t zachována E - celi-
stvost podle âSN EN 1363-1 ãl. 11.2 a I - izolace (prÛmûrné tep-
loty na neohfiívaném povrchu musí b˘t niÏ‰í neÏ (20+140) °C,
maximální teploty nesmí pfiekroãit (20+180) °C podle âSN EN
1363-1 ãl. 11.3. 

A 3 - PoÏární odolnost ploché stfie-
chy z nosného ocelového trapézo-
vého plechu a EPS
A3.1 Pfiípravná zkou‰ka poÏární odolnosti dvanácti
variant sendviãÛ ploché stfiechy - viz /2/ 

Pro optimalizaci separaãní vrstvy EIT 15 D1, respektive REIT 15
D1, byla provedena ve zku‰ební laboratofii PAVUS a.s. Veselí n.L.
informativní zkou‰ka poÏární odolnosti dvanácti v˘seãí rÛzn˘ch
variant stfie‰ních plá‰ÈÛ podle âSN EN 1363-1 bez statického zatí-
Ïení. Skladebná velikost vzorkÛ byla 1x1 m. 

Separaãní vrstvy, uloÏené na ocelovém plechu, tvofiily jednak mine-
rálnû vláknité desky (kamenné vlákno) ORSIL a ROCKWOOL obje-
mov˘ch hmotností 100 aÏ 200 kg/m3 tlou‰tûk 20 mm aÏ 40 mm
a jednak sklovláknité desky (skelné vlákno) ISOVER objemové
hmotnosti 100 kg/m3 tlou‰tûk 13mm aÏ 35 mm. Na v‰ech uvede-
n˘ch izolacích byly uloÏeny polystyrenové desky EPS 100S tlou‰È-
ky 150 mm.**) 

Zku‰ební vzorky byly namáhány ze spodní strany kfiivkou poma-
lého zahfiívání podle âSN EN 1363-2. 

Ve v‰ech pfiípadech byly dosaÏeny v 15.minutû na rozhraní mine-
rálnû vláknit˘ch desek a EPS teploty v rozmezí od 38 °C do maxi-
málnû 102 °C, coÏ je ménû neÏ (20+140) °C. 

V‰echny varianty zcela vyhovují poÏadavku EIT 15 D1 pfii namá-
hání kfiivkou pomalého zahfiívání podle âSN 73 0831 ãl. 5.2.4. 
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Poznámka x) 

Stfie‰ní plá‰È ne‰ífií poÏár a brání vznícení hofilav˘ch ãástí konstrukce, je-li
klasifikován tfiídou XROOF(t3). 

Do vydání pfiíslu‰né technické normy se urãuje stanovení ‰ífiení poÏáru
stfie‰ním plá‰tûm podle zku‰ebního pfiedpisu ZP-2/1991, schváleného HS
Sboru PO MV âR. Pokud stfie‰ní plá‰È vyhovuje podmínkám zkou‰ky typu
A, povaÏuje se za plá‰È, kter˘ poÏár ne‰ífií a lze jej pouÏít v poÏárnû nebez-
peãném prostoru. Plá‰È vyhovující jen zkou‰ce typu B se povaÏuje za poÏár
‰ífiící (ne‰ífií poÏár pouze mimo poÏárnû nebezpeãn˘ prostor). 

Poznámka x) 
Kfiivka pomalého zahfiívání podle âSN EN 1363-2 ãl. 6.2 má rovnici : 
pro 0 < t ≤ 21 :      T = 154 t 0.25 + 20 
pro t > 21 :            T = 345 log10 [8 (t-20) + 1 ] + 20 
kde t je doba od zaãátku zkou‰ky v minutách 

T je prÛmûrná poÏadovaná teplota v peci ve °C 

Poznámka x x) 
Materiál EPS 100 S (nové znaãení dle âSN EN 13163) má srovnatelné
parametry s materiálem PSB-S-25, kter˘ je uvádûn v pouÏité literatufie.



A3.2 Návrh ploché stfiechy s EPS 

U nosn˘ch stfie‰ních plá‰ÈÛ je u vût‰iny bûÏn˘ch pfiípadÛ poÏado-
vána poÏární odolnost REI 15 (minut) - pfii namáhání normovou
kfiivkou podle âSN EN 1363-1. 

Nosn˘m prvkem stfie‰ního plá‰tû je ocelov˘ trapézov˘ plech, na
kterém je uloÏena vrstva z minerálnû vláknit˘ch desek pfiíslu‰né
tlou‰Èky a objemové hmotnosti tak, aby tato separaãní vrstva s oce-
lov˘m plechem vyhovûla poÏární odolnosti EI 15 D1, respektive
REI 15 D1. Byla navrÏena vrstva minerálnû vláknit˘ch desek tlou‰È-
ky 40 mm, objemové hmotnosti 110 kg/m3, stupnû hofilavosti: B -
nesnadno hofilavé podle âSN 73 0862 s bodem tavení kamenné
vlny nad 1000 °C a s maximálním hmotnostním obsahem orga-
nick˘ch pojiv do 5 % (Rockwool - Steprock). 

Na tuto vrstvu je poloÏen pûnov˘ polystyren v poÏadované tlou‰È-
ce (EPS 100S STABIL tlou‰Èky 130 mm). Na EPS je uloÏena hyd-
roizolaãní krytina ze separaãní vrstvy skelného rouna a hydroizo-
laãní stfie‰ní fólie (Rhenofol CV mechanicky kotvená). 

A3.3 Zkou‰ka poÏární odolnosti nosné konstruk-
ce ploché stfiechy s EPS - viz /3/ podle popisu uve-
deného v odstavci A3.2 

Za úãelem prokázání poÏární odolnosti navrÏené stfie‰ní konstruk-
ce podle v˘‰e uvedeného popisu v odstavci A2.2, byla provedena
zkou‰ka poÏární odolnosti vodorovné nosné konstrukce ploché stfie-
chy s pûnov˘m polystyrenem oznaãena ”PB-EPS REI 15/6”. 

Zkou‰ka byla provedena na zku‰ebním vzorku v˘seãe stfie‰ní kon-
strukce pÛdorysn˘ch rozmûrÛ 7,6 x 3 m podle âSN EN 1365-2 ve
zku‰ební laboratofii PAVUS a.s. Veselí n.L. 

Nosnou konstrukci tvofiily ocelové trapézové plechy, jejichÏ ulo-
Ïení s okrajov˘mi podmínkami a statick˘m zatíÏením odpovídalo
spojitému nosníku o dvou a více polích rozpûtí 6 m. 

Maximální moment vyvozen˘ statick˘m zatíÏením ãinil 3,24 kNm
a pomûr maximálního napûtí v prÛfiezu k mezi kluzu pouÏité oceli
ãinil : �max/ fy,k = 0,22. 

Zkou‰kou byla prokázána poÏární odolnost REI 19 (minut), pfii-
ãemÏ po ãas 15 minut namáhání kfiivkou normového poÏáru ze
spodní strany stfie‰ní konstrukce se tato chovala jako nehofilavá. 

Konstrukci sloÏenou z trapézov˘ch plechÛ a vrstvy minerálnû vlák-
nit˘ch desek tlou‰Èky 40 mm lze klasifikovat REI 15 D1 podle âSN
73 0810 a podle âSN EN 1365-2. 

Tato konstrukce samozfiejmû vyhoví REIT 15 D1 pfii namáhání kfiiv-
kou pomalého zahfiívání podle âSN EN 1363-2 a celková kon-
strukce vãetnû EPS a hydroizolace splní poÏadavky pro její pou-
Ïití nad shromaÏìovacími prostory podle âSN 73 0831, ãl. 5.2.4. 

A3.4 PoÏárnû klasifikaãní osvûdãení ”PB-EPS REI
15/6” - viz /4/ 

Za úãelem doporuãení v˘‰e uvedené stfie‰ní konstrukce ve sta-
vební praxi bylo vypracováno na základû provedené zkou‰ky ve
zku‰ební laboratofii  PAVUS ã. Pr-02-02.008, PoÏárnû klasifikaã-
ní osvûdãení poÏární odolnosti ã. PKO-02-04. 

Pro moÏnost ‰ir‰ího pouÏití byla vymezena oblast nejen pfiímé, ale
i roz‰ífiené aplikace v˘sledkÛ zkou‰ky. To umoÏÀuje vût‰í variabi-
litu pouÏití druhovosti ocelov˘ch trapézov˘ch plechÛ pfii pfiede-
psan˘ch limitujících napûÈov˘ch stavech a okrajov˘ch podmínkách
a ‰ir‰í moÏnost v˘bûru minerálnû vláknit˘ch desek pro separaci
pûnového polystyrenu. 

NavrÏená konstrukce stfie‰ního plá‰tû vyhoví REI 15 jak pro namá-
hání podle kfiivky normového poÏáru (1), tak REIT 15 pro namá-
hání podle kfiivky pomalého zahfiívání (3) ze spodní strany kon-
strukce podle âSN EN 1365-2. Tím jsou poÏadavky pro pouÏití této
stfiechy nad shromaÏìovacími prostory podle âSN 73 0831 spl-
nûny. 

A4 - PoÏární odolnost ploché stfie-
chy z nosné Ïelezobetonové desky
a EPS 
Za úãelem stanovení poÏární odolnosti ploché stfiechy vytvofiené
nosnou Ïelezobetonovou deskou a EPS byly provedeny teoretic-
ké v˘poãty podle EUROCODE 2 : Design of concrete structures -
Part 1.2 : General rules - Structural fire design. 

Cílem znaleckého posudku - viz /9/ bylo stanovení minimální tlou‰È-
ky ploché nosné Ïelezobetonové stfie‰ní desky, na které je uloÏe-
na vrstva hofilavého pûnového polystyrenu s hydroizolaãní krytinou
pro splnûní poÏadavku poÏární odolnosti samotné Ïelezobetonové
desky pfii namáhání poÏárem ze spodní strany : 

3

POÎÁRNÍ BEZPEâNOST PLOCH¯CH ST¤ECH 
S PùNOV¯M POLYSTYRENEM

Nová skladba lehk˘ch ploch˘ch stfiech s EPS vhodná také nad shromaÏ-
ìovací prostory.

Úspû‰ná zkou‰ka lehké ploché stfiechy s EPS na TR 150/280 (klasifikace
REI 15 na rozpon 6 000 mm.)
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a) podle normové kfiivky: REI 15 D1 

b) podle kfiivky pomalého zahfiívání: EIT 15 D1. 

Shrnutí v˘sledkÛ je uvedeno v následující tabulce :

Pro pouÏití stfie‰ní konstrukce s pûnov˘m polystyrenem nad shro-
maÏìovacími prostory se doporuãuje volit minimální tlou‰Èku Ïele-
zobetonové desky 40 mm v bûÏn˘ch pfiípadech; pouze v pfiípa-
dech speciálních tenkostûnn˘ch skofiepinov˘ch konstrukcí by
teoreticky postaãovala minimální tlou‰Èka 20 mm s podmínkou pro-
kázání celistvosti E 15 a únosnosti konstrukce jako celku R 15.

A5 - Hodnocení odkapávání hmot
z ploché stfiechy s EPS 
A5.1 Plochá stfiecha z nosného ocelového plechu
a EPS 

Za úãelem prokázání neodkapávání a neodpadávání hofiících
i nehofiících hmot z podhledu ploché stfiechy byla provedena zkou‰-
ka podle âSN 73 0865. PrÛbûh a v˘sledek zkou‰ky je uveden v pro-
tokole - viz /5/. 

Zku‰ební vzorky tvofiily v˘sek stfie‰ní konstrukce o vnûj‰ím roz-
mûru 1500 x 1780 mm a obsahovaly dva spoje na trapézovém ple-
chu. Dva totoÏné vzorky mûly následující skladbu: 

- ocelov˘ trapézov˘ plech 153/280, dva spoje v plo‰e ‰rouby 
E-VS BOHR 4, 8x20 mm ve vzdálenostech po 500 mm 

- parotûsná zábrana tvofiená asfaltov˘m pásem BITALBIT S

- tepelná izolace tvofiená pûnov˘m samozhá‰iv˘m polystyrenem
typu EPS 100S tlou‰Èky 150 mm, objemové hmotnosti 21 kg/m3

- vrchní asfaltov˘ pás EXTRASKLOBIT PR design tvofiící hydro-

izolaci s podkladním asfaltov˘m pásem EXTRASKLOBIT PE,
teleskopické kotvy KOELNER GOK. 

V˘‰e uvedená skladba reprezentuje nejnepfiíznivûj‰í variantu stfie-
chy z hlediska poÏární bezpeãnosti. 

Zkou‰kami ve zku‰ební laboratofii PAVUS a.s. Veselí n.L., prove-
den˘mi ve dnech 23. 7. 2002 a 24. 7. 2002 podle âSN 73 0865
bylo prokázáno, Ïe bûhem 15 minut od zaãátku zkou‰ek: 

• k odkapávání a k odpadávání hofiících hmot ve smyslu ãl. 23
a,b a 24 (zapálení papírové podloÏky a její vyhofiení v rozsahu
vût‰ím neÏ 10 %) nedo‰lo 

• k odkapávání nehofiících hmot ve smyslu ãl. 23 c nedo‰lo 

• k odpadávání nehofiících hmot ve smyslu ãl. 23 d a 26 v rozsa-
hu vût‰ím neÏ 25 % souvislé plochy nedo‰lo (v˘sek zku‰ební-
ho vzorku zÛstal celistv˘ v celé plo‰e). 

Toto hodnocení platí bez dal‰ího prÛkazu pro ploché stfiechy z nos-
ného ocelového plechu spojovaného ocelov˘mi ‰rouby prÛfiezu ≥
4,8 mm ve vzdálenostech ≤ 500 mm, a vrstvy EPS s vrchním asfal-
tov˘m pásem pfii celkové hmotnosti hofilav˘ch látek ≤ 14,5 kg/m2   x).
Pfiípadné vloÏení vrstvy z minerálnû vláknit˘ch desek mezi ocelo-
v˘ plech a EPS je ve prospûch poÏární bezpeãnosti. 

A5.2 Plochá stfiecha z nosné Ïelezobetonové desky
a EPS 

Hodnocení podle v˘‰e uvedeného odstavce A5.1 platí bez dal‰í-
ho prÛkazu pro ploché z nosné Ïelezobetonové desky jejíÏ dimen-
ze jsou uvedeny v tabulce kapitoly A4. Tlou‰Èky vrstev EPS a typ
hydroizolace nejsou omezeny.

K odkapávání a k odpadávání hofiících hmot nedojde. 

K odkapávání a k odpadávání nehofiících hmot nedojde. 

POÎÁRNÍ BEZPEâNOST PLOCH¯CH ST¤ECH 
S PùNOV¯M POLYSTYRENEM

x) Poznámka : 
Plo‰ná v˘hfievnost EPS 100S objemové hmotnosti 21 kg/m3 tlou‰Èky 
180 mm ãiní: H = 21 x 0.18 x 39 = 147,42 MJ/m2. 

Plo‰ná v˘hfievnost asfaltového pásu tlou‰Èky 4 mm ãiní : 
H = 4 x 40 = 160 MJ/m2. 

Plo‰ná v˘hfievnost vrstvy EPS tlou‰Èky 180 mm je pfiibliÏnû stejná
jako plo‰ná v˘hfievnost asfaltového pásu tlou‰Èky 4 mm. 

Vzorek ploché stfiechy s EPS pfied zkou‰kou na odkapávání hmot dle 
âSN 73 0865

Poznámky k tabulce : 
1) Hutné betony skupiny B a lehké betony skupiny A jsou uvede-
ny v ãlánku 10 âSN 73 0821. 
2) Respektive Lx nebo Ly - v jednom ãi druhém smûru. 

PoÏadované parametry Ïelezobetonové 
vodorovné deskové ãi tenkostûnné 
(skofiepinové) konstrukce

Minimální tlou‰Èka Ïelezobetonové 
desky d z betonu skupiny A i B podle 

âSN 73 08211)

Minimální krytí hlavní tahové v˘ztuÏe

PoÏadavek na neodkapávání podle
âSN 73 0831 ãl.5.2.3

≥ 40 mm
staticky neurãitá deska pokud 
pro rozpûtí L2) platí L ≤ 25xd

10 mm

vyhovuje

≥ 20 mm
nutno posoudit E

– celistvost tenkostûnné konstrukce

10 mm

vyhovuje

PoÏadovaná poÏární odolnost podle âSN 73 0810 pfii namáhání poÏárem 
pÛsobícím ze spodní strany stfiechy :

Podle normové kfiivky âSN EN 1363-1
ãl.5.1.1 REI 15 D1

Podle kfiivky pomalého zahfiívání 
âSN EN 1363-2 ãl.6.2 EIT 15 D1
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A6 - ·ífiení poÏáru stfie‰ním plá‰tûm
Za úãelem prokázání ‰ífiení poÏáru stfie‰ním plá‰tûm byly prove-
deny zkou‰ky A podle Zku‰ebního pfiedpisu ZP-2/1991 na dvou
rÛzn˘ch skladebn˘ch variantách, pfii stejné nosné konstrukci zdfie-
vûného bednûní. NavrÏené varianty dostateãnû reprezentují
základní moÏnosti skladby stfie‰ního plá‰tû s EPS v poÏárnû nebez-
peãném prostoru : 

A 6.1 Ochrana EPS minerální plstí vloÏenou pod
hydroizolaãní krytinu - viz /6/, /8/ 

a) Zkou‰ka ‰ífiení stfie‰ním plá‰tûm - viz /6/ 

Dne 2.9.2002 byla provedena zkou‰ka typu A. SloÏení vzorku od
vrchní krytiny : 

- hydroizolaãní asfaltové souvrství - vrchní pás IPERTEC NO
FLAME (PLUVITEC), spodní pás STANDARTEC (PLUVITEC) 

- minerální plsÈ (desky z ãediãov˘ch vláken) pro ploché stfiechy
tl. 40 mm 

- pûnov˘ polystyren EPS 100S tl. 130 mm 

- parozábrana - asfaltov˘ pás 

- nosná konstrukce - dfievûné bednûní. 

Dva shodné vzorky byly podrobeny zkou‰ce ve sklonu 15° podle
ZP-2/1991, zkou‰ka typu A. 

Zkou‰kou bylo prokázáno, Ïe tento stfie‰ní plá‰È ve sklonu
15° v poÏárnû nebezpeãném prostoru poÏár ne‰ífií. 

b) Zkou‰ka ‰ífiení stfie‰ním plá‰tûm - viz /8/ 

Dne 24.6.2002 byla provedena informativní zkou‰ka (byl zkou‰en
pouze jeden zku‰ební vzorek) typu A. SloÏení vzorku od vrchní
krytiny : 

- hydroizolaãní asfaltové souvrství ICOPAL (vrchní pás PARADI-
AL S, spodní pás POLAR) 

- minerální plsÈ pro ploché stfiechy tl. 40 mm 

- pûnov˘ polystyren EPS 100S tl. 130 mm 

- parozábrana 

- nosná konstrukce - dfievûné bednûní. 

Jeden vzorek byl podroben zkou‰ce ve sklonu 15° podle ZP-
2/1991, zkou‰ka typu A. 

Zkou‰kou bylo prokázáno, Ïe tento stfie‰ní plá‰È ve sklonu
15° v poÏárnû nebezpeãném prostoru poÏár ne‰ífií. 

Klasifikace pfiímé aplikace v˘sledkÛ zkou‰ek 

Stfie‰ní plá‰tû ve v˘‰e uveden˘ch skladbách ad a), b) umístûné ve
sklonu do 15° v poÏárnû nebezpeãném prostoru poÏár ne‰ífií. 

MoÏnost roz‰ífiené aplikace v˘sledkÛ zkou‰ek 

PouÏití jiného druhu vodotûsné krytiny je moÏné za pfiedpokladu
positivního ovûfiení samotné krytiny v poÏárnû nebezpeãném pro-
storu zkou‰kou. Zkou‰ka platí také pro jiné tlou‰Èky EPS a pro
tlou‰Èku minerálnû vláknit˘ch desek ≥ 40 mm a pro jiné druhy nos-
n˘ch konstrukcí (ocel, beton).

A6.2 Ochrana hydroizolaãní krytiny a EPS kaãír-
kem - viz /7/ 

Dne 31.10.2002 byla provedena zkou‰ka typu A. SloÏení vzorku
od vrchní krytiny: 

- zatûÏovací vrstva: kaãírek 16-32 ve vrstvû tl. 30 aÏ 40 mm 

- separace: skelné rouno min. 120 g/m2

- hydroizolace: folie SIKA Trokal SGMA 

- separace: geotextilie min. 120 g/m2

- tepelná izolace: samozhá‰iv˘ pûnov˘ polystyren EPS 100S  tl.
170 mm 

- parozábrana - asfaltov˘ pás 

- nosná konstrukce: dfievûné bednûní. 

Dva shodné vzorky byly podrobeny zkou‰ce ve sklonu 15° podle
ZP-2/1991, zkou‰ka typu A. 

Zkou‰kou bylo prokázáno, Ïe tento stfie‰ní plá‰È ve sklonu
15° v poÏárnû nebezpeãném prostoru poÏár ne‰ífií. 

Klasifikace pfiímé aplikace v˘sledkÛ zkou‰ek 

Stfie‰ní plá‰È ve v˘‰e uvedené skladbû umístûn˘ ve sklonu do
15° v poÏárnû nebezpeãném prostoru poÏár ne‰ífií. 

POÎÁRNÍ BEZPEâNOST PLOCH¯CH ST¤ECH 
S PùNOV¯M POLYSTYRENEM

Zkou‰ka s ochrannou vrstvou desek s MV tl. 40 mm.

Zkou‰ka s ochrannou vrstvou kaãírku tl. 40 mm.
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MoÏnost roz‰ífiené aplikace v˘sledkÛ zkou‰ek 

PouÏití jiného druhu vodotûsné krytiny je moÏné za pfiedpokladu
pozitivního ovûfiení samotné krytiny mimo poÏárnû nebezpeãn˘ pro-
stor (zkou‰ka typu B ), zatíÏené vrstvou kaãírku tlou‰Èky nejménû
40 mm. PouÏití jiného druhu parozábrany, jiné tlou‰Èky EPS a jiné-
ho druhu nosné konstrukce (ocel, beton, dfievo) nemají vliv na pou-
Ïití tohoto stfie‰ního plá‰tû v poÏárnû nebezpeãném prostoru.

A7 - Posouzení návrhÛ stavebních
detailÛ ploch˘ch stfiech z hlediska
poÏární bezpeãnosti
Návrhy jsou uvedeny v publikaci ”Izolaãní praxe 3” SdruÏení EPS
âR. 

Stavební detaily jsou zpracovány z hlediska splnûní poÏadavkÛ na
poÏární bezpeãnost stavebních konstrukcí ploch˘ch stfiech s izo-
laãní vrstvou pûnového polystyrenu - EPS a to: 

- pro bûÏné stfiechy (základní varianta), 

- pro stfiechy nacházející se nad shromaÏìovacími prostory, 

- pro stfiechy situované v poÏárnû nebezpeãném prostoru. 

Tyto detaily jsou uvedeny na v˘kresu oznaãeném CO. 

DoplÀující detaily se t˘kají stfie‰ních vtokÛ a to: 

- pro bûÏné stfiechy (základní varianta) - detail C 3.1, 

- pro stfiechy nacházející se nad shromaÏìovacími prostory - detail
C 3.2, 

- pro stfiechy situované v poÏárnû nebezpeãném prostoru - detai-
ly C 3.3 a C 3.4. 

Tyto detaily jsou uvedeny na v˘kresech oznaãen˘ch C3. 

Úãelem detailÛ je ukázat správné fie‰ení ochrany EPS pfied úãin-
ky poÏáru z hlediska zabránûní ‰ífiení stfie‰ními plá‰ti: 

- pfii namáhání poÏárem ze spodní strany stfiechy (problém nad
shromaÏìovacími prostory) a

- pfii namáhání poÏárem z horní strany stfiechy (problém situace
stfiechy v poÏárnû nebezpeãném prostoru). 

Základ pro zabránûní vznícení EPS a ‰ífiení poÏáru tvofií vrstva
z minerálnû vláknit˘ch desek tlou‰Èky 40 mm, objemové hmotnosti
≥ 110 kg/m3, stupnû hofilavosti B - nesnadno hofilavé (podle âSN
73 0862), s bodem tavení kamenné vlny > 1000 °C a s maximál-
ním hmotnostním obsahem organick˘ch pojiv < 5 %. 

A8 - Souhrnné zhodnocení v˘sled-
kÛ teoretick˘ch a experimentál-
ních prací ploch˘ch stfiech s pûno-
v˘m polystyrenem - EPS
PoÏadavky na poÏární bezpeãnost ploch˘ch stfiech podle âSN 72
0802 - (nev˘robní objekty), âSN 73 0804 (v˘robní objekty) a âSN
73 0831 (shromaÏìovací prostory) jsou uvedeny v kapitole A2, ve
které jsou vytypovány okruhy jednotliv˘ch problémÛ. 

¤e‰ení konstrukcí stfiech s EPS, vãetnû pfiíslu‰n˘ch úprav pro zaji‰-
tûní v‰ech poÏadavkÛ na poÏární bezpeãnost vãetnû prÛkazÛ
zkou‰kami ãi teoretick˘mi v˘poãty, jsou uvedeny v kapitolách A2
aÏ A6. PonûvadÏ má tento materiál slouÏit jako podklad pro pro-
jektování, byly vypracovány v kapitole A7 vzorové stavební detai-
ly stfiech s EPS a s vodotûsnou izolací. 

DosaÏené v˘sledky lze struãnû shrnout takto : 

A3 - PoÏární odolnost ploché stfiechy z nosného ocelového
trapézového plechu a EPS

Pro poÏární oddûlení pûnového polystyrenu nad shromaÏìovací-
mi prostory postaãuje vrstva sloÏená z ocelového trapézového ple-
chu tlou‰Èky ≥ 0,88 mm (platí pro REI 15 D1 na rozpon 6 m) a mine-
rálnû vláknit˘ch desek tlou‰Èky ≥ 40 mm, objemové hmotnosti
≥ 110 kg/m3, stupnû hofilavosti B podle âSN 73 0862 s bodem tave-
ní kamenné vlny > 1000 °C a s hmotnostním obsahem organické-
ho pojiva < 5 %. Tato vrstva vyhoví poÏadavku EI 15 D1, respek-
tive REI 15 D1 a to jak pfii namáhání normov˘m poÏárem podle
âSN EN 1363-1, tak kfiivkou pomalého zahfiívání podle âSN EN
1363-2. 

A4 - PoÏární odolnost ploché stfiechy z nosné Ïelezobetono-
vé desky a EPS 

Pro poÏární oddûlení pûnového polystyrenu nad shromaÏìovací-
mi prostory postaãuje Ïelezobetonová deska tlou‰Èky ≥ 40 mm.
Tato deska s krytím hlavní tahové v˘ztuÏe ≥ 10 mm vyhoví poÏa-
davku EI 15 D1, respektive REI 15 D1 a to jak pfii namáhání nor-
mov˘m poÏárem podle âSN EN 1363-1, tak kfiivkou pomalého
zahfiívání podle âSN EN 1363-2. 

A5 - Hodnocení odkapávání hmot z ploché stfiechy s EPS 

Plochá stfiecha je sloÏená z EPS s hydroizolaãním souvrstvím pfii
celkové hmotnosti hofilav˘ch látek ≤ 14,5 kg/m2 a podloÏena nos-
n˘m ocelov˘m trapézov˘m plechem spojovan˘m ocelov˘mi ‰rou-
by prÛfiezu ≥4,8 mm ve vzdálenostech ≤ 500 mm. 

V tomto pfiípadû k odkapávání a odpadávání hofiících i nehofiících
hmot nedojde. 

TotéÏ platí pro stfie‰ní krytinu podloÏenou nosnou Ïelezobetono-
vou deskou tlou‰Èky ≥ 40 mm. 

A6 - ·ífiení poÏáru stfie‰ním plá‰tûm 

Stfie‰ní plá‰È lze pouÏít v poÏárnû nebezpeãném prostoru, jestliÏe
je: 

a) buì pod hydroizolaãní krytinou a nad EPS souvislá vrstva
z minerálnû vláknit˘ch desek tlou‰Èky ≥ 40 mm, nebo 

b) jestliÏe je na hydroizolaci nad EPS provedena souvislá vrstva
kaãírku tlou‰Èky ≥ 40 mm. 

POÎÁRNÍ BEZPEâNOST PLOCH¯CH ST¤ECH 
S PùNOV¯M POLYSTYRENEM
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A7 - Stavební detaily ploch˘ch stfiech (viz Izolaãní praxe ã. 3) 

Stavební detaily jsou zpracovány z hlediska splnûní poÏadavkÛ na
poÏární bezpeãnost stavebních konstrukcí ploch˘ch stfiech s izo-
laãní vrstvou pûnového polystyrenu - EPS a to: 

- pro bûÏné stfiechy (základní varianta), 

- pro stfiechy nacházející se nad shromaÏìovacími prostory, 

- pro stfiechy situované v poÏárnû nebezpeãném prostoru. 

Tyto detaily jsou uvedeny na v˘kresu oznaãeném CO. 

DoplÀující detaily se t˘kají stfie‰ních vtokÛ a to: 

- pro bûÏné stfiechy (základní varianta) - detail C 3.1, 

- pro stfiechy nacházející se nad shromaÏìovacími prostory - detail
C 3.2, 

- pro stfiechy situované v poÏárnû nebezpeãném prostoru - detai-
ly C 3.3 a C 3.4. 

Tyto detaily jsou uvedeny na v˘kresech oznaãen˘ch C3. 

Základ pro zabránûní vznícení EPS a ‰ífiení poÏáru tvofií vrstva
z minerálnû vláknit˘ch desek tlou‰Èky ≥40 mm, objemové hmot-
nosti ≥ 110 kg/m3, stupnû hofilavosti B - nesnadno hofilavé (podle
âSN 73 0862), s bodem tavení kamenné vlny > 1000 °C a s maxi-
málním hmotnostním obsahem organick˘ch pojiv < 5 %. 

B - âást posuzování shody v˘rob-
kÛ v souladu se zákonem ã.
22/1997 Sb., v platném znûní,
a nafiízení vlády ã. 163/2002 Sb.

B 1 Platné pfiedpisy, vztahující se
k problematice ploch˘ch stfiech
s pûnov˘m polystyrenem – EPS:
1. Zákon ã. 22/1997 Sb., o technick˘ch poÏadavcích na v˘robky

a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní zákona ã.
71/2000 Sb., zákona ã. 102/2001 Sb. a zákona ã. 205/2002 Sb.

2. Nafiízení vlády ã. 163/2002 Sb., kter˘m se stanoví technické
poÏadavky na vybrané stavební v˘robky (úãinnost od 24. 4. 2002)

3. NV ã. 178/1997 Sb., kter˘m se stanoví technické poÏadavky
na stavební v˘robky, ve znûní NV ã. 81/1999 Sb. – toto NV bylo
zru‰eno ke dni 24. 4. 2002 a nahrazeno NV ã. 163/2002 Sb. 

4. Zákon ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû, ve znûní zák. ã.
425/1990 Sb., zák. ã. 40/1994 Sb., zák. ã. 203/1994 Sb., zák.
ã. 163/1998 Sb., zák. ã. 71/2000 Sb., zák. ã. 237/2000 Sb.
a zák. ã. 320/2002 Sb

5. Vyhlá‰ka MV ã. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poÏární
bezpeãnosti a v˘konu státního poÏárního dozoru (vyhlá‰ka
o poÏární prevenci)

6. Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu
(stavební zákon), ve znûní zákona ã. 103/1990, zákona ã.

425/1990 Sb., zákona ã. 262/1992 Sb., zákona ã. 43/1994 Sb.,
zákona ã. 19/1997 Sb., zákona ã. 83/1998 Sb., zákona ã.
95/2000 Sb., zákona ã. 96/2000 Sb., zákona ã. 132/2000 Sb.,
zákona ã. 151/2000 Sb., zákona ã. 239/2000 Sb., zákona ã.
59/2001 Sb., zákona ã. 254/2001 Sb., zákona ã. 405/2002 Sb.,
zákona ã. 422/2002 Sb. a zákona ã. 320/2002 Sb.

7. Vyhl. MMR ã. 137/1998 Sb., o obecn˘ch technick˘ch poÏa-
davcích na v˘stavbu

8. Vyhlá‰ka hl. m. Prahy ã. 26/1999, o obecn˘ch technick˘ch
poÏadavcích na v˘stavbu v hlavním mûstû v Praze

9. Zákon ã. 102/2001 Sb., o obecné bezpeãnosti v˘robkÛ
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (zákon o obecné bezpeãnosti
v˘robkÛ)

10. Zákon ã. 258/2000 Sb.,o ochranû vefiejného zdraví a o zmûnû
nûkter˘ch souvisejících zákonÛ,ve znûní zákonÛ ã. 254/2001
Sb. a ã. 274/2001 Sb. 

11. Zákon ã. 59/1998 Sb., o odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou
vadou v˘robku, ve znûní zákona ã. 209/2000 Sb. 

12. Vyhlá‰ka MZ ã. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro
zafiazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelÛ biolo-
gick˘ch expoziãních testÛ a náleÏitosti hlá‰ení prací s azbe-
stem a biologick˘mi ãiniteli

13. Nafiízení vlády ã. 178/2001 Sb., kter˘m se stanoví podmínky
ochrany zdraví zamûstnancÛ pfii práci, ve znûní NV ã. 523/2002
Sb.

B 2 PoÏadavky na v˘robky vypl˘-
vající z jednotliv˘ch pfiedpisÛ
a vazby mezi nimi
B 2.1  Zákon ã. 102/2001 Sb., o obecné bezpeãnosti
v˘robkÛ a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (zákon
o obecné bezpeãnosti v˘robkÛ) 

Zákon se vztahuje na v˘robky, které jsou urãeny k nabídce spo-
tfiebiteli nebo lze oãekávat, Ïe budou uÏívány spotfiebiteli, pokud
jsou dodávány v rámci podnikatelské ãinnosti (úplatnû nebo bez-
úplatnû), a to jako vûc nová nebo pouÏitá ãi upravená, pokud se
na v˘robek nevztahují nafiízení vlády (dále jen NV) ani jiné právní
pfiedpisy nebo pokud NV ani jiné právní pfiedpisy nepokr˘vají
v‰echny stránky bezpeãnosti nebo v‰echny kategorie rizika.
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Zákon o obecné bezpeãnosti v˘robkÛ má za cíl zajistit, aby tyto
spotfiební v˘robky uvádûné na trh (§ 2 písm. b) zákona ã. 22/1997
Sb., o technick˘ch poÏadavcích na v˘robky, ve znûní zákona ã.
71/2000 Sb.) nepfiedstavovaly riziko pfii pouÏití za bûÏn˘ch nebo
pfiedvídateln˘ch podmínek. V˘robci a dovozci jsou povinni uvádût
na trh a do obûhu pouze v˘robky, které jsou bezpeãné a upozor-
nit v prÛvodní dokumentaci na moÏná rizika. PrÛvodní dokumen-
tací jsou doklady obsahující závazné informace napfi. o pÛvodu
zboÏí, druhu zboÏí, jeho sloÏení a úãelu pouÏití.

PoÏadavek na to, aby byl v˘robek pro spotfiebitele bezpeãn˘ nejen
z hlediska své technické konstrukce a uÏitn˘ch vlastností, ale i tím,
Ïe bude splÀovat míru bezpeãnosti oprávnûnû spotfiebitelem oãe-
kávanou zejména s ohledem na informace, resp. návod k pouÏití,
které mu v˘robce poskytl, je zakotven v zákonû ã. 59/1998 Sb.,
o odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou vadou v˘robku, ve znûní
zákona ã. 209/2000 Sb. Zde se v‰ak nejedná o úpravu vlastní bez-
peãnosti v˘robku jako takového, n˘brÏ o fie‰ení ‰kodliv˘ch násled-
kÛ zpÛsoben˘ch vadou v˘robku.

Zákon o obecné bezpeãnosti v˘robkÛ se pouÏívá tehdy, neob-
sahují-li právní pfiedpisy Ïádná specifická ustanovení upravující
ve‰kerá bezpeãnostní hlediska dan˘ch v˘robkÛ. Obsahují-li
v‰ak pfiíslu‰né právní pfiedpisy ustanovení upravující pouze nûkte-
rá hlediska bezpeãnosti nebo kategorie rizika urãitého v˘robku,
jsou ustanovení zákona o obecné bezpeãnosti v˘robkÛ pouÏitel-
ná pro dané v˘robky s ohledem na tato bezpeãnostní hlediska
a kategorie rizika. 

Podle tohoto pravidla mají b˘t NV pfiednostnû pouÏita pro v‰echna
bezpeãnostní rizika v˘robku a kategorie rizika, na které se vztahují.

U v˘robkÛ v pÛsobnosti NV bylo cílem obsáhnout v‰echna pfied-
vídatelná rizika, v pfiípadû potfieby i soubûÏn˘m pouÏitím tûchto
NV a jin˘ch ustanovení právních pfiedpisÛ, které se k dan˘m v˘rob-
kÛm vztahují.

Aplikace pro NV ã. 163/2002 Sb. (dfiíve NV ã. 178/1997 Sb., ve
znûní NV ã. 81/1999 Sb.), je v souãasné dobû diskutovaná, neboÈ
toto NV sice stanoví základní poÏadavky na v˘robky, ale pouze
v obecné rovinû ve vztahu k poÏadavkÛm na stavbu. Pokud sta-
vební v˘robky nejsou v souladu s harmonizovan˘mi ãesk˘mi tech-
nick˘mi normami nebo pokud normy nekonkretizují z hlediska
zam˘‰leného pouÏití v˘robku ve stavbû základní poÏadavky, zaji-
stí v˘robce nebo dovozce posouzení technick˘ch vlastností vzor-
ku (prototypu) autorizovanou osobou a vydání stavebního tech-
nického osvûdãení. 

B 2.2  Zákon ã. 59/1998 Sb., o odpovûdnosti za
‰kodu zpÛsobenou vadou v˘robku, v platném
znûní

Odpovûdnost v˘robce za vadu v˘robku § 1

Dojde-li v dÛsledku vady v˘robku ke ‰kodû na zdraví, k usmrcení
nebo ke ‰kodû na jiné vûci, neÏ je vadn˘ v˘robek, urãené a uÏíva-
né pfieváÏnû k jin˘m neÏ podnikatelsk˘m úãelÛm, odpovídá v˘rob-
ce po‰kozenému za vzniklou ‰kodu, jestliÏe po‰kozen˘ prokáÏe
vadu v˘robku, vzniklou ‰kodu a pfiíãinnou souvislost mezi vadou
v˘robku a ‰kodou. V˘robce se mÛÏe odpovûdnosti zprostit pouze
na základû skuteãností stanoven˘ch v § 5.

V˘robce § 2

V˘robcem pro úãely tohoto zákona se rozumí:

a) v˘robce koneãného v˘robku, suroviny nebo souãásti v˘robku,
jakoÏ i osoba, která uvede na v˘robku své jméno, ochrannou
známku nebo jin˘ rozli‰ovací znak,

b) kaÏdá osoba, která v rámci své obchodní ãinnosti doveze v˘ro-
bek za úãelem prodeje, nájmu nebo jiného zpÛsobu uÏití; tím
není dotãena odpovûdnost v˘robce podle písmene a),

c) kaÏd˘ dodavatel v˘robku za podmínky, Ïe nemÛÏe b˘t urãen
v˘robce podle písmene a), pokud ve lhÛtû jednoho mûsíce od
uplatnûní nároku na náhradu ‰kody nesdûlí po‰kozenému
totoÏnost v˘robce podle písmene a) nebo osobu, která mu v˘ro-
bek dodala; totéÏ platí v pfiípadû dovozu, pokud není známa
osoba, která v˘robek dovezla podle písmene b), i kdyÏ je v˘rob-
ce podle písmene a) znám.

V˘robek § 3

Pro úãely tohoto zákona je v˘robkem jakákoliv movitá vûc, která
byla vyrobena, vytûÏena nebo jinak získána bez ohledu na stupeÀ
jejího zpracování a je urãena k uvedení na trh. V˘robkem jsou rov-
nûÏ souãásti i pfiíslu‰enství vûci movité i nemovité; za v˘robek se
povaÏuje i napfiíklad elektfiina.

Vada v˘robku § 4

V˘robek je podle tohoto zákona vadn˘, jestliÏe z hlediska bez-
peãnosti jeho uÏití nezaruãuje vlastnosti, které lze od nûj opráv-
nûnû oãekávat, zejména s ohledem na: 

a) prezentaci v˘robku vãetnû poskytnut˘ch informací, nebo

b) pfiedpokládan˘ úãel, ke kterému má v˘robek slouÏit, nebo

c) dobu, kdy byl v˘robek uveden na trh. 

V˘robek nelze povaÏovat za vadn˘ pouze z toho dÛvodu, Ïe pozdû-
ji byl uveden na trh dokonalej‰í v˘robek.

Zpro‰tûní odpovûdnosti § 5

(1) V˘robce se zprostí odpovûdnosti, prokáÏe-li, Ïe:

a) v˘robek neuvedl na trh, nebo

b) s pfiihlédnutím k okolnostem lze dÛvodnû pfiedpokládat, Ïe vada
v˘robku, která zpÛsobila ‰kodu, neexistovala v dobû, kdy v˘rob-
ce uvedl v˘robek na trh, nebo nastala pozdûji, nebo

c) v˘robek nevyrobil pro prodej nebo jinou formu pouÏití pro pod-
nikatelské úãely ani Ïe v˘robek nebyl vyroben nebo jím ‰ífien
v rámci jeho podnikatelské ãinnosti, nebo

d) vada v˘robku je dÛsledkem plnûní tûch ustanovení právních
pfiedpisÛ, která jsou pro v˘robce závazná, nebo

e) stav vûdeck˘ch a technick˘ch znalostí v dobû, kdy uvedl v˘ro-
bek na trh, neumoÏnil zjistit jeho vadu.

(2) V˘robce souãásti v˘robku se odpovûdnosti zprostí, jestliÏe prokáÏe,
Ïe vada byla zpÛsobena konstrukcí v˘robku, do nûhoÏ byla souãást
v˘robku zapracována, nebo byla zpÛsobena návodem kv˘robku.

(3) V˘robce se odpovûdnosti zcela nebo ãásteãnû zprostí, jestli-
Ïe prokáÏe, Ïe vznik ‰kody zpÛsobil sv˘m jednáním nebo opo-
menutím po‰kozen˘ nebo osoba, za kterou je po‰kozen˘ odpo-
vûdn˘.
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SpolupÛsobení tfietí osoby § 7

(1) Pokud ‰koda vznikne v dÛsledku vady v˘robku a souãasnû jed-
náním nebo opomenutím tfietí osoby, odpovídá v˘robce za ‰kodu
v plném rozsahu.

(2) V˘robce v‰ak mÛÏe vÛãi této tfietí osobû uplatÀovat postih jako
dÛsledek jejího jednání nebo opomenutí, které pfiispûlo ke vzniku
‰kody.

Spoleãná odpovûdnost v˘robcÛ § 7a

(1) Odpovídá-li za ‰kodu více v˘robcÛ, odpovídají za ni spoleãnû
a nerozdílnû.

(2) Po‰kozená osoba mÛÏe uplatnit nárok na náhradu ‰kody vÛãi
kterémukoli z nich.

(3) Vzájemné vypofiádání solidárnû odpovídajících v˘robcÛ se pro-
vede podle úãasti kaÏdého z nich.

B 2.3  Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním fiádu (stavební zákon), v platném znûní

V˘robky pro stavbu § 47

(1) Pro stavbu mohou b˘t navrÏeny a pouÏity jen takové v˘robky
a konstrukce, jejichÏ vlastnosti z hlediska zpÛsobilosti stavby pro
navrÏen˘ úãel zaruãují, Ïe stavba pfii správném provedení a bûÏné
údrÏbû po dobu pfiedpokládané existence splÀuje poÏadavky na
mechanickou pevnost a stabilitu, poÏární bezpeãnost, hygienu,
ochranu zdraví a Ïivotního prostfiedí, bezpeãnost pfii uÏívání (vãet-
nû uÏívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace),
ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

(2) Vlastnosti v˘robkÛ pro stavbu mající rozhodující v˘znam pro
v˘slednou kvalitu stavby musí b˘t ovûfieny podle zvlá‰tních pfied-
pisÛ 3) z hledisek uveden˘ch v odstavci 1.

3) Napfi. zákon ã. 22/1997 Sb., o technick˘ch poÏadavcích na
v˘robky a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch zákonÛ, zákon ã.
100/2001 Sb., o posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí.

Pozn.: Není rozhodné, zda dovozce/v˘robce dovezl nebo vyrobil
pro potfiebu vlastní stavby stanovené stavební v˘robky, tyto musí
odpovídat NV ã. 163/2002 Sb. V pfiípadû v˘roby se bude jednat
zfiejmû o kusovou v˘robu.

Stavby, jejich zmûny a udrÏovací práce § 54-55

Stavby, jejich zmûny a udrÏovací práce na nich lze provádût jen

podle stavebního povolení nebo na základû ohlá‰ení stavebnímu
úfiadu. 

Stavební povolení se vyÏaduje, pokud tento zákon a provádûcí
pfiedpisy k nûmu nebo zvlá‰tní pfiedpisy nestanoví jinak, u staveb
v‰eho druhu bez zfietele na jejich stavebnû technické provedení,
úãel a dobu trvání; stavební povolení se vyÏaduje téÏ u zmûn dokon-
ãen˘ch staveb.

Stavební fiízení § 62

(1) Ve stavebním fiízení stavební úfiad pfiezkoumá zejména, zda

a) dokumentace splÀuje podmínky územního rozhodnutí,

b) dokumentace splÀuje poÏadavky t˘kající se vefiejn˘ch zájmÛ,
pfiedev‰ím ochrany Ïivotního prostfiedí, ochrany zdraví a Ïivo-
ta, a odpovídá obecn˘m technick˘m poÏadavkÛm na v˘stav-
bu a zvlá‰tnímu pfiedpisu,1a)

1a) Vyhlá‰ka ã. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické poÏa-
davky zabezpeãující uÏívání staveb osobami s omezenou schopností pohy-
bu a orientace.

Stavební povolení § 66

Ve stavebním povolení stanoví stavební úfiad závazné podmínky
pro provedení a uÏívání stavby a rozhodne o námitkách úãastníkÛ
fiízení. Stavební úfiad zabezpeãí stanoven˘mi podmínkami zejmé-
na ochranu vefiejn˘ch zájmÛ pfii v˘stavbû a pfii uÏívání stavby, kom-
plexnost stavby, dodrÏení obecn˘ch technick˘ch poÏadavkÛ na
v˘stavbu, popfiípadû jin˘ch pfiedpisÛ a technick˘ch norem, a dodr-
Ïení poÏadavkÛ stanoven˘ch dotãen˘mi orgány státní správy, pfie-
dev‰ím vylouãení nebo omezení negativních úãinkÛ stavby a její-
ho uÏívání 

Kolaudace staveb § 81

(1) V kolaudaãním fiízení stavební úfiad zejména zkoumá, zda byla
stavba provedena podle dokumentace ovûfiené stavebním úfiadem
ve stavebním fiízení a zda byly dodrÏeny podmínky stanovené
v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení. Dále zkoumá, zda
skuteãné provedení stavby nebo její uÏívání nebude ohroÏovat vefiej-
né zájmy, pfiedev‰ím z hlediska ochrany Ïivota a zdraví osob, Ïivot-
ního prostfiedí, bezpeãnosti práce a technick˘ch zafiízení.

(2) Dojde-li bûhem provádûní stavby ke zmûnû státních technic-
k˘ch norem nebo jin˘ch technick˘ch pfiedpisÛ, podle nichÏ byla
zpracována projektová dokumentace, pfiihlíÏí k nim stavební úfiad
jen tehdy, pokud se jejich ustanovení vztahují i na stavby projek-
tované a provádûné pfied jejich úãinností.

(3) Zjistí-li stavební úfiad pfii kolaudaãním fiízení na stavbû závady
bránící jejímu uÏívání, zejména nejsou-li splnûny podmínky územ-
ního rozhodnutí a stavebního povolení k zabezpeãení uÏívání sta-
veb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,1a) sta-
noví lhÛtu pro jejich odstranûní a pfieru‰í fiízení.

Pojmy stavebního fiádu § 139b)

(1) Za stavbu se povaÏují ve‰kerá stavební díla bez zfietele na jejich
stavebnû technické provedení, úãel a dobu trvání.

(2) Stavby mohou b˘t

a) trvalé,

b) doãasné, u nichÏ se pfiedem omezí doba jejich trvání.
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(3) Zmûnami dokonãen˘ch staveb jsou

a) nástavby, jimiÏ se stavby zvy‰ují,

b) pfiístavby, jimiÏ se stavby pÛdorysnû roz‰ifiují a které jsou vzá-
jemnû provoznû propojeny s dosavadní stavbou,

c) stavební úpravy, pfii nichÏ se zachovává vnûj‰í pÛdorysné i v˘‰-
kové ohraniãení stavby.

(4) Zmûnami staveb pfied jejich dokonãením se rozumûjí zmûny
proti stavebnímu povolení, popfiípadû dokumentaci stavby ovûfie-
né stavebním úfiadem.

Závûry

Z v˘‰e uvedeného lze dovodit tyto závûry:

1. Stavba není v˘robkem

2. Podle § 47 stavebního zákona mohou b˘t pro stavbu navrÏe-
ny a pouÏity jen takové v˘robky a konstrukce, jejichÏ vlastnosti
z hlediska zpÛsobilosti stavby pro navrÏen˘ úãel zaruãují, Ïe
stavba pfii správném provedení a údrÏbû po dobu pfiedpoklá-
dané existence splÀuje poÏadavky na mechanickou pevnost
a stabilitu, poÏární bezpeãnost, hygienu, ochranu zdraví a Ïivot-
ního prostfiedí, bezpeãnost pfii uÏívání (vãetnû uÏívání osoba-
mi s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti
hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Jak je zfiejmé, jedná
se o tytéÏ poÏadavky, které jsou uvedeny v pfiíloze ã. 1 NV ã.
163/2002 Sb.

3. V kolaudaãním fiízení stavební úfiad zkoumá, zda stavba byla
provedena podle dokumentace ovûfiené ve stavebním fiízení
a zda byly dodrÏeny podmínky stanovené ve stavebním povo-
lení (viz § 81).

4. Dne‰ní právní úprava (NV ã. 163/2002 Sb.) oproti dfiíve plat-
nému NV ã. 178 /1997 Sb., ve znûní NV ã. 81/1999 Sb., neu-
moÏÀuje zafiadit pod kusovou v˘robu jak˘koliv dovoz zafiízení
(dfiíve § 2 odst. 6 – v pfiípadech kusové v˘roby mohou v˘robci
nebo dovozci namísto postupÛ posuzování shody zajistit posou-
zení shody postupem stanoven˘m v § 8…), nyní § 9 NV ã. 163
– v˘robce mÛÏe pro posouzení shody v˘robkÛ vyrábûn˘ch
kusovû namísto postupÛ posouzení shody uveden˘ch v pfiílo-
ze ã. 2 ….

5. K uvedení stanoveného stavebního v˘robku na trh z hlediska
zákona ã. 22/1997 Sb., v platném znûní, dochází následující-
mi zpÛsoby:

a) ve vût‰inû pfiípadÛ jsou do stavby zabudovány v˘robky, které
jiÏ byly uvedeny na trh (viz § 2 písm. b) zákona ã. 22/1997 Sb.,
v platném znûní)

b) v pfiípadû v˘roby stavebních v˘robkÛ pfiímo na stavbû, jsou
tyto uvedeny na trh okamÏikem jejich zabudování do stavby
(napfi. zabetonováním, ukotvením, pfiivafiením, apod.)

c) v nûkter˘ch v˘jimeãn˘ch pfiípadech je uvedením na trh ukon-
ãení zku‰ebního provozu a vydání kolaudaãního rozhodnutí
(viz § 83, 84 stavebního zákona) a to tehdy, je-li mezi staveb-
níkem a zhotovitelem nebo dodavatelem v˘robku smluvnû
dohodnut zku‰ební provoz v rámci pfiedãasného uÏívání stav-
by, napfi. pro ovûfiení projektovan˘ch – vypoãten˘ch paramet-
rÛ v˘robku. Je moÏné vyuÏít skuteãnost, která je také rozhod-

ná pro uvedení v˘robku na trh, a tou je majetkov˘ vztah k v˘rob-
ku, kdy tento je stále majetkem v˘robce a k uvedení na trh zatím
nedo‰lo /viz § 2 písm. b) zákona ã. 22/1997 Sb., v platném
znûní).

B 2. 4  Vyhl. MMR ã. 137/1998 Sb., o obecn˘ch tech-
nick˘ch poÏadavcích na v˘stavbu

Vyhlá‰ka stanoví základní poÏadavky na územnû technické fie‰e-
ní staveb a na úãelové a stavebnû technické fie‰ení staveb, které
náleÏí do pÛsobnosti obecn˘ch stavebních úfiadÛ a orgánÛ obcí
podle § 117, 118, 119, 123 a 124 stavebního zákona. 

Ustanovení této vyhlá‰ky se uplatní téÏ pfii stavebních úpravách,
udrÏovacích pracích, pfii zmûnách v uÏívání staveb, u doãasn˘ch
staveb zafiízení staveni‰tû a u nástaveb, jakoÏ i u staveb, které jsou
kulturními památkami 1), pokud to závaÏné územnû technické nebo
stavebnû technické dÛvody nevyluãují.

(3) PoÏadavky obsaÏené v ãásti první aÏ tfietí této vyhlá‰ky platí pro
v‰echny druhy staveb podle § 1, není-li v ãásti ãtvrté uvedeno jinak.

§ 3

Pro úãely této vyhlá‰ky se rozumûjí

a) normová hodnota je konkrétní technick˘ poÏadavek obsaÏe-
n˘ v pfiíslu‰né ãeské technické normû âSN, jehoÏ dodrÏení
povaÏuje konkrétní ustanovení za splnûní jím stanoven˘ch
poÏadavkÛ. 

§ 18 V‰eobecné poÏadavky

(1) K zabránûní ztrát na Ïivotech a zdraví osob, popfiípadû zvífiat
a ztrát na majetku, musí b˘t stavby podle druhu a potfieby navrÏe-
ny, provedeny, uÏívány a udrÏovány tak, aby:

a) zÛstala zachována stabilita a únosnost konstrukcí po dobu
urãenou podle odstavce 4,

b) bránily vzniku a ‰ífiení poÏáru a jeho zplodin mezi jednotliv˘mi
poÏárními úseky uvnitfi stavby,

c) bránily ‰ífiení poÏáru mimo stavbu, napfiíklad na sousední stav-
bu nebo její ãást,

d) umoÏnily bezpeãnou evakuaci osob a evakuovateln˘ch zvífiat
zhofiící nebo poÏárem ohroÏené stavby, popfiípadû její ãásti na
volné prostranství nebo do jiného poÏárem neohroÏeného pro-
storu,

e) umoÏnily úãinn˘ a bezpeãn˘ zásah poÏárních jednotek pfii ha‰e-
ní a zásahov˘ch pracích. 

(2) Stavebními úpravami nesmí dojít ke sníÏení poÏární bezpeã-
nosti stavby, sníÏení bezpeãnosti osob ani ke ztíÏení poÏárního
zásahu.

(3) Stavba se musí dûlit do poÏárních úsekÛ, pfiesahuje-li její veli-
kost mezní rozmûry poÏárního úseku dané normov˘mi hodnota-
mi, nebo jsou-li ve stavbû prostory, které musí tvofiit samostatné
poÏární úseky (napfiíklad chránûné únikové cesty).

(4) Pro stavební konstrukce se pouÏijí pouze hmoty, které odpoví-
dají normov˘m hodnotám (napfiíklad stupeÀ hofilavosti). Stavební
konstrukce musí vykazovat poÏární odolnost danou normov˘mi
hodnotami. Nosné konstrukce zaji‰Èující stabilitu stavby musí mít
poÏární odolnost alespoÀ
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a) 60 minut u budov s 9 aÏ 12 nadzemními podlaÏími,

b) 90 minut u budov s 13 aÏ 20 nadzemními podlaÏími,

c) 120 minut u budov svíce neÏ 20 nadzemními podlaÏími. 

§ 36 Stfiechy

(1) Stfiechy musí zachycovat a odvádût sráÏkové vody, sníh a led
tak, aby neohroÏovaly chodce a úãastníky silniãního provozu v pfii-
druÏeném dopravním prostoru a zabraÀovat vnikání vody do kon-
strukcí staveb. Stfie‰ní plá‰È musí b˘t odoln˘ vÛãi klimatick˘m vli-
vÛm a úãinkÛm. Stfie‰ní plá‰È zasahující do poÏárnû nebezpeãného
prostoru musí b˘t z nehofilav˘ch hmot nebo musí b˘t prokázáno,
Ïe ne‰ífií poÏár.

(2) PochÛzné stfiechy a terasy musí mít zaji‰tûn bezpeãn˘ pfiístup
a musí b˘t na nich provedena opatfiení zaji‰Èující bezpeãnost pro-
vozu (zábradlí, zídky apod.) a vzduchovou neprÛzvuãnost.

(3) Stfie‰ní konstrukce musí splÀovat poÏadavky na tepelnû tech-
nické vlastnosti pfii prostupu tepla, prostupu vodní páry a prostu-
pu vzduchu konstrukcemi dané normov˘mi hodnotami:

a) tepelného odporu konstrukce,

b) rozloÏení vnitfiních povrchov˘ch teplot na konstrukci,

c) tepelné setrvaãnosti konstrukce ve vazbû na místnost nebo
budovu,

d) difuze vodních par a bilance vlhkosti,

e) vzduchové propustnosti konstrukce, jejích spár a stykÛ. 

(4) Stfie‰ní konstrukce musí splÀovat poÏadavky poÏární bezpeã-
nosti dané normov˘mi hodnotami. 

B 2.5 Vyhlá‰ka hl. m. Prahy ã.26/1999, o obecn˘ch
technick˘ch poÏadavcích na v˘stavbu v hlavním
mûstû Praze

âl. 2 Rozsah platnosti

(2) Ustanovení této vyhlá‰ky se uplatní téÏ pfii stavebních úpra-
vách, udrÏovacích pracích, pfii zmûnách v uÏívání staveb, u doãas-
n˘ch staveb zafiízení staveni‰tû a u nástaveb, jakoÏ i u staveb,
které jsou kulturními památkami,1) pokud to závaÏné územnû tech-
nické nebo stavebnû technické dÛvody nevyluãují. 

(3) PoÏadavky obsaÏené v ãásti první aÏ tfietí této vyhlá‰ky platí
pro v‰echny druhy staveb a zafiízení podle ãl.1, není-li v ãásti ãtvr-
té uvedeno jinak. 

PoÏární bezpeãnost 

âl. 17 Pojmy

(1) PoÏární bezpeãnost stavby je schopnost stavby maximálnû
omezit riziko vzniku a ‰ífiení poÏáru a zabránit ztrátám na Ïivotech
a zdraví osob, vãetnû osob provádûjících poÏární zásah, popfiípa-
dû zvífiat a ztrátám na majetku v pfiípadû poÏáru. 

(2) PoÏární úsek je prostor stavby oddûlen˘ od ostatních ãástí stav-
by, popfiípadû od sousední stavby poÏárnû dûlicími konstrukcemi. 

(3) PoÏární odolnost je doba, po kterou jsou stavební konstrukce
nebo poÏární uzávûry schopny odolávat teplotám vznikajícím pfii
poÏáru, aniÏ do‰lo k poru‰ení jejich funkce. 

âl. 18 V‰eobecné poÏadavky

(1) K zabránûní ztrát na Ïivotech a zdraví osob, popfiípadû zvífiat
a ztrát na majetku, musí b˘t stavby podle druhu a potfieby navrÏe-
ny, provedeny, uÏívány a udrÏovány tak, aby: 

a) zÛstala zachována stabilita a únosnost konstrukcí po dobu
urãenou podle odstavce 5, 

b) bránily vzniku a ‰ífiení poÏáru a jeho zplodin mezi jednotliv˘-
mi poÏárními úseky uvnitfi stavby, 

c) bránily ‰ífiení poÏáru mimo stavbu, napfiíklad na sousední stav-
bu nebo její ãást, 

d) umoÏnily bezpeãnou evakuaci osob a evakuovateln˘ch zvífiat
z hofiící nebo poÏárem ohroÏené stavby, popfiípadû její ãásti na
volné prostranství nebo do jiného poÏárem neohroÏeného pro-
storu, 

e) umoÏnily úãinn˘ a bezpeãn˘ zásah poÏárních jednotek pfii ha‰e-
ní a zásahov˘ch pracích. 

(2) PoÏární bezpeãnosti stavby se dosahuje vhodn˘m urbanistic-
k˘m zaãlenûním stavby, jejím dispoziãním, konstrukãním a mate-
riálov˘m fie‰ením, popfiípadû poÏárnû bezpeãnostními opatfieními
a zafiízeními poÏární ochrany (napfiíklad stabilním hasicím zafiíze-
ním, odvodem tepla a koufie pfii poÏáru) a prostfiedky poÏární ochra-
ny. 

(3) Stavebními úpravami nesmí dojít ke sníÏení poÏární bezpeã-
nosti stavby, sníÏení bezpeãnosti osob ani ke ztíÏení poÏárního
zásahu. 

(4) Stavba se musí dûlit do poÏárních úsekÛ, pfiesahuje-li její veli-
kost mezní rozmûry poÏárního úseku dané normov˘mi hodnota-
mi, nebo jsou-li ve stavbû prostory, které musí tvofiit samostatné
poÏární úseky (napfiíklad chránûné únikové cesty). 

(5) Pro stavební konstrukce se pouÏijí pouze hmoty, které odpoví-
dají normov˘m hodnotám (napfiíklad stupeÀ hofilavosti). Stavební
konstrukce musí vykazovat poÏární odolnost danou normov˘mi
hodnotami. Nosné konstrukce zaji‰Èující stabilitu stavby musí mít
poÏární odolnost alespoÀ: 

a) 60 minut u budov s 9 aÏ 12 nadzemními podlaÏími, 

b) 90 minut u budov s 13 aÏ 20 nadzemními podlaÏími, 

c) 120 minut u budov s více neÏ 20 nadzemními podlaÏími. 
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âl. 36 Stfiechy

(1) Stfiechy musí zachycovat a odvádût sráÏkové vody, sníh a led
tak, aby neohroÏovaly chodce a úãastníky silniãního provozu v pfii-
druÏeném dopravním prostoru a zabraÀovat vnikání vody do kon-
strukcí staveb. Stfie‰ní plá‰È musí b˘t odoln˘ vÛãi klimatick˘m vli-
vÛm a úãinkÛm. Stfie‰ní plá‰È zasahující do poÏárnû nebezpeãného
prostoru musí b˘t z nehofilav˘ch hmot nebo musí b˘t prokázáno,
Ïe ne‰ífií poÏár. 

(2) Na stfiechy musí b˘t zaji‰tûn pfiístup ze spoleãného prostoru
budovy, napfi. z domovní komunikace nebo z pÛdy. Na pochozích
stfiechách a terasách musí b˘t provedena opatfiení zaji‰Èující bez-
peãnost provozu (zábradlí, zídky apod.) a pokud se nacházejí nad
byty nebo pobytov˘mi místnostmi, musí tyto stfiechy splÀovat poÏa-
davky stavební akustiky na vzduchovou a kroãejovou neprÛzvuã-
nost dle normov˘ch hodnot. 

(3) Stfie‰ní konstrukce musí splÀovat poÏadavky na tepelnû tech-
nické vlastnosti pfii prostupu tepla, prostupu vodní páry a prostu-
pu vzduchu konstrukcemi dané normov˘mi hodnotami: 

a) tepelného odporu konstrukce, 

b) rozloÏení vnitfiních povrchov˘ch teplot na konstrukci, 

c) tepelné setrvaãnosti konstrukce ve vazbû na místnost nebo
budovu, 

d) difuze vodních par a bilance vlhkosti, 

e) vzduchové propustnosti konstrukce, jejích spár a stykÛ. 

(4) Stfie‰ní konstrukce musí splÀovat poÏadavky poÏární bezpeã-
nosti dané normov˘mi hodnotami. 

B 2.6 Zákon ã. 258/2000 Sb., o ochranû vefiejného
zdraví a o zmûnû souvisejících pfiedpisÛ, v plat-
ném znûní

Zákon ã. 258/2000 Sb., o ochranû vefiejného zdraví a o zmûnû
nûkter˘ch souvisejících zákonÛ, definuje uvedení v˘robku do obûhu
jako nabízení k prodeji, podávání, prodej nebo jin˘ zpÛsob posky-
tování v˘robku (viz § 2 zákona ã. 22/1997 Sb., v pl. znûní) spotfie-
biteli (viz § 2 zákona ã. 634/1992 Sb., v pl. znûní) nebo pro v˘rob-
ní a provozní úãely doplÀuje hodnocení bezpeãnosti v˘robku, kter˘
je ve smyslu zvlá‰tního právního pfiedpisu stavebním v˘robkem,
pfiicházejícího do pfiímého styku s vodou.

V oblasti hodnocení zdravotní nezávadnosti v˘robkÛ pfiechází
zákon na liberální pozici – zodpovûdnost za bezpeãnost v˘robkÛ
z hlediska zdravotní nezávadnosti pfiesouvá ze státu na v˘robce
nebo dovozce.

Zásadní zmûnou je úplné zru‰ení procesu schvalování hygie-
nicky rizikov˘ch v˘robkÛ hlavním hygienikem. Posuzování
dotãen˘ch v˘robkÛ Hlavním hygienikem bylo závazné do 31. 12.
2000 a bylo v kladném pfiípadû zavr‰eno vydáním Rozhodnutí hlav-
ního hygienika (formou tzv. HEM dokumentÛ). Od 1. 1. 2001 nemá
Hlavní hygienik ani orgány ochrany vefiejného zdraví schvalovací
pravomoc, zákon 258 jim pfiidûlil v tomto smûru dozorovou funkci.

B 2.7 Nafiízení vlády ã. 178/2001 Sb.,kter˘m se sta-
noví podmínky ochrany zdraví zamûstnancÛ pfii
práci, ve znûní NV ã. 523/2002 Sb.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ § 1

(1) Tímto nafiízením se stanoví rizikové faktory pracovních podmí-
nek, jejich ãlenûní, hygienické limity, zpÛsob jejich zji‰Èování a hod-
nocení, minimální rozsah opatfiení k ochranû zdraví zamûstnan-
cÛ, rozsah a bliÏ‰í podmínky poskytování ochrann˘ch nápojÛ
a hygienické poÏadavky na pracovní prostfiedí a pracovi‰tû.

(2) Toto nafiízení se nevztahuje na umûleckou a artistickou ãinnost,
s v˘jimkou dílen umûlecké v˘roby, a dále na prodejní stánky umís-
tûné na volném prostranství, s v˘jimkou stánkÛ provozujících stra-
vovací sluÏby. Na pracovi‰tû provozoven stravovacích sluÏeb se
nevztahují poÏadavky upravené v § 3 a 4, § 6, § 25 a 26, § 28 ani
v pfiílohách ã. 1, 4, 6 a 11 k tomuto nafiízení.

(3) Tímto nafiízením nejsou dotãeny obecné technické poÏadavky
na v˘stavbu1) a zvlá‰tní poÏadavky na pracovní prostfiedí a pra-
covi‰tû stanovené zvlá‰tními právními pfiedpisy.2)

Vyhlá‰ka stanoví mj. rizikové faktory pracovních podmínek a hygie-
nické poÏadavky na pracovní prostfiedí a pracovi‰tû. Pro úãely
posuzování v˘robkÛ je nejv˘znamnûj‰í pfiíloha ã. 2 nazvaná Hygie-
nické limity látek v ovzdu‰í pracovi‰È a zpÛsoby jejich mûfiení a hod-
nocení a pfiíloha ã. 3 Pfiípustné expoziãní limity pro prach. Údaje
v tûchto tabulkovou formou zpracovan˘ch pfiílohách jsou pfii ana-
l˘ze rizik vztahující se k posuzovan˘m v˘robkÛm dÛleÏit˘m zdro-
jem informací o tom, které látky (uvolÀující se z posuzovaného
v˘robku) je tfieba povaÏovat za nebezpeãné. Z hodnot pfiípustn˘ch
expoziãních limitÛ PEL a nejvy‰‰ích pfiípustn˘ch koncentrací NPK-
P lze odhadnout i stupeÀ nebezpeãnosti tûchto látek, jsou-li pfií-
tomny v ovzdu‰í budov. 

Limitní koncentraãní údaje lze pfii známém zpÛsobu pouÏití posu-
zovaného v˘robku a znalostech obvykl˘ch podmínek v prostfiedí
jeho nasazení vyuÏít k posouzení stupnû nebezpeãnosti uvolÀová-
ní pfiíslu‰n˘ch látek z v˘robku do ovzdu‰í staveb apod. Je v‰ak tfieba
si uvûdomit, Ïe pfiípustné hodnoty jsou kompromisem mezi moÏ-
nostmi v˘roby ãi zpracování tûchto látek (jejich pfiítomnost v dan˘ch
prostorách je zámûrná) a zdravotními riziky ohroÏujícími pracovní-
ky. V obytn˘ch objektech, kde pfiítomnost polutantÛ není technicky
nezbytná, je nutno volit pfiípustné limity alespoÀ o 1 fiád niÏ‰í.

B 2.8 Vyhlá‰ka MZ ã. 89/2001 Sb., kterou se stano-
ví podmínky pro zafiazování prací do kategorií,
limitní hodnoty ukazatelÛ biologick˘ch expoziã-
ních testÛ a náleÏitosti hlá‰ení prací s azbestem
a biologick˘mi ãiniteli

Tato vyhlá‰ka stanoví kritéria, faktory a limity pro zafiazování prací
do kategorií, limitní hodnoty ukazatelÛ biologick˘ch expoziãních
testÛ a náleÏitosti hlá‰ení prací s azbestem a biologick˘mi ãiniteli

V pfiíloze ã. 1 je kategorizace podle faktorÛ, zejména prach a che-
mické látky, která specifikuje limitní koncentrace chemick˘ch uka-
zatelÛ. Ty lze vyuÏít pfii známém zpÛsobu pouÏití posuzovaného
v˘robku a znalostech obvykl˘ch podmínek v prostfiedí jeho nasa-
zení vyuÏít k posouzení stupnû nebezpeãnosti uvolÀování pfií-
slu‰n˘ch látek z v˘robku do ovzdu‰í staveb analogicky jako údaje
vyhlá‰ky 178/2001 Sb.

B 2.9 Zákon ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû,
v platném znûní

§ 31 V˘kon státního poÏárního dozoru
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(1) Státní poÏární dozor se vykonává

a) kontrolou dodrÏování povinností stanoven˘ch pfiedpisy o poÏár-
ní ochranû,

b) posuzováním územnû plánovací dokumentace, podkladÛ pro
vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace stavby
ke stavebnímu fiízení, dokumentace k povolení zmûny stavby
pfied jejím dokonãením a posuzováním dokumentace k fiízení
o zmûnû v uÏívání stavby, k nafiízení nezbytn˘ch úprav, k nafií-
zení zabezpeãovacích prací, k fiízení o zjednání nápravy
a k povolení v˘jimky v rozsahu poÏárnû bezpeãnostního fie‰e-
ní podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ,

c) ovûfiováním, zda byly dodrÏeny podmínky poÏární bezpeãnosti
staveb vypl˘vající z posouzen˘ch podkladÛ a dokumentace
podle písmene b), vãetnû podmínek vypl˘vajících z vydan˘ch
stanovisek,

d) posuzováním v˘robkÛ, které nejsou v˘robky stanoven˘mi podle
zvlá‰tních právních pfiedpisÛ (zákon ã. 22/1997 Sb.) z hledis-
ka jejich poÏární bezpeãnosti a posuzováním funkãnosti systé-
mÛ vyhrazen˘ch poÏárnû bezpeãnostních zafiízení (§ 6a),

(3) Státní poÏární dozor podle odstavce 1 písm. b) a c) se nevyko-
nává u jednoduch˘ch a drobn˘ch staveb, kromû staveb urãen˘ch
pro v˘robu a skladování, zemûdûlsk˘ch staveb a stavebních úprav
vãetnû udrÏovacích prací, jejichÏ provedení by mohlo ovlivnit poÏár-
ní bezpeãnost stavby.

(4) V˘sledkem posuzování podkladÛ, dokumentace aovûfiování spl-
nûní stanoven˘ch poÏadavkÛ podle odstavce 1 písm. b) a c) je sta-
novisko, které je podkladem k dal‰ímu fiízení podle zvlá‰tních práv-
ních pfiedpisÛ (zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním fiádu (stavební zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.).

§ 31a

Provádûcí právní pfiedpis stanoví:

a) zpÛsob v˘konu státního poÏárního dozoru,

b) obsah a rozsah poÏárnû technick˘ch expertiz,

c) obsah a rozsah poÏárnû bezpeãnostních fie‰ení.

B 2.10 Vyhlá‰ka MV ã. 246/2001 Sb., o stanovení
podmínek poÏární bezpeãnosti a v˘konu státního
poÏárního dozoru (vyhlá‰ka o poÏární prevenci)

Pro úãely této vyhlá‰ky se rozumí:

a) poÏární bezpeãností - souhrn organizaãních, územnû technic-
k˘ch, stavebních a technick˘ch opatfiení k zabránûní vzniku
poÏáru nebo v˘buchu s následn˘m poÏárem, k ochranû osob,
zvífiat a majetku v pfiípadû vzniku poÏáru a k zamezení jeho
‰ífiení,

f) normativním poÏadavkem - konkrétní technick˘ poÏadavek
obsaÏen˘ v ãeské technické normû, jehoÏ dodrÏením se pova-
Ïuje poÏadavek pfiíslu‰ného ustanovení vyhlá‰ky za splnûn˘;
neexistuje-li pro pfiíslu‰nou oblast platná ãeská technická
norma, povaÏuje se za normativní poÏadavek konkrétní tech-
nická specifikace obsaÏená ve vefiejnû dostupném uznáva-
ném normativním dokumentu,

h) poÏárním nebezpeãím - pravdûpodobnost vzniku poÏáru nebo
v˘buchu s následn˘m poÏárem,

k)  prÛvodní dokumentací - montáÏní návod, technické podmínky
pro projektování nebo  provoz, návod k obsluze, poÏadavky na
kontroly, údrÏbu nebo opravy, podmínky poÏární bezpeãnosti
pro pouÏívání v˘robku nebo zafiízení, bezpeãnostní listy apod.,

Oddíl osm˘ – Obsah a rozsah poÏárnû bezpeãnostního fie‰ení
[K § 31a písm. c) zákona]

§ 41 PoÏárnû bezpeãnostní fie‰ení

(1) Pfii zpracování poÏárnû bezpeãnostního fie‰ení se vychází
z poÏadavkÛ zvlá‰tních právních pfiedpisÛ, normativních poÏa-
davkÛ a z podmínek vydaného územního rozhodnutí. Pfiíslu‰né
podklady z hlediska poÏární bezpeãnosti obsahují

a) návrh koncepce poÏární bezpeãnosti z hlediska pfiedpokláda-
ného stavebního fie‰ení a zpÛsobu vyuÏití stavby. Pfiitom se vychá-
zí z v˘‰ky stavby, stavebních konstrukcí, umístûní stavby z hledis-
ka pfiedpokládan˘ch odstupov˘ch, popfiípadû bezpeãnostních
vzdáleností, údajÛ o navrÏené technologii a pouÏívan˘ch, zpraco-
vávan˘ch nebo skladovan˘ch látkách,

(2) PoÏárnû bezpeãnostní fie‰ení, které je nedílnou souãástí doku-
mentace pro vydání stavebního povolení, obsahuje:

a) seznam pouÏit˘ch podkladÛ pro zpracování,

b) struãn˘  popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, v˘‰ky
stavby, úãelu uÏití, popfiípadû popisu a zhodnocení technolo-
gie a provozu, umístûní stavby ve vztahu k okolní zástavbû,

c) rozdûlení stavby do poÏárních úsekÛ,

d) stanovení poÏárního rizika, popfiípadû ekonomického rizika,
stanovení stupnû poÏární bezpeãnosti a posouzení velikosti
poÏárních úsekÛ,

e) zhodnocení navrÏen˘ch stavebních konstrukcí a poÏárních uzá-
vûrÛ z hlediska jejich poÏární odolnosti,

f) zhodnocení navrÏen˘ch stavebních hmot (stupeÀ hofilavosti,
odkapávání v podmínkách poÏáru, rychlost ‰ífiení plamene po
povrchu, toxicita zplodin hofiení apod.),

(4) Rozsah zpracování a obsah poÏárnû bezpeãnostního fie‰ení
mÛÏe b˘t v jednotliv˘ch pfiípadech, v závislosti na rozsahu a veli-
kosti stavby, pfiimûfienû omezen nebo roz‰ífien. VÏdy v‰ak musí
b˘t dostateãn˘m podkladem pro posouzení poÏární bezpeãnosti
navrhované stavby. V odÛvodnûn˘ch pfiípadech mÛÏe b˘t souãástí
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poÏárnû bezpeãnostního fie‰ení expertní zpráva nebo expertní
posudek.

§ 46 Stavební prevence

(1) S ohledem na druh podkladu nebo dokumentace posuzované
podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona (dále jen ”podklady nebo doku-
mentace”) se zji‰Èuje:

b) zachování stability a nosnosti konstrukcí po stanovenou dobu,

c) rozdûlení stavby do poÏárních úsekÛ, stanovení jejich velikos-
ti, zabránûní moÏnosti ‰ífiení poÏáru a jeho zplodin mezi jed-
notliv˘mi poÏárními úseky uvnitfi stavby, zabránûní moÏnosti
‰ífiení poÏáru na sousední objekty,

d) zda navrÏené stavební hmoty odpovídají stanoven˘m poÏa-
davkÛm (stupeÀ hofilavosti, odkapávání v podmínkách poÏá-
ru, rychlost ‰ífiení plamene po povrchu apod.),

(4) Pfii ovûfiování, zda byly dodrÏeny poÏadavky poÏární bezpeã-
nosti staveb, provádûném zpravidla pfii ústním jednání spojeném
s místním  ‰etfiením, se zji‰Èuje, zda skuteãné provedení stavby
odpovídá poÏadavkÛm vypl˘vajícím z poÏárnû bezpeãnostního
fie‰ení, podmínkám vypl˘vajícím ze stavebního povolení a vyda-
n˘ch stanovisek z hlediska poÏární bezpeãnosti.

(5) Pfii ovûfiování zpÛsobilosti stavby a technick˘ch zafiízení k bez-
peãnému provozu z hlediska poÏární ochrany a pfii ovûfiování poÏa-
dovan˘ch vlastností v˘robkÛ se vychází z

d) dokladÛ potvrzujících pouÏití v˘robkÛ a konstrukcí s poÏado-
van˘mi vlastnostmi z hlediska jejich poÏární bezpeãnosti podle
zvlá‰tních právních pfiedpisÛ (§ 47 zákona ã. 50/1976 Sb.,
Zákon ã. 22/1997 Sb., Nafiízení vlády ã. 178/1997 Sb., kter˘m
se stanoví technické poÏadavky na stavební v˘robky, ve znûní
nafiízení vlády ã. 81/1999 Sb. ).

Pozn.: Novû NV ã. 163/2002 Sb., které od 24.4.2003 nahradilo NV ã. 178.

§ 47 Posuzování v˘robkÛ z hlediska poÏární bezpeãnosti

(1) Pfii posuzování v˘robkÛ podle § 31 odst. 1 písm. d) zákona se
na základû pfiíslu‰n˘ch dokladÛ zji‰Èuje, zda jsou z hlediska poÏár-
ní ochrany bezpeãné a zda jsou podle míry poÏárního rizika vyba-
veny potfiebn˘mi údaji k bezpeãnému pouÏívání, kter˘mi jsou:

a) technická dokumentace v˘robku vãetnû popisu jeho konstrukce
a funkce,

b) technické podmínky pro uÏívání, provoz, opravy a údrÏbu,

c) odborné posudky specializovan˘ch pracovi‰È,

d) vlastnosti, poÏárnû technické charakteristiky, sloÏení a balení
v˘robku,

e) prÛvodní dokumentace v˘robce.

(2) Pro posouzení souladu v˘robkÛ s pfiedepsan˘mi poÏadavky se
pouÏijí pfiedev‰ím v˘sledky zkou‰ek proveden˘ch pfiíslu‰nou oso-
bou, pro v˘robek jako typ, jedná-li se o jednotliv˘ v˘robek, pouÏijí
se v˘sledky zkou‰ek pro tento jednotliv˘ v˘robek. Pokud technic-
ké fie‰ení není obsaÏeno v dokladech uveden˘ch v odstavci 1, vyu-
Ïijí se pro posouzení normativní poÏadavky nebo jiné dokumenty
vydané podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ.

B 2.11 Zákon ã. 22/1997 Sb., o technick˘ch poÏa-
davcích na v˘robky a o zmûnû a doplnûní nûkte-
r˘ch zákonÛ, v platném znûní

Pro stanovené stavební v˘robky (v˘robky urãené v˘robcem nebo
dovozcem pro trvalé zabudování do stavby, pokud jeho vlastnos-
ti mohou ovlivnit alespoÀ jeden ze základních poÏadavkÛ na stav-
by) platí v âR zákon ã. 22/1997 Sb., o technick˘ch poÏadavcích
na v˘robky a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní záko-
na ã. 71/2000 Sb. a zákona ã. 102/2001 Sb., a nafiízení vlády ã.
163/2002 s úãinností od 24. 4. 2002, kter˘m se stanoví technické
poÏadavky na vybrané stavební v˘robky (dfiíve nafiízení vlády ã.
178/1997 Sb., ve znûní NV ã. 81/1999 Sb., platné do 23. 4. 2002).

Povinnosti v˘robce/dovozce podle § 13 zákona ã. 22/1997 Sb.

Stanovené v˘robky mohou v˘robci nebo dovozci uvést na trh jen
po posouzení shody jejich vlastností s poÏadavky na bezpeãnost
v˘robkÛ stanoven˘mi tímto zákonem a technick˘mi pfiedpisy (dále
jen ”posouzení shody”) zpÛsobem odpovídajícím stanoven˘m
postupÛm posuzování shody.

V˘robce nebo dovozce stanoveného v˘robku je povinen pfied uve-
dením v˘robku na trh vydat písemné prohlá‰ení o shodû v˘robku
s technick˘mi pfiedpisy a o dodrÏení stanoveného postupu posou-
zení shody (dále jen ”prohlá‰ení o shodû”). NáleÏitosti prohlá‰ení
o shodû stanoví vláda nafiízením.

V˘robce nebo dovozce je oprávnûn oznaãit stanoven˘ v˘robek,
o kterém bylo vydáno prohlá‰ení o shodû, ãeskou znaãkou shody.
Pokud je to stanoveno nafiízením vlády vymezujícím stanovené
v˘robky, je v˘robce nebo dovozce povinen kaÏd˘ v˘robek oznaãit
ãeskou znaãkou shody. JestliÏe je posuzování shody vázáno na
posouzení autorizovanou osobou, pfiipojuje se její identifikaãní ãíslo
k ãeské znaãce shody.

Uvedení v˘robku na trh § 2

Uvedením v˘robku na trh je okamÏik, kdy je v˘robek v âR poprvé
úplatnû nebo bezúplatnû pfiedán nebo nabídnut k pfiedání za úãe-
lem distribuce nebo pouÏívání nebo kdy jsou k nûmu poprvé pfie-
vedena vlastnická práva, nestanoví-li zvlá‰tní zákon jinak. Za uve-
dené na trh se povaÏují i v˘robky vyrobené nebo dovezené pro
provozní potfieby pfii vlastním podnikání v˘robcÛ nebo dovozcÛ,
pokud to nafiízení vlády nevyluãuje. 

V˘robce-dovozce-distributor § 2

v˘robcem osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla v˘robek, za kter˘
odpovídá podle tohoto zákona a kter˘ hodlá uvést na trh pod sv˘m
jménem, dovozcem ten, kdo uvede na trh v˘robek z jiného státu
nebo uvedení takového v˘robku na trh zprostfiedkuje distributo-
rem ten, kdo v dodavatelském fietûzci provádí následnou obchod-
ní ãinnost po uvedení v˘robku na trh.

Technické poÏadavky na v˘robek § 2

Technick˘mi poÏadavky na v˘robek je technická specifikace obsa-
Ïená v právním pfiedpisu nebo jiném technickém dokumentu nebo
technické normû, která stanoví poÏadované charakteristiky v˘rob-
ku, jak˘mi jsou úroveÀ jakosti, uÏitné vlastnosti, bezpeãnost a roz-
mûry, vãetnû poÏadavkÛ na jeho název, pod kter˘m je prodáván,
úpravu názvosloví, symbolÛ, zkou‰ení v˘robku a zku‰ebních
metod, poÏadavky na balení, oznaãování v˘robku nebo opatfio-
vání ‰títkem, postupy posuzování shody v˘robku s právními pfied-
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pisy nebo s technick˘mi normami, v˘robní metody a procesy mají-
cí vliv na charakteristiky v˘robkÛ.

Technické pfiedpisy § 3

Technick˘m pfiedpisem pro úãely tohoto zákona je právní pfiedpis,
obsahující technické poÏadavky na v˘robky, popfiípadû pravidla
pro sluÏby nebo upravující povinnosti pfii uvádûní v˘robku na trh,
pfii jeho pouÏívání nebo pfii poskytování nebo zfiizování sluÏby nebo
zakazující v˘robu, dovoz, prodej ãi pouÏívání urãitého v˘robku nebo
pouÏívání, poskytování nebo zfiizování sluÏby.

Uznávání zahraniãních dokumentÛ a znaãek - § 17 zákona ã.
22/1997 Sb., v pl. znûní

Úfiad mÛÏe obvykle na zásadû vzájemnosti uznávat zahraniãní
dokumenty (certifikáty, osvûdãení apod.) nebo zahraniãní znaãky
jako dÛkaz o posouzení shody nebo zahraniãní znaãku jako ães-
kou znaãku shody podle tohoto zákona, popfiípadû jako podklady
k posouzení shody, pokud je zabezpeãena úroveÀ oprávnûného
zájmu odpovídající poÏadavkÛm pfiíslu‰n˘ch technick˘ch pfiedpi-
sÛ. Úfiad zvefiejÀuje tyto oznámením publikovan˘m ve Vûstníku
Úfiadu.

Za stejn˘ch podmínek mÛÏe autorizovaná osoba uznat v˘sled-
ky zkou‰ek a zji‰tûní proveden˘ch v zahraniãí. Pfii vydávání
certifikátÛ se tedy mohou akceptovat platné zkou‰ky akreditova-
n˘ch laboratofií v Evropû, pokud jsou provedeny podle stejn˘ch
zku‰ebních norem, které platí v âR nebo AO zajistí zkou‰ky
v tuzemsk˘ch laboratofiích. 

B 2.12  Nafiízení vlády ã. 163/2002 Sb., kter˘m se
stanoví technické poÏadavky na vybrané staveb-
ní v˘robky

Pro úãely tohoto nafiízení se rozumí :

a) stavebním v˘robkem kaÏd˘ v˘robek urãen˘ v˘robcem nebo
dovozcem pro trvalé zabudování do staveb, pokud jeho vlast-
nosti mohou ovlivnit alespoÀ jeden ze základních poÏadavkÛ
na stavby, uveden˘ch v pfiíloze ã. 1 k tomuto nafiízení (dále jen
”v˘robek”), kdy trval˘m zabudováním v˘robku do stavby je tako-
vé zabudování, pfii kterém se vyjmutím nebo v˘mûnou v˘rob-
ku trvale mûní vlastnosti stavby, pfiiãemÏ vyjmutí nebo v˘mû-
na v˘robku jsou stavebními nebo montáÏními ãinnostmi, 

b) urãen˘m pouÏitím v˘robku pouÏití urãené v˘robcem nebo
dovozcem, které se vztahuje k úloze, kterou má v˘robek pfii
plnûní základních poÏadavkÛ na stavby uveden˘ch v pfiíloze
ã. 1 k tomuto nafiízení,

c) stavební ãinností stavební nebo montáÏní ãinnost, jejímÏ úãe-
lem je realizace stavby, její zmûna, popfiípadû udrÏovací práce,
které mohou ovlivnit vlastnosti stavby,   

Podle § 4 NV ã. 163 musí v˘robce nebo dovozce pfiipravit pro
posouzení shody v˘robku technickou dokumentaci. Dokumen-
tace musí b˘t v takovém rozsahu, aby umoÏÀovala posouzení
shody v˘robku s technick˘mi poÏadavky obsaÏen˘mi v urãen˘ch
normách nebo v technick˘ch pfiedpisech nebo ve stavebním tech-
nickém osvûdãení. Technická dokumentace s pfiihlédnutím k cha-
rakteru v˘robku obsahuje:

a) podrobn˘ popis v˘robku a vymezení zpÛsobu jeho pouÏití ve
stavbû,

b) u dováÏen˘ch v˘robkÛ identifikaãní údaje o jejich v˘robci,

c) odkaz na urãené normy, na technické pfiedpisy nebo na sta-
vební technické osvûdãení, které budou vyuÏity pro posouze-
ní shody pfied uvedením v˘robku na trh,

d) projektové a v˘robní v˘kresy v˘robku, pfiípadnû jinou doku-
mentaci konkretizující vlastnosti v˘robku k jeho pouÏití, tech-
nologick˘ postup pro jeho v˘robu a pro pouÏití ve stavbû, údaje
o technick˘ch vlastnostech v˘robku vztahující se k základním
poÏadavkÛm,

e) popisy a vysvûtlení nezbytné ke srozumitelnosti v˘kresÛ a funk-
ce v˘robku, návody k pouÏití ve stavbû a pfiípadná upozornû-
ní; upozornûní na nebezpeãí nebo omezení pouÏitelnosti
a návody k bezpeãnému pouÏití musí b˘t v ãeském jazyce,

f) v˘sledky návrhov˘ch a konstrukãních v˘poãtÛ a proveden˘ch
zkou‰ek,

g) zku‰ební protokoly, popfiípadû certifikáty, pokud byly pfied posu-
zováním shody vydány.

Postupy posouzení shody v˘robkÛ
Certifikace v˘robku podle § 5

(1)  V˘robce nebo dovozce poskytne autorizované osobû pro cer-
tifikaci v˘robku:

a) své identifikaãní údaje (jméno a pfiíjmení, trval˘ pobyt, místo pod-
nikání a identifikaãní ãíslo fyzické osoby, nebo název, popfiípa-
dû obchodní firmu, sídlo a identifikaãní ãíslo právnické osoby),
u dováÏen˘ch v˘robkÛ téÏ údaj o v˘robci a místu v˘roby,

b) technickou dokumentaci podle § 4,

c) vzorky v˘robku,

d) popis systému fiízení v˘roby, popfiípadû u dováÏen˘ch v˘rob-
kÛ popis zpÛsobu kontroly v˘robkÛ dovozcem.

(2) Autorizovaná osoba provede certifikaci v˘robku tak, Ïe

a) pfiezkoumá podklady pfiedloÏené v˘robcem nebo dovozcem
a posoudí, zda odpovídají poÏadavkÛm tohoto nafiízení,

b) zkou‰í vzorek nebo vzorky v˘robku poskytnuté v˘robcem nebo
dovozcem na základû v˘bûru, kter˘ provedla a ovûfií, zda v˘ro-
bek odpovídá urãen˘m normám, technick˘m pfiedpisÛm nebo
stavebnímu technickému osvûdãení, které souvisejí  se základ-
ními poÏadavky, 

c) provede posouzení systému fiízení v˘roby, zda odpovídá pfií-
slu‰né technické dokumentaci podle odstavce 1 písm. d) a zda
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systém fiízení v˘roby zabezpeãuje, aby v˘robky uvádûné na
trh odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3; pokud
u dováÏen˘ch v˘robkÛ dovozce nezajistí posouzení systému
fiízení v˘roby u zahraniãního v˘robce autorizovanou osobou,
je pfiedmûtem posouzení zpÛsob kontroly v˘robkÛ dovozcem.

(3) Pokud vzorek odpovídá urãen˘m normám, technick˘m pfied-
pisÛm nebo stavebnímu technickému osvûdãení, které souvisejí
se základními poÏadavky a v˘robcem je zaji‰tûno fiádné fungová-
ní systému fiízení v˘roby, popfiípadû u dováÏen˘ch v˘robkÛ je
dovozcem zaji‰tûna fiádná kontrola v˘robkÛ, vystaví autorizova-
ná osoba certifikát v˘robku a pfiedá ho v˘robci nebo dovozci. Tento
certifikát obsahuje závûry zji‰Èování, ovûfiování a v˘sledkÛ zkou-
‰ek, popis a popfiípadû zobrazení certifikovaného v˘robku nezbyt-
né pro jeho identifikaci.

(4) Autorizovaná osoba provádí nejménû jedenkrát za 12 mûsícÛ pra-
videln˘ dohled nad fiádn˘m fungováním systému fiízení v˘roby uv˘rob-
ce nebo nad fiádn˘m fungováním kontroly v˘robkÛ u dovozce a kon-
trolu dodrÏení stanoven˘ch poÏadavkÛ u v˘robkÛ. O vyhodnocení
dohledu, popfiípadû kontroly dodrÏení stanoven˘ch poÏadavkÛ, vydá
autorizovaná osoba zprávu, kterou pfiedá v˘robci nebo dovozci.

Posouzení systému fiízení v˘roby podle § 6

(1) V˘robce nebo dovozce pro posouzení systému fiízení v˘roby 

a) provede nebo nechá provést zkou‰ky vzorku v˘robku aposou-
dí, zda typ v˘robku odpovídá urãen˘m normám, technick˘m
pfiedpisÛm nebo stavebnímu technickému osvûdãení; ov˘sled-
cích zkou‰ek a jejich posouzení vystavuje doklad,

b) zajistí technickou dokumentaci podle § 4,

c) zaji‰Èuje takov˘  systém fiízení v˘roby, aby v‰echny v˘robky,
které uvádí na trh, odpovídaly technické dokumentaci podle §
4 odst. 3,

d) zajistí u autorizované osoby posouzení jím provozovaného
systému fiízení v˘roby podle odstavce  2, k tomu jí pfiedá potfieb-
né podklady.

(2) Autorizovaná osoba

a) provede posouzení systému fiízení v˘roby, zda odpovídá pfií-
slu‰né technické dokumentaci podle § 5 odst. 1 písm. d) a zda
systém fiízení v˘roby zabezpeãuje, aby v˘robky uvádûné na trh
odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3; tyto poÏa-
davky se povaÏují za splnûné, pokud je pfii v˘robû uplatÀována
ãeská technická norma pro modely zabezpeãování jakosti,  

b) pokud systém fiízení v˘roby zabezpeãuje, Ïe v˘robky uvádûné
na trh odpovídají technické dokumentaci podle § 4 odst. 3, vydá
o tom certifikát,

c) provádí minimálnû jedenkrát za 12 mûsícÛ pravideln˘ dohled
nad fiádn˘m fungováním systému  fiízení v˘roby; o vyhodnocení
dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou pfiedá v˘robci
nebo dovozci.

(3) V pfiípadû, Ïe v˘robce nebo dovozce neprokáÏe v‰echny sku-
teãnosti podle odstavce 1 nebo není moÏné splnit úkoly autorizo-
vané osoby podle odstavce  2, provádí se posouzení shody postu-
pem podle § 5.

Ovûfiení shody podle § 7

(1) V˘robce nebo dovozce pro ovûfiení shody v˘robkÛ

a) zajistí provedení zkou‰ky vzorku v˘robku a posouzení shody
typu v˘robku s urãen˘mi normami, technick˘mi pfiedpisy nebo
se stavebním technick˘m osvûdãení autorizovanou osobou,

b) zajistí technickou dokumentaci podle § 4,

c) zaji‰Èuje takov˘ systém fiízení v˘roby nebo kontroly v˘robkÛ pfii
dovozu, aby v‰echny v˘robky, které uvádí na trh, odpovídaly
technické dokumentaci podle § 4 odst. 3; dovozce v odpoví-
dající mífie zabezpeãuje kontrolu dováÏen˘ch v˘robkÛ.

(2) Autorizovaná osoba provede zkou‰ky vzorku v˘robku a posou-
dí, zda typ v˘robku odpovídá urãen˘m normám, technick˘m pfied-
pisÛm nebo stavebnímu technickému osvûdãení. O v˘sledcích
zkou‰ek a jejich posouzení vystaví protokol s uvedením doby plat-
nosti.

V˘robce nebo dovozce, kter˘ má posouzenou shodu v˘robku
nûkter˘m z v˘‰e uveden˘ch postupÛ, pfiiãemÏ podle § 10 nafiíze-
ní vlády ã. 163/2002 Sb., lze na Ïádost v˘robce nebo dovozce
nahradit postupy posouzení shody podle § 6 aÏ 8 postupem posou-
zení shody podle § 5, musí b˘t vydáno prohlá‰ení o shodû ve
smyslu § 13 NV ã. 163/2002 Sb.

Prohlá‰ení o shodû § 13

(1) Prohlá‰ení o shodû vypracovává v˘robce nebo dovozce v ães-
kém jazyce a obsahuje tyto náleÏitosti:

a) identifikaãní údaje o v˘robci nebo dovozci, kter˘ prohlá‰ení
o shodû vydává (jméno a pfiíjmení, trval˘ pobyt,  místo podni-
kání a identifikaãní ãíslo fyzické osoby, nebo název, popfiípadû
obchodní firmu, sídlo a identifikaãní ãíslo  právnické osoby),

b) identifikaãní údaje o v˘robku (napfiíklad název, typ, znaãka,
popis provedení), u dováÏen˘ch v˘robkÛ téÏ jméno a adresu
v˘robce a místo v˘roby,

c) popis a urãení v˘robku (v˘robcem, popfiípadû dovozcem urãe-
n˘ úãel pouÏití ve stavbû), 

d) údaj o pouÏitém zpÛsobu posouzení shody; identifikaãní údaje
dokladÛ o zkou‰kách a posouzení shody,

e) odkaz na urãené normy, technické pfiedpisy nebo stavební tech-
nické osvûdãení, které byly pouÏity pfii posouzení shody,

f) údaje o autorizované osobû, pokud vydala stavební technické
osvûdãení nebo se podílela na posuzování shody, údaje o této
osobû (název, popfiípadû obchodní firmu, sídlo, identifikaãní
ãíslo autorizované osoby) a evidenãní ãíslo a datum vydání její-
ho nálezu (stavebního technického osvûdãení, zku‰ebního pro-
tokolu, zprávy, popfiípadû certifikátu) o pfiedmûtném v˘robku
nebo o posouzení systému fiízení v˘roby,

g) potvrzení v˘robce nebo dovozce o tom, Ïe vlastnosti v˘robku
splÀují základní poÏadavky podle tohoto nafiízení, popfiípadû
poÏadavky jin˘ch technick˘ch pfiedpisÛ,  Ïe v˘robek je za pod-
mínek obvyklého, popfiípadû v˘robcem nebo dovozcem urãe-
ného pouÏití bezpeãn˘ a Ïe pfiijal opatfiení, kter˘mi zabezpe-
ãuje shodu v‰ech v˘robkÛ uvádûn˘ch na trh s technickou
dokumentací a se základními poÏadavky,
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h) datum a místo vydání prohlá‰ení o shodû; jméno a funkce odpo-
vûdné osoby v˘robce nebo dovozce a její podpis.

(2) Dojde-li ke zmûnû skuteãností, za kter˘ch bylo vydáno prohlá-
‰ení o shodû na v˘robek, kter˘ má b˘t i po této zmûnû nadále uvá-
dûn na trh, a pokud tyto zmûny mohou ovlivnit vlastnosti v˘robku
z hledisek základních poÏadavkÛ, v˘robce nebo dovozce vydá
nové prohlá‰ení  o shodû.  Jiné zmûny skuteãností,  za  kter˘ch
bylo  vydáno prohlá‰ení o shodû, se uvádí v doplÀku k prohlá‰ení
o shodû.

V NV ã. 163/2002 Sb. jsou v § 14 pfiechodná ustanovení platná
1 rok od vydání nafiízení vlády. 

§14 odst. 1 - U v˘robkÛ uveden˘ch v pfiíloze 2 k NV ã. 163/2002
Sb., lze do 1 roku po dni nabytí úãinnosti tohoto NV pouÏít namís-
to postupÛ posouzení shody vyznaãen˘ch u jednotliv˘ch v˘robkÛ
v pfiíloze 2 k tomuto NV postupy stanovené dosavadními postupy.
Tato doba uplynula dne 23. dubna 2003.

§14 odst. 2 – V˘robky uvedené v pfiíloze 2 k NV ã. 163/2002 Sb.,
které pfiede dnem nabytí úãinnosti tohoto NV nepodléhaly postu-
pÛm posuzování shody podle NV ã. 178/1997 Sb., ve znûní NV ã.
81/1999 Sb., mohou namísto poÏadavkÛ stanoven˘ch tímto NV
splÀovat po dobu 1 roku ode dne nabytí úãinnosti tohoto NV poÏa-
davky na jejich vlastnosti, stanovené dosavadními pfiedpisy.
Tato doba uplynula dne 23. dubna 2003.

§ 14 odst. 3 – Posouzení shody provedené podle NV ã. 178/1997
Sb., ve znûní NV ã. 81/1999 Sb., se povaÏuje za posouzení shody
podle NV ã. 163/2002 Sb., pokud nedo‰lo ke zmûnû skuteãností,
za kter˘ch bylo posouzení shody provedeno, zejména ke zmûnû
vlastností v˘robku nebo pro nûj stanoven˘ch technick˘ch poÏa-
davkÛ nebo postupu posuzování shody.

§ 14 odst. 4 – Dokumenty vydané podle NV ã. 178/1997 Sb., ve
znûní NV ã. 81/1999 Sb.,lze vyuÏít jako podklady pro posouzení
shody podle NV ã. 163/2002 Sb. Pokud jsou tyto dokumenty ãaso-
vû omezeny, platí po dobu v nich uvedenou, jestliÏe v té dobû nedo-
‰lo ke zmûnû skuteãností, za kter˘ch byly vydány.

B 3 Rozbor jednotliv˘ch vrstev
sendviãového stfie‰ního plá‰tû
z hlediska poÏadavkÛ na posouze-
ní shody
Plochá stfiecha je sloÏena z materiálÛ, které jsou stanoven˘mi sta-
vebními v˘robky, a proto u nich pfied jejich zabudováním do plo-
ché stfiechy musí b˘t posouzena shoda stanoven˘m postupem
posouzení shody (viz B 2.12).

Jedná se zejména o tyto ãásti:

- hliníkov˘ plech – skupina v˘robkÛ 4, pofi. ã. 1 pfiílohy ã. 2 k NV
ã. 163/2002 Sb. (Kovové konstrukãní profily a plechy chránû-
né i nechránûné proti korozi povrchovou úpravou pouÏité
v kovov˘ch konstrukcích nebo ve spfiaÏen˘ch ocelobetono-
v˘ch  konstrukcích) - posouzení shody podle §6;

- parotûsná fólie – skupina v˘robkÛ 5, pofi. ã. 2a (Hydroizolaãní
a parotûsné v˘robky pro stfie‰ní krytiny, pro pouÏití, na která se

vztahují poÏadavky na poÏární bezpeãnost a stfie‰ní licí jedno
ivíce sloÏkové hydroizolace, pro pouÏití, na která se vztahují pfied-
pisy na poÏární bezpeãnost) - posouzení shody podle § 5;

- minerálnûvláknitá deska – skupina v˘robkÛ 5, pofi. ã. 1 b (PrÛ-
myslovû vyrábûné tepelnû a zvukovû izolaãní materiály a) z
hofilav˘ch hmot - posouzení shody podle §5;

- pûnov˘ polystyren – skupina v˘robkÛ 5, pofi. ã. 1a (PrÛmy-
slovû vyrábûné tepelnû a zvukovû izolaãní materiály a) z hofi-
lav˘ch hmot) - posouzení shody podle §5;

- hydroizoilaãní fólie – skupina v˘robkÛ 5, pofi. ã. 2 a (Hydro-
izolaãní a parotûsné v˘robky pro stfie‰ní krytiny, pro pouÏití, na
která se vztahují poÏadavky na poÏární bezpeãnost a stfie‰ní
licí jedno i více sloÏkové hydroizolace, pro pouÏití, na která se
vztahují pfiedpisy na poÏární bezpeãnost) - posouzení shody
podle § 5;

- spojovací materiál – skupina v˘robkÛ 4, pofi. ã. 4 (Konstrukãní
spojovací prostfiedky pro nosné stavební konstrukce - n˘ty, ãepy,
‰rouby, matice a podloÏky) - posouzení shody podle §6.

Aby byly zaruãeny poÏadované a deklarované vlastnosti stfiechy,
musí projektant i stavební firmy postupovat podle vzorov˘ch sta-
vebních detailÛ stfiech s EPS a s vodotûsnou izolací. PouÏít do kon-
strukce lze pouze v˘robky, u kter˘ch byla posouzena shoda pfie-
depsan˘m postupem posouzení shody a je vydáno prohlá‰ení
o shodû/uji‰tûní o shodû (viz § 13 zákona ã. 22/1997 Sb.).

I kdyÏ v ãásti A jsou uvádûny nûkteré v˘robky, vãetnû názvu
a v˘robce, platí vÏdy poÏadavek, aby u v˘robku byla posou-
zena shoda.

B 4 Posouzení celé stfie‰ní kon-
strukce z hlediska poÏadavkÛ na
posouzení shody, pfiíp. z hlediska
dal‰ích pfiedpisÛ
Jak bylo fieãeno v˘‰e, stavba není v˘robkem, ani plochá stfiecha
s pûnov˘m polystyrenem není stanoven˘m stavebním v˘robkem.

Podle § 47 stavebního zákona mohou b˘t pro stavbu navrÏeny
a pouÏity jen takové v˘robky a konstrukce, jejichÏ vlastnosti z hle-
diska zpÛsobilosti stavby pro navrÏen˘ úãel zaruãují, Ïe stavba pfii
správném provedení a údrÏbû po dobu pfiedpokládané existence
splÀuje poÏadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, poÏární
bezpeãnost, hygienu, ochranu zdraví a Ïivotního prostfiedí, bez-
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peãnost pfii uÏívání (vãetnû uÏívání osobami s omezenou schop-
ností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu ener-
gie a ochranu tepla. Jak je zfiejmé, jedná se o tytéÏ poÏadavky,
které jsou uvedeny v pfiíloze ã. 1 NV ã. 163/2002 Sb.

K uvedení stanoveného stavebního v˘robku na trh z hlediska záko-
na ã. 22/1997 Sb., v platném znûní, dochází následujícími zpÛso-
by:

a) ve vût‰inû pfiípadÛ jsou do stavby zabudovány v˘robky, které
jiÏ byly uvedeny na trh (viz § 2 písm. b) zákona ã. 22/1997 Sb.,
v platném znûní)

b) v pfiípadû v˘roby stavebních v˘robkÛ pfiímo na stavbû, jsou tyto
uvedeny na trh okamÏikem jejich zabudování do stavby (napfi.
zabetonováním, ukotvením, pfiivafiením, apod.)

c) v nûkter˘ch v˘jimeãn˘ch pfiípadech je uvedením na trh ukon-
ãení zku‰ebního provozu a vydání kolaudaãního rozhodnutí
(viz § 83, 84 stavebního zákona) a to tehdy, je-li mezi staveb-
níkem a zhotovitelem nebo dodavatelem v˘robku smluvnû
dohodnut zku‰ební provoz v rámci pfiedãasného uÏívání stav-
by, napfi. pro ovûfiení projektovan˘ch – vypoãten˘ch paramet-
rÛ v˘robku. Je moÏné vyuÏít skuteãnost, která je také rozhod-
ná pro uvedení v˘robku na trh, a tou je majetkov˘ vztah
k v˘robku, kdy tento je stále majetkem v˘robce a k uvedení na
trh zatím nedo‰lo /viz § 2 písm. b) zákona ã. 22/1997 Sb., v plat-
ném znûní).

Lze pfiedpokládat, Ïe na stavbu ploché stfiechy s pûnov˘m polys-
tyrenem budou pouÏívány pouze v˘robky uvedené na trh podle
písm. a). 

Dal‰í poÏadavky na stfie‰ní konstrukci vypl˘vají z v˘‰e uveden˘ch
obecnû závazn˘ch právních pfiedpisÛ a technick˘ch pfiedpisÛ. 

Je povinností projektanta navrhnout stfiechu pouze z materiálÛ,
u kter˘ch byla posouzena shoda, a stavebních firem pouÏít do stav-
by pouze tyto materiály. 

B 5 Podmínky platnosti zpracova-
n˘ch podkladÛ pro projektování
Tento materiál fie‰í komplexnû problematiku ploch˘ch stfiech
s pûnov˘m polystyrenem, a byl vytvofien na základû zhodnocení
v˘sledkÛ zkou‰ek a rozboru právních pfiedpisÛ i normativních doku-
mentÛ 

Platnost tohoto materiálu je dána platností právních pfiedpisÛ i nor-
mativních dokumentÛ, které byly ke zpracování celé problematiky
vyuÏity.

Závisí na SdruÏení EPS âR, jak˘m zpÛsobem bude informovat
projektanty a stavební firmy o poÏadavcích, zda formou ‰kolení
nebo zapracování tohoto materiálu do sv˘ch podkladÛ, pfiípadnû
zvefiejnûním v ãasopise SdruÏení, Izolaãní praxe.

SdruÏení EPS âR má jako hlavní cíl své ãinnosti vytvofiení podmí-
nek pro zaji‰tûní trvale vysoké kvality v˘robkÛ z EPS, zaji‰tûní
legislativního rámce pro rozvoj aplikací z EPS, osvûtu a dal‰í ãin-
nost smûfiující ke kvalitním fie‰ením energetick˘ch úspor budov. 

Závûr
PoÏadavky nûkter˘ch obecnû závazn˘ch právních pfiedpisÛ jsou
uvedeny jako informativní, aby byly jasné vztahy mezi jednotliv˘-
mi pfiedpisy, poÏadavky a odpovûdnosti z nich plynoucí, u ostat-
ních pfiedpisÛ jsou vyvozeny závûry. 

S tímto materiálem by mûli b˘t seznámeni projektanti a montáÏní
firmy tak, aby vytvofiená konstrukce ploché stfiechy s pûnov˘m
polystyrenem - EPS, odpovídala poÏadavkÛm obecnû závazn˘ch
právních pfiedpisÛ, technick˘ch pfiedpisÛ i normativním dokumen-
tÛm.

Vypracoval: Schválil:
Ing. Jan  K a r p a ‰,   CSc. Ing. Roman  Z o u f a l, CSc.

generální fieditel PAVUS, 
a.s. – AO 216

Ing. Jana B u ch t o v á

Praha 9. 6. 2003
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Poznámky:
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