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Abstrakt
Tato bakalá ská práce se skládá ze t í základních ástí. V první ásti je objekt
bytového domu podroben revizi stavebních konstrukcí, jak z hlediska statické ásti, tak
z hlediska požární bezpe nosti staveb. Ve druhé ásti je na tento objekt zpracováno
požárn bezpe nostní ešení. T etí ást zahrnuje p edb žný návrh vybraných nosných
prvk konstrukce, návrh výztuže a posouzení t chto ástí konstrukce za b žné teploty.
Tato se ást dále zabývá posouzením požární odolnosti vybraných ástí konstrukce.

Klí ová slova
Bytový d m, požárn bezpe nostní ešení, p edb žný návrh, návrh výztuže, požární
odolnost
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Abstract
This thesis contains of three basic parts. The first part deals with the revisions
of the residental house building entered drawings both in relation to fire safety and the
structural analysis of the object. In the second part you is detailed fire safety solutions
for the residental house building. The third part attends to static design, which is made
up of load bearing elements preliminary draft of reinforced concrete dimensions,
detailed design and assessment of selected reinforced structural elements at ordinary
temperatures. This part includes the assessment of the fire resistance issue of these
selected structures.

Key words
Residental house building, fire safety solution, preliminary draft, reinforcement design,
fire resistance
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Cíle
Náplní této bakalá ské práce je na zadaný objekt vyhotovit Požárn
bezpe nostní ešení. Na základ tohoto dokumentu vybrat konstrukce nejvíce
namáhané požárním zatížením. Konstrukce objektu podrobit revizi jak z hlediska
statické ásti, tak z hlediska požární bezpe nosti staveb. Vybrané konstrukce navrhnout
a posoudit za b žné teploty a následn posoudit, zda vyhoví na požadovanou požární
odolnost. Navrhování a posuzování konstrukcí je provedeno v souladu souboru
platných norem v eské republice.
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Zadání
Zadáním této bakalá ské práce je bytový d m v Praze Sedlci. Objekt je
obdélníkového p dorysu se ty mi nadzemními podlažími. Stavba slouží k bydlení
s dopln ním o kancelá ské prostory (ateliéry). Objekt je po výšce úrov ov posunut o
polovinu výšky podlaží, z d vodu umíst ní zaklada ových systému v prostoru garáže
v 1.NP. V prvním nadzemním podlaží domu se nachází technické zázemí, garáže,
sklepní kóje, ko árkárna a prádelna. Dispozice vyšších podlaží zahrnují bytové
jednotky a kancelá ské prostory (ateliéry). Podlaží jsou vertikáln propojena
dvouramenným schodišt m a výtahem umíst nými uprost ed domu. Objekt je zast ešen
plochou st echou, která je z ásti pochozí a z ásti vegeta ní (extenzivní zele ).
Podklady ve form zpracované výkresové dokumentace bytového domu v Praze
Sedlci byly zpracovány studentem p edm tu Ateliérová tvorba 4 na Kated e
architektury Vojt chem Lichým. Toto zadání bylo poskytnuto Ing. arch. Petrem
Hejtmánkem. Za kvalitu a správnost podklad neodpovídám.
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Revize
Na zadaném objektu bytového domu v Praze Sedlci, byla provedena revize
stavební ásti, která zahrnuje stavební úpravy objektu jak z hlediska statické ásti, tak
z hlediska požární bezpe nosti staveb.
Z hlediska statické ásti byla provedena hlavní úprava objektu zm nou
konstruk ního systému, kdy byly železobetonové st ny nahrazeny železobetonovými
sloupy a pr vlaky, mezi sloupy je navrženo výpl ové zdivo. Na tuto zm nu navazují
další úpravy v objektu, jako jsou úprava základ , posun a zmenšení výplní otvor oken,
zv tšení tlouš ky stropních desek a další dispozi ní úpravy.
Z hlediska požární bezpe nosti staveb byly provedeny zm ny u výplní
dve ních otvor z d vodu evakuace osob a podmínek na p irozené v trání chrán né
únikové cesty.
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Požárn bezpe nostní ešení
Objekt je navržen jako bytový d m s dopln ním o kancelá ské prostory
(ateliéry). Dle SN 73 0833 se tyto bytové prostory zahrnují do skupiny budov OB2.
V objektu se nachází tyto provozy: byty posuzované podle SN 73 0802 a SN
73 0833, kancelá ské prostory (ateliéry) posuzované podle SN 73 0802 a garáž
s hromadným stáním posuzovaná podle SN 73 0804, P ílohy I. V objektu je navržena
chrán ná úniková cesta typu A (dále jen CHÚC – A). Požární výška objektu je 11,2 m,
ur ena v souladu s SN 73 0802.
Samostatným požárním úsekem (dále jen PÚ) v tomto objektu musí být
CHÚC – A, každý byt, prostory ateliéru s p íslušenstvím, garáž s hromadným stáním a
instala ní šachty. Dalším samostatným PÚ je z bezpe nostních d vod navržena
technická místnost s umíst ním elektrokotle (výkon max. 50kW) a tepelného erpadla.
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Na základ
SN 73 0802, nebo výpo ty byly stanoveny stupn požární
bezpe nosti (dále jen SPB) jednotlivých požárních úsek .
- CHÚC A
II.SPB
- garáž
I.SPB
- sklepní kóje
III.SPB
- prádelna, ko árkárna
I.SPB
- technická místnost
II.SPB
- instala ní šachty
II.SPB
- ateliéry
III.SPB
- byty
III.SPB
Na základ stanovení výše SPB byly jednotlivé konstrukce posouzeny na
požadovanou požární odolnost. Nejvyšší požadavek na požární odolnost konstrukcí je
45 minut.
Evakuace osob z byt , ateliér a p íslušenství domu bude probíhat po
CHÚC – A na volné prostranství p ed domem. Evakuace osob z hromadné garáže m že
probíhat bu po CHÚC – A na volné prostranství nebo p ímo garážovými vraty
s dve ním dílem na volné prostranství.
V objektu se bude nacházet celkem 55 osob. Únik osob je umožn n po
nechrán ných únikových cestách v rámci PÚ a jedné CHÚC – A. Je uvažováno, že 53
osob bude unikat po CHÚC – A na volné prostranství a 2 osoby budou unikat
garážovými vraty s dve ním dílem p ímo na volné prostranství.
Odstupové vzdálenosti byly stanoveny od obvodového plášt i od st ešního
plášt . Nejv tší odstupová vzdálenost ve vodorovném sm ru je 4,5 m a ve svislém
sm ru je 5,75 m. Odstupové vzdálenosti zasahují p evážn na pozemek p íslušející k
objektu, pouze na jihozápadní stran
zasahuje tato hranice požárn
nebezpe ného prostoru za hranice pozemku na ve ejné prostranství, což je podle SN
73 0802 možné.
V objektu není nutné navrhovat vnit ní odb rná místa. Objekt bude vybaven
pouze p enosnými hasicími p ístroji. Pro zásah požárních jednotek je možné využít
dvou vn jších odb rných míst, bu nadzemní hydrant, nebo p írodní zdroj eku
Vltavu.
Instalace PBZ v objektu nebude. V prostorách byt a ateliér bude
nainstalovaná pouze autonomní detekce a signalizace požáru.

9

Návrh a posouzení vybrané ásti konstrukce za b žné
teploty
V první ásti byl proveden návrh rozm r nosných prvk , kdy byly stanoveny
rozm ry stropních desek, sloup a pr vlak . Následn , v druhé ásti, byla ve vybraných
konstrukcích, na základ stanovení nejvyšší požadované požární odolnosti v ásti
Požárn bezpe nostní ešení, navržena a posouzena výztuž t chto prvk .
Navrhované a posuzované konstrukce se nachází v 1.NP v prostoru sklepních
kójí. Výztuž byla navrhována do konstrukcí stropních desek nad 1.NP a 1.NP
zvýšeném, schodiš ového ramene, pr vlaku, sloupu a obvodové st ny.
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Rozm ry prvk a návrh výztuže:
-

Stropní deska:

Stropní desky jsou navrženy v tlouš ce 230 mm pnuté v jednom sm ru, pop ípad
k ížem pnuté.
V konstrukci stropní desky je navržena hlavní nosná výztuž profilu 10 mm
kladena po 140, nebo 250 mm a rozd lovací vyztuž profilu 8 mm kladena po 350 mm.
-

Schodišt Sch1:

Rozm r tlouš ky schodiš ového ramena je 195 mm a vyplívá z rozm r p ilehlých
stropních desek.
V konstrukci schodiš ového ramene je navržena hlavní nosná výztuž profilu 10 mm
kladena po 120, nebo 140 mm a rozd lovací vyztuž profilu 8 mm kladena po 300 mm,
nebo 350 mm.
-

Pr vlak P2:

Rozm ry pr vlaku jsou ší ka 250 mm a výška 450 mm.
V konstrukci pr vlaku je navržena hlavní nosná výztuž 3 x profil 20 mm. Smykovou
výztuž tvo í dvoust ižné t mínky profilu 10 mm po 200 mm, nebo 300 mm.
-

Sloup C3:

Rozm ry sloupu jsou 300 x 300 mm.
V konstrukci sloupu je navržena svislá konstruk ní výztuž 4 x profil 12 mm.
T mínky jsou profilu 8 mm rozmíst ny po 110 mm, nebo 180 mm.
-

St na S1:

Rozm r tlouš ky st ny je 300 mm.
V konstrukci st ny je navržena svislá výztuž profilu 10
po 200 mm a vodorovná výztuž profilu 8 mm kladena po 350 mm.

mm

kladena

Všechny výše uvedené konstrukce byly navrženy a posouzeny v souladu se
souborem platných norem v eské republice.
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Obr. 1 Statické schéma konstrukce 1.NP a 1.NP zvýšené
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Posouzení požární odolnosti vybrané ásti konstrukce
Pro výpo et konstrukce za požáru byly pro posouzení vybrány konstrukce v PÚ
N 01.03 - III, kde je nejvyšší požadovaná požární odolnost 45 minut.
Posuzované konstrukce:
- železobetonová stropní deska tl. 230 mm, vystavení požáru z jedné strany,
požadovaná požární odolnost REI 45 DP1
- železobetonový pr vlak 250 x 450 mm, vystavení požáru ze t í stran, požadovaná
požární odolnost R 45 DP1
- železobetonový sloup 300 x 300 mm, vystavení požáru ze t í stran, požadovaní
požární odolnost R 45 DP1
- železobetonová st na tl. 300 mm, vystavení požáru z jedné strany, požadovaní
požární odolnost REW 45 DP1
Obr. 2 Posuzovaný požární úsek
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V další ásti byla provedena teplotní analýza požárního úseku podle normové
teplotní k ivky a podle parametrické teplotní k ivky. Na základ porovnání t chto dvou
k ivek bylo zjišt no, že normová teplotní k ivka dosahuje vyšších teplotních hodnot a
tudíž budou vybrané konstrukce posuzovány na základ této k ivky.
Obr. 3 Porovnání normové a parametrické teplotní k ivky

Tato kapitola dále pokra uje teplotní analýzou konstrukcí stropní desky,
pr vlaku, sloupu a st ny. Teplotní analýza byla provedena, jak pro normovou teplotní
k ivku, tak pro parametrickou teplotní k ivku.
Obr. 4 Stropní deska normová teplotní k ivka

Obr. 5 St na normová teplotní k ivka

Obr. 6 Pr vlak normová teplotní k ivka

Obr. 7 Sloup normová teplotní k ivka
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V další ásti jsou vybrané konstrukce posouzeny podle tabulkových hodnot.
Jelikož tabulky neobsahují minimální hodnoty pro požární odolnost 45 minut, byly
konstrukce posouzeny na požární odolnost 60 minut.
Na základ porovnání s tabulkovými hodnotami byly stanoveny následující
záv ry. Posuzovaná železobetonová stropní deska vyhoví podle tabulkových hodnot na
požadovanou požární odolnost REI 45 DP1. Posuzovaný železobetonový pr vlak
vyhoví podle tabulkových hodnot na požadovanou požární odolnost R 45 DP1.
Posuzovaný železobetonový sloup nevyhoví podle tabulkových hodnot na požární
odolnost 60 minut, proto byla stanovena požární odolnost metodou p ímého výpo tu.
Skute ná požární odolnost byla stanovena na 57 minut. Posuzovaná železobetonová
st na vyhoví podle tabulkových hodnot na požární odolnost REI 45 DP1, je tedy spln n
požadavek na požadovanou požární odolnost REW 45 DP1.
V poslední ásti byly vybrané konstrukce posouzeny pomocí zp esn ných
výpo t . Konstrukce stropní desky a st ny byly posouzeny pomocí Zónové metody.
Konstrukce pr vlaku a sloupu byly posouzeny pomocí Metody Izotermy 500 °C.
Konstrukce posuzované Zónovou metodou byly rozd leny na jednotlivé zóny,
kde byla stanovena teplota ve st edu t chto zón, stanovena tlouš ka vylou ené vrstvy
a zredukována pevnost výztuže v závislosti na její teplot . Pevnost betonu nebyla
redukována, jelikož v konstrukcích není dosahováno tak vysokých teplot, které by
pevnost betonu ovlivnily. Nakonec byla posouzena podmínka spolehlivosti p i
požární situaci.
Pro konstrukce posuzované Metodou izotermy 500 °C byl stanoven rozm r
redukovaného pr ezu na základ izotermy 500 °C a zredukována pevnost výztuže
v závislosti na její teplot . Nakonec byla posouzena podmínka
spolehlivosti
pi
požární situaci.
Na základ zp esn ných výpo t byly stanoveny následující záv ry.
Zónovou metodou bylo prokázáno, že posuzovaná železobetonová stropní deska
spl uje požadavek normové požární odolnosti REI 45 DP1. Metodou izotermy 500 °C
bylo prokázáno, že posuzovaný železobetonový pr vlak spl uje požadavek normové
požární odolnosti R 45 DP1. Metodou izotermy 500 °C bylo prokázáno, že posuzovaný
železobetonový sloup spl uje požadavek normové požární odolnosti R 45 DP1.
Zónovou metodou bylo prokázáno, že posuzovaná železobetonová st na spl uje
požadavek normové požární odolnosti REI 45 DP1, je tedy spln n požadavek
na
požadovanou požární odolnost REW 45 DP1.
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Záv r
P i navrhování a posuzování konstrukcí za b žné teploty a p i posuzování
konstrukcí p i ú incích požáru bylo postupováno v souladu se souborem platných
norem v eské republice.
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