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Prohlášení výrobce k otovorovým výplním – vchodové dveře v bytové výstavbě 
 
Na základě platných norem pro oblast obecné výstavby, konkrétně norem: 
ČSN 73 0802:2000 , ČSN 73 0804:2002 
ČSN 73 08xx ( požární bezpečnost staveb) všeobecně 
Norem pro panikové / nouzové kování a zámky na únikových cestách 
ČSN EN 1125 a ČSN EN 179 normy pro únikové a panikové uzávěry 
Občanský zákoník,… 
 
Musí být vždy u každé nové, nebo rekonstruované budovy, konkrétně zde u otvorových výplní 
k dispozici akreditovaným projektantem v oboru požární řešení staveb projekt tzv Požární řešení staveb 
(PBŘ) 
 
Projektant vždy určí dle typu budovy a počtu osob charakteristiku únikové cesty a vlastní výbavu dveří 
na únikové cestě, určením typu uzávěru dle odpovídajících norem. 
 
Ve zkratce všechny veřejné i bytové budovy musí mít vypracován projekty PBŘ, i když se jedná o re-
konstrukci = zásah do obvodového pláště budovy. 
 
Vchodové dveře jsou de-facto vždy brány, jako dveře v únikové cestě, a tedy dle platných norem musí 
být konstruovány tak, aby v případě vzniklé paniky (požár, nebo jiná mimořádná situace) vždy zabezpe-
čily otevření a záchranu zdraví a životů osob, kteří budovu opouštějí. 
  
Výrobce stavebních otvorů musí také vždy provést na stavbě „posouzení rizik“ a dle situace navrhne 
správné řešení. 
 
Dle všech platných norem je mj. výrobce garantem výroby a montáže výrobku, který odpovídá platné 
legislativě, ručí za plně funkční dílo. 
 
Neznalost zákonů a norem neomlouvá. 
 
SVJ jako objednatel: 
1) normy a předpisy zná, pak nikoho nepotřebuje a vstup navrhne sám, s vlastní odpovědností 
2) si najme odborníka, na kterého přenese odpovědnost = projektant. 
 
Jestliže objedná bez projektu a bez specifikace, pak na sebe dodavatel a provozovatel ( SVJ,…)  
přebírají odpovědnost za případné škody na zdraví a životech, s následnými právními postihy. 
 
Pracuje-li se bez projektu, pak je dodavatel odpovědný za soulad se všemi normami a předpisy! 
 
Obecně se bohužel stále potkáváme se situacemi, že jsou dveře v bytových a panelových domech, 
osazovány standardními otočnými i automatickými dveřmi, které nejsou určeny pro únikové cesty a min 
při kolaudacích, dochází ze strany stavebního úřadu, hasiče,… k nepovolení užívání. Následná výměna 
za správný výrobek je velmi finančně náročná. 
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