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Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce je požární řešení sportovní haly s hotelem na základě 

zadané projektové dokumentace. Požární řešení je zpracováno ve stupni dokumentace pro 

stavební povolení a zahrnuje požárně bezpečnostní řešení, statický návrh vybraných konstrukcí 

za běžné teploty, jejich posouzení při požární situaci a revizi stavební části projektu s ohledem 

na statiku a požární bezpečnost objektu. Jednotlivé části obsahují textovou část a výkresovou 

dokumentaci. Statický návrh zahrnuje předběžný návrh konstrukce jako celku a podrobný návrh 

vybrané části včetně výkresů. Posouzení konstrukcí při požární situaci je provedeno pomocí 

normových tabulek a zjednodušených výpočetních metod. Při řešení bylo postupováno dle 

současných právních předpisů a norem. Přínosem práce je praktická ukázka výpočetních metod 

a postupů na komplexním řešení nosné konstrukce budovy a požární zhodnocení celé budovy 

pro potřeby odboru prevence Hasičského záchranného sboru ČR. 

Klíčová slova 

Sportovní hala, hotel, shromažďovací prostor, nosná konstrukce, železobeton, ocel, statický 

výpočet, patrový rám, deska, průvlak, sloup, ztužující stěna, výztuž, příhradový vazník, oblouk,  

základová patka, požárně bezpečnostní řešení, požární odolnost, projektová dokumentace 

 

 

  



 
 

Abstract 

The subject of this bachelor thesis is the fire design for the sports hall with the hotel on 

the basis of assigned project documentation. Fire design is elaborated in the section of 

documentation for building permit and includes fire safety solution, static draft of the selected 

structures at normal temperatures, their assessment during the fire situation and the revision 

of the structural part of the project with regard to statics and the fire safety of the building. 

Individual sections contain textual part, as well as drawing documentation. Draft of the statics 

includes preliminary design of the structure as a whole and detailed draft of selected parts that 

includes drawings. Assessment of structures during fire situation is done using standardized 

tables and simplified calculation methods. Present-day legislations and norms were used for 

the drawing up of the thesis. The contribution of this work is a practical demonstration of 

computational methods and procedures to complex resolution of supporting structure of the 

building and fire prevention evaluation of the whole construction for the needs of the 

department of Fire Rescue Service of the Czech Republic. 

Keywords 

Sports hall, hotel, assembly room, structure, reinforced concrete, steel, static design, storeyed frame, 

slab, girder, column, reinforcing wall, reinforcement, truss girder, arc,  foundation block, fire safety 

solution, fire resistance, project documentation 
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Úvod 

Tento dokument shrnuje zpracovanou bakalářskou práce, jejíž plné znění nebude zveřejněno.  

Tématem této bakalářské práce je požární řešení novostavby sportovní haly s hotelem v Záběhlicích 

ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je 

řešena revize stavební části s ohledem na klasickou „stavařinu“, statiku a požární bezpečnost. Druhá část 

se věnuje požární problematice a výstupem je požárně bezpečnostní řešení stavby pro potřeby odboru 

prevence Hasičského záchranného sboru ČR. Třetí část obsahuje předběžný návrh nosných konstrukcí a 

podrobný statický výpočet vybraných částí konstrukce za běžné teploty. Poslední, čtvrtá část, posuzuje 

vybrané nosné konstrukce za mimořádné situace při požáru. Všechny části jsou řešeny podle aktuálních 

právních předpisů a norem. Přínosem bakalářské práce je praktická ukázka použití výpočetních metod a 

postupů pro komplexní řešení nosné konstrukce budovy a požárního zhodnocení. 

Popis objektu 

Objekt sportovní haly má obdélníkový půdorysný tvar a je umístěn v severozápadní části pozemku, 

který vymezují parcely č. 657/1 a 657/14 v katastrálním území Záběhlice v Praze. Výstavbou objektu vznikne 

prostor pro sportovní halu, ubytování osob a občerstvení pro návštěvníky. Budova má jedno podzemní a dvě 

nadzemní podlaží. Objekt je zastřešen střechou ve tvaru oblouku o mírném vzepětí. Do haly vedou dva 

vstupy - vstup pro sportovce a diváky ze západní strany a pro hotelové hosty z jižní strany. V prvním 

podzemním podlaží se nachází technické vybavení budovy, hygienické prostory, šatny hráčů a trenérů a 

sportoviště. V prvním nadzemním podlaží jsou ve východní části hotelové pokoje a západní část je vymezena 

pro sklad kuchyně, hygienické a komunikační prostory. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází hotelové 

pokoje ve východní části a restaurace s kuchyní v západní části. Napříč podlažími prochází tři dvouramenná 

schodiště a výtahové šachty. Dva výtahy jsou určeny pro osobní dopravu a jeden výtah (v ose kotelny, skladu 

a kuchyně) je osobo-nákladní. 

 

  

Obrázek 1 - 3D vizualizace haly 
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Obrázek 2 - Schéma půdorysu 1.PP 

Obrázek 3 - Schéma půdorysu 1.NP 
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Obrázek 4 - Schéma půdorysu 2.NP 

Obrázek 5 - Pohled od jihu 

Obrázek 6 - Pohled od západu 
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Revize architektonického řešení 

V zadaném architektonickém řešení byla provedena řada změn, které se týkají akustiky, osvětlení, 

celkové proveditelnosti, logické návaznosti svislých nosných konstrukcí, statiky a požární bezpečnosti.  

Z akustických důvodů byly upraveny použité materiály mezibytových stěn ze systému 

plynosilikátových tvárnic Ytong na systém vápenopískových tvárnic Silka, aby byl splněn požadavek na 

vzduchovou neprůzvučnost konstrukce. Pro lepší přirozené osvětlení schodišť, které tvoří ÚC, byly doplněny 

prosvětlovací otvory ve schodišťových stěnách. Všechny zděné příčky byly nahrazeny sádrokartonovými 

příčkami, ve kterých lze vést rozvody TZB, aniž by se vysekávaly podélné drážky do zdiva, které by tím 

ztrácelo stabilitu.  

Dále byly kompletně změněny návaznosti schodišťových ramen, aby nevznikaly nevzhledné lomy 

mimo přímku. Jelikož byl změněn systém dilatace, byly přidány ztužující ŽB stěny proti vodorovným účinkům 

působícího zatížení. Ocelové příhradové vazníky jsou nyní uvažovány z čtvercových uzavřených profilů, 

které nahrazují trubkové uzavřené profily z původního projektu. Tato změna je provedena z důvodu 

jednodušší montáže střešního pláště a pro zjednodušení provádění svarových spojů. Uložení ocelového 

vazníku na ŽB sloup (konzolu) bylo nahrazeno ocelovou kyvnou stojkou na čepových přípojích. Vaznicový 

střešní plášť byl nahrazen bezvaznicovým systémem samonosného trapézového plechu (výška vlny 

100 mm), jelikož se jedná o zastřešení shromažďovacího prostoru a je požadována PO REI 15. Skladba 

střešního pláště byla nahrazena typovou skladbou Isover Protectroof, která zaručuje požadovanou PO a 

zároveň splňuje požadavek na druh konstrukce DP1.  

Z důvodu velkého počtu evakuovaných osob ze sportoviště a přilehlých prostor byly doplněny další 

únikové východy do CHÚC, popř. na volné prostranství. V 1.PP bylo z důvodů evakuace osob přidáno kryté 

venkovní schodiště na volné prostranství. Z požárních důvodů byly upraveny dispozice místností (např. 

oddělení kotelny od skladu a kuchyně, chodeb od schodišť atd.). Vzhledem k požadavku na vybavení objektu 

PBZ byly přidány další místnosti (např. strojovna VZT a UPS).  

  



Bakalářská práce - Požární řešení sportovní haly v Záběhlicích: SOUHRN PRÁCE 

9 

 

 

Obrázek 7 - Revize architektonického řešení - Půdorys 1.PP 

 

 

 

Obrázek 8 - Revize architektonického řešení - Půdorys 1.NP 
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Požárně bezpečnostní řešení 

Požární výška objektu je 3,5 m. Druh použitých konstrukcí z požárního hlediska DP1 (dveře DP3) a 

z tohoto důvodu je druh konstrukčního systému z požárního hlediska hodnocen jako nehořlavý. Objekt je 

využíván jako sportovní hala (posuzováno jako víceúčelový shromažďovací prostor) s hotelem OB3. 

Posouzení je provedeno dle [1], ale vzhledem k přítomnosti shromažďovacího prostoru a prostorů pro 

ubytování je postupováno i podle [5] a [6]. 

Objekt je rozdělen na 64 PÚ. Samostatný PÚ tvoří CHÚC, jednotlivé hotelové buňky, instalační šachty, 

výtahové šachty, chodby od hotelových buněk k CHÚC, kotelna, strojovna UPS, strojovny VZT, 

shromažďovací prostor a rozvaděče elektrické energie (pro běžný provoz i pro provoz PBZ). Maximální SPB 

je V. stupeň v PÚ P01.64-V nářaďovny v 1.PP. V ostatních PÚ je převážně II. SPB. Rozměry PÚ vyhovují 

mezním rozměrům dle [1]. Požární pásy nejsou potřeba, jelikož je požární výška menší než 9 m. Všechny 

konstrukce vyhovují požadovaným PO. Ocelová kyvná stojka příhradového vazníku musí být opatřena 

požárním nástřikem Promat Promaspray P300 v tloušťce min. 10 mm. V PÚ nářaďovny bude proveden 

požární podhled Rigips Ridurit tloušťky 15 mm s požadovanou PO 120 minut.  

V celém objektu se nachází 1 713 osob. Shromažďovací prostor je ve výškovém pásmu VP1 a 

vhledem k počtu osob je hodnocen jako 5SP.   

Vzhledem k přítomnosti shromažďovacího prostoru, budovy OB3 a velkého počtu osob jsou 

požadovány PBZ (EPS, SOZ a domácí rozhlas). EPS budou vybaveny všechny PÚ včetně úseků bez 

požárního rizika. Ústředna EPS bude umístěna v prostoru recepce (ohlašovny požáru). SOZ bude 

instalováno pouze ve shromažďovacím prostoru v podobě střešních světlíků. Domácím rozhlasem bude 

vybaven pouze PÚ shromažďovacího prostoru. Z důvodu velkých výkonů plynových kotlů je v prostoru 

kotelny instalováno zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, které automaticky odpojí přívod plynu do 

budovy v případě detekce úniku plynu. Jelikož se jedná o shromažďovací prostor 5SP, není požadována 

instalace SHZ. PBZ bude napojeno na UPS. 

Koncepce záchrany osob v případě požáru uvažuje se současnou evakuací. K evakuaci bude 

upozorňovat siréna EPS, maják EPS a domácí rozhlas ve shromažďovacím prostoru, který bude poskytovat 

pokyny pro unikající osoby. V případě aktivace domácího rozhlasu bude prostřednictvím EPS samočinně 

odpojeno provozní ozvučení v hale. V objektu se nachází dvě vnitřní CHÚC typu A a jedna venkovní CHÚC 

typu B. Vnitřní CHÚC jsou uvažovány s nuceným větráním. Venkovní CHÚC je větrána přirozeně. Evakuační 

výtahy nejsou požadovány. Ze shromažďovacího prostoru dále vedou dvě ÚC přímo na volné prostranství, 

kde se nachází vyhrazený prostor pro shromáždění osob v bezpečné vzdálenosti mimo PNP budovy. Dveře 

na ÚC musí být v případě požáru uzavíratelné - tyto dveře nelze nechat trvale otevřené. Všechny dveře 

budou opatřeny samozavíračem a dveře ze shromažďovacího prostoru budou navíc opatřeny panikovým 

kováním - hrazdou. Ze shromažďovacího prostoru je k dispozici celkem 5 únikových východů, čímž je splněn 
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normový požadavek dle [5]. Šířky kritických míst a délky ÚC vyhovují mezním šířkám a délkám dle [1]. 

ÚC budou vybaveny nouzovým osvětlením s požadovanou dobou funkčnosti 60 minut. Nouzové osvětlení 

bude napojeno na UPS. NÚC od hotelových buněk do CHÚC (popř. na volné prostranství) musí být PÚ bez 

požárního rizika. Na ÚC budou nainstalovány výstražné a informační fotoluminiscenční tabulky se směrem 

úniku. 

Zásah JPO bude proveden HZS Hlavního města Prahy (stanice 4 Chodov, popř. stanice 5 Strašnice). 

Příjezdová komunikace k budově je zpevněná a dostatečně únosná (min. 100 kN na nápravu). Otočení 

vozidel JPO na přilehlém parkovišti, popř. na zpevněných plochách okolo budovy. Budova má ohlašovnu 

požáru s trvalou obsluhou v prostoru recepce i ZDP. Před vstupem do budovy je umístěn pilíř s KTPO, 

tlačítky „CENTRAL STOP“, „TOTAL STOP“ a DPO (dokumentace zdolávání požáru). Za hlavním vstupem 

do budovy (v prostoru recepce) se nachází OPPO, ústředna EPS a hlavní elektrorozvaděče budovy. HUP 

se nachází v samostatně stojící skříni na rohu objektu mezi vchody, odkud se předpokládá zásah. Vnitřní 

zásahové cesty nejsou navrženy. Vnější zásahovou cestu pro přístup na střechu tvoří dva požární žebříky 

s přípojkami na hadice C52 na obou štítových stěnách. 

Obvodový a střešní plášť budovy je hodnocen jako PUP. Okna a dveře v obvodových stěnách 

nevykazují PO a jsou hodnoceny jako POP. Od těchto konstrukcí je stanovena odstupová vzdálenost, která 

je vymezena plochou na hranici tepelného toku 18,5 kW/m2. Tato hranice je stanovena zpřesněným 

výpočtem pomocí polohového faktoru a intenzity sálání. Výpočtem bylo prokázáno, že PNP nezasahuje na 

okolní objekty, sousední pozemky, ani do jiného PÚ. Na objektu se nevyskytují žádné konstrukce, které by 

v případě požáru odpadávaly a tvořily torzní stín budovy. 

Pro zásobování požární vodou bude sloužit nově osazený nadzemní hydrant DN 150 s odběrem 

minimálně 14 l/s při rychlosti 0,8 m/s. Ve shromažďovacím prostoru budou umístěny hadicové systémy D25 

s tvarově stálou hadicí délky 30 m tak, aby byl zajištěn účinný dostřik vodního proudu do všech míst PÚ. 

V prostoru chodeb k hotelovým buňkám budou umístěny hadicové systémy D19 s tvarově stálou hadicí délky 

30 m tak, aby maximální vzdálenost mezi nimi byla 25 m a aby byl zajištěn účinný dostřik vodního proudu do 

všech hotelových buněk. V jednotlivých PÚ budou umístěny PHP (popř. budou sloužit více PÚ najednou).  
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Obrázek 9 - Požárně bezpečnostní řešení - Půdorys 1.PP 

 

 

 

Obrázek 10 - Požárně bezpečnostní řešení - Půdorys 1.NP 
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Konstrukční řešení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukci budovy tvoří příčný skeletový systém ŽB monolitických patrových rámů s jednosměrně 

pnutými ŽB deskami. Podzemní část konstrukce má tvar zrcadleného písmene „J“ o rozměrech 

66,3 m × 39,95 m × 26,6 m. Nadzemní část má tvar písmene „U“ o rozměrech 66,3 m × 48,85 m. Konstrukce 

je opláštěná tepelně izolačními sendvičovými panely Kingspan KS1150 FR tloušťky 200 mm s jádrem 

z minerální tepelné izolace a systémem LOP na hliníkovém roštu ze systému Schüco v místech schodišť a 

restaurace. Z důvodu velkých rozměrů je konstrukce rozdělena na dva dilatační celky vloženým polem na 

krátkých konzolách z průvlaků rámů. Konstrukční výška podlaží je 3,5 m. Třída použitého betonu je C 30/37 

a betonářské oceli B500B.  

Základovou zeminu tvoří ulehlý jemnozrnný písek s vypočtenou pevností 405 kPa. Založení objektu 

je řešeno pomocí plošných základových konstrukcí (základové pasy a patky). Základové pasy šířky 550 mm 

a výšky 550 mm budou provedeny pod obvodovými a vnitřními nosnými stěnami. Základové patky o 

rozměrech 1 600 × 1 600 mm výšky 550 mm budou provedeny pod sloupy. Přes základové pasy a patky 

bude provedena ŽB podkladní deska tloušťky 250 mm z vodonepropustného betonu, která tvoří oporu pro 

obvodovou ŽB podzemní stěnu tloušťky 250 mm též z vodonepropustného betonu. 

Svislé nosné konstrukce tvoří ŽB patrové rámy - sloupy o rozměrech 250 × 250 mm (resp. 250 × 300 

mm) a průvlaky 250 × 400 mm. ŽB rámy jsou umístěny v osové vzdálenosti 4,45 m. Krycí vrstva betonu 

hlavní výztuže je u sloupů i průvlaků 30 mm. ŽB průvlak je v krajním vnějším poli vyztužen 3ø16 a v krajním 

vnitřním poli 5ø16. Vyztužení průvlaku nad podporami z vnější strany: 2ø16 mm, 5ø16 mm, 3ø16 mm. 

Třmínky uvažovány dvoustřižné otevřené ø8 mm po 180 mm a 110 mm. Výztuž vnitřního ŽB sloupu je 

tvořena 4ø12 mm (pouze konstrukční) a výztuž vnitřního krajního sloupu 6ø12 mm. Třmínky uvažuji ø8 mm 

běžně po 180 mm a v místech kotvení po 100 mm. 

Proti vodorovným účinkům zatížení větrem jsou navrženy ŽB ztužující stěny tloušťky 250 mm a 300 

mm a ztužující ŽB jádra. Krycí vrstva betonu svislé výztuže je 25 mm. Vyztužení stěny je pouze 

Obrázek 11 - 3D vizualizace nosné konstrukce 
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konstrukční - svislá výztuž ø8 á 150 mm a vodorovná výztuž ø6 á 200 mm (v místě kotvení á 100 mm proti 

vzniku trhlin vlivem omezeného smršťování betonu).  

Vodorovné nosné konstrukce tvoří ŽB monolitické spojité desky tloušťky 200 mm v osovém rozpětí 

4,45 m. Krycí vrstva betonu je 20 mm. Výpočet průhybů desky nebyl proveden, jelikož je splněna podmínka 

na vymezující ohybovou štíhlost. ŽB deska byla vyšetřována ve dvou variantách - běžný pruh desky a pruh 

desky přitížený podélnou mezibytovou stěnou z vápenopískových tvárnic Silka. Běžný pruh desky je 

vyztužen ø8 á 150 mm v poli i nad podporou. Zesílený pruh je vyztužen ø10 á 100 mm v poli a ø10 á 75 mm 

nad podporou. 

Zastřešení budovy tvoří obloukové ocelové příhradové vazníky z oceli S355JR výšky 2,25 m (osově). 

Vazníky jsou uvažovány jako prosté nosníky s převislým koncem. Pevnou spodní podporu tvoří masivní 

základové bloky a posuvná horní podpora je nahrazena ocelovou kyvnou stojkou z trubkového bezešvého 

profilu TR 133×5 mm. Kyvná stojka je po obou stranách kotvena pomocí ocelových čepových přípojů. Horní 

a spodní pás příhradového vazníku tvoří čtvercový uzavřený profil 200/200/10 mm. Diagonálu tvoří čtvercový 

uzavřený profil 150/150/6 mm. Vodorovné účinky zatížení od deformace střešního vazníku jsou přeneseny 

ŽB stropní konstrukcí do ŽB ztužujících stěn. Jednotlivé příhradové vazníky jsou zavětrovány systémem 

příhradových ztužidel, které nebyly řešeny, jelikož ocelové konstrukce nejsou předmětem této bakalářské 

práce. Hlavní nosné prvky vazníku byly počítány pouze z důvodů zjištění působícího zatížení na ŽB nosné 

konstrukce a z důvodu zjištění požární odolnosti pro potřeby PBŘ. 

 

 

  

Obrázek 12 - Schéma příčného řezu nosnou konstrukcí 
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Obrázek 13 - Stavebně - konstrukční řešení - Výkres tvaru ŽB stropní konstrukce nad 1.PP 

 

 

 

Obrázek 14 - Stavebně - konstrukční řešení - Výkres výztuže rámového výseku v 1.PP 
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Posouzení za požáru 

Posouzení nosných betonových konstrukcí za požáru bylo provedeno pomocí normového tabulkového 

posouzení. Pro vybrané prvky bylo provedeno posouzení zjednodušenými výpočetními metodami - metodou 

izotermy 500°C a zónovou metodou. Pro přestup tepla do ŽB konstrukcí byl využit software pro nestacionární 

vedení tepla TempAnalysis [36]. Pro přestup tepla do ocelových konstrukcí byla použita přírůstková metoda 

pro chráněné a nechráněné průřezy s časovým krokem 5 sekund. 

Uvažovaný požární scénář je požár dle nominální normové křivky ISO 834, jelikož vzhledem 

k rozměrům PÚ a absenci otvorů nelze využít parametrickou požární křivku. Zónové modely nebyly využity 

z důvodu složitého zastřešení budovy. 

Maximální doba požadované požární odolnosti na ŽB desku je REI 45, na ŽB průvlak R 45, na ŽB 

sloup REI 45 (jelikož je součástí požárně dělící stěny) a na ŽB stěnu REI 120. Ostatní konstrukce jsou buď 

požárně chráněné (např. v PÚ nářaďovny), nebo mají menší požadavky na požární odolnost. Maximální 

požadovaná požární odolnost ocelových konstrukcí je 15 minut, resp. R 15 na nosné konstrukce a REI 15 

na střešní plášť. 

Pro posouzení betonových konstrukcí za požáru bylo uvažováno křemičité kamenivo, jelikož má 

rychlejší spád redukčního součinitele a tím je na straně bezpečnosti. Teplotní vodivost betonu byla 

uvažována spodní mezí a vlhkost betonu 1,5%. ŽB deska byla posouzena ve dvou variantách - na požadavek 

REI 45 bez ochrany metodou izotermy 500°C a na požadavek REI 120 s ochranným podhledem Rigips 

Ridurit tloušťky 15 mm pomocí zónové metody. ŽB průvlak byl posuzován pomocí metody izotermy 500°C 

na požár ze tří stran a krajní vnitřní sloup ŽB patrového rámu zónovou metodou na požár z jedné strany (je 

součástí požárně dělící konstrukce). Vzpěrnou délku sloupu za požáru uvažuji poloviční. 

 

  
Temperature Field [°C]: Cross Section 250 x 200 mm; t = 45 min
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Obrázek 15 - Průběh teplot v ŽB průvlaku 
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Pro posouzení ocelových konstrukcí za požáru byl uvažován součinitel přestupu tepla pro normovou 

teplotní křivku αc = 25 Wm-2K-1. Polohový faktor a emisivitu požáru jsem uvažoval rovny jedné na straně 

bezpečnosti. Emisivitu povrchu oceli volím 0,7. Ocelové vazníky jsou z důvodu požadované požární odolnost 

předimenzovány za běžné teploty (využití cca 50%). Toto řešení je výhodnější, jelikož požární nástřik by bylo 

pracné a ekonomicky náročné aplikovat, udržovat a kontrolovat. Pouze ocelové kyvné stojky (podpory 

vazníku) jsou uvažovány s požárním nástřikem Promat Promaspray P300 v tloušťce minimálně 10 mm 

(minimální proveditelná tloušťka nástřiku).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posouzení ostatních konstrukcí (výplňové zdivo, obvodový plášť …) bylo provedeno pomocí 

technických listů výrobce s uvedenou požární odolností dle požární zkoušky.  

  

Obrázek 16 - Průběh teplot v nechráněném a chráněném průřezu ocelové kyvné stojky 
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Závěr 

Nosné konstrukce vyhovují za běžné teploty i za mimořádné situace při požáru a přenesou veškeré 

působící zatížení do podloží. Požárně bezpečnostním řešením stavby bylo prokázáno, že budova splňuje 

požadavky právních předpisů a norem v oblasti požární bezpečnosti staveb.  

 

 

V Praze 22. 5. 2016                                                                                               podpis zpracovatele  

                                                                                                                                   Marek Lokvenc                                  


