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Abstrakt 

P�edm�tem této bakalá�ské práce je po�árn� bezpe�nostní �e�ení v jeho plném a podrobném 

rozsahu podle Vyhlá�ky �. 246/2001 Sb. v aktuálním zn�ní. Sou�ástí práce je p�vodní 

výkresová dokumentace, která slou�ila jako podklad pro zpracování bakalá�ské práce, a dále 

textová �ást, ve které jsou podrobn� popsány a zhodnoceny v�echny po�adavky z hlediska 

po�ární bezpe�nosti dle sou�asných platných norem. Sou�ástí textové �ástI bakalá�ské práce 

je také navrhovaná stavební revize objektu. Poslední �ástí je výkresová dokumentace 

po�árn� bezpe�nostního �e�ení.  

Klí�ová slova 

po�árn� bezpe�nostní �e�ení, výkresová dokumentace, stavební revize, víceú�elový objekt 

Abstract 

A subject of the bachelor thesis is fire safety solution in its full and detailed range per the 

public Notice No. 246/2001 Sb in current wording. One part of the thesis is original drawing 

documentation, which was used as a support for processing the thesis. The main text part 

describes and evaluates all requirements within fire safety per current valid standards. 

The text part also includes the suggestion for building revision. The last part is drawing 

documentation of fire safety solution. 

Key words 

fire safety solution, drawing documentation, construction revision, multifunctional building 
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STAVEBNÍ REVIZE V RÁMCI PB�

Následující navr�ené stavební úpravy jsou od�vodn�ny v jednotlivých kapitolách po�árn�

bezpe�nostního �e�ení v samostatném Svazku III. a jsou navr�eny jako vhodné a �asto nutné 

�e�ení v rámci zaji�t�ní po�ární bezpe�nosti v objektu. 

Ve�keré navr�ené stavební úpravy jsou ve výkresové dokumentaci zvýrazn�ny modrou barvou. 

1. ST�NA V 1. PP MEZI MÍSTNOSTMI 0.4 A 0.5 
Nevyhovující �elezobetonová st�na v podzemním podla�í odd�lující místnosti 0.4 (P01.08) 

a 0.5 (P01.10). Na po�árn� d�lící konstrukci je stanoven po�adavek EI 180 DP1, ke spln�ní 

tohoto po�adavku je nutná minimální tlou��ky st�ny 210 mm s minimální osovou vzdáleností 

50 mm [4; Tabulka 2.3]. Tato stavební zm�na je navr�ena na stran� bezpe�nosti. 

�elezobetonová st�na bude z tlou��ky 200 mm roz�í�ena na 250 mm s krytím 20 mm. 

Poznámka: V p�ípad�, �e by �elezobetonová st�na byla pova�ována za nenosnou PDK v rámci 

statického výpo�tu, mohl by se po�adavek na minimální rozm�r zmen�it a� na tl. 150 mm. 

Konstrukce by p�i uva�ovaném sní�eném po�adavku vyhov�la. 

2. PO�ÁRNÍ ODOLNOST PO�ÁRNÍCH UZÁV�R� (PO�ÁRNÍ ZASKLENÍ 

OKEN) 
V prvním nadzemním podla�í jsou v rámci stavební revize stanoveny po�adavky na po�ární 

odolnost otvor� v obvodových st�nách. Jedná se o okna v SZ st�n� ji�ního objektu (�ást m�stské 

knihovny) a okno na východní st�n� u vn�j�ího únikového schodi�t�. V�echny tyto uzáv�ry 

budou dodány s po�ární odolností EI 30 DP3. Zd�vodn�ní je v kapitole H.5 bod 1, 3 a 4). 

3. ÚPRAVA ROZM�R� A PO�ÁRNÍ ODOLNOSTI OKNA

Jedná se o stavební úpravu okna v JV st�n� severní �ásti objektu v místnosti 2.1. Z d�vodu 

zamezení zasahování PNP vedlej�ího po�árního úseku na POP je navr�ena stavební úprava 

rozm�r� okna. Zmen�ení rozm�r� je navr�eno z p�vodních 6000 x 3000 mm na 

4500 x 3000 mm. Jedná se tedy o zmen�ení �í�ky prost�ední sklen�né tabule z p�vodních 

3600 mm na 2100 mm. Specifikace okna je dána P�ílohou �. 2. 

Okno bude také dodáno v po�ární odolnosti EW 30 DP3. Zd�vodn�ní je podrobn�ji v kapitole 

H.5. bod 4.  
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4. NOVÉ DVE�E Z MÍSTNOSTI 2.16 

V druhém nadzemním podla�í budou zhotoveny dve�e z místnosti 2.16 do prostor� CHÚC 

objektu. Tyto dve�e budou spl�ovat minimální mezní �í�ku pro daný únik osob � viz výpo�et 

v kapitole G.4. � KM6. Tato mezní �í�ka je 550 mm. Dve�e budou �í�ky 900 mm, pravoto�ivé, 

otvíravé ve sm�ru úniku do CHÚC.  

Tato stavební úprava je nutná pro zaji�t�ní dvou sm�r� úniku v po�árním úseku N01.04/02.  

5. NEVHODNOST OKNA V MÍSTNOSTI 2.25 

V druhém nadzemním podla�í bude z bezpe�nostních d�vod� zazd�no okno v místnosti 2.25. 

Jedná se o okno, jeho� PNP by zasahoval do vn�j�í chrán�né únikové cesty a ohro�oval 

by bezpe�ný únik osob.  

6. ZAJI�T�NÍ VEDENÍ HADICOVÉHO SYSTÉMU DO 3. NP 
Pro instalaci hadicového systému v po�árním úseku N03.05 bude zaji�t�n prostor v CHÚC. 

Bude se jednat o zapu�t�nou p�edst�nu, v ní� bude veden po�ární vodovod. Na st�n� bude 

osazena hydrantová sk�í�. Tato stavební úprava v �ádném ohledu nezhor�uje podmínky 

evakuace.  

V míst� vzniku nové �achty pro hadicový systém bude nosná �elezobetonová konstrukce 

zú�ena na �í�ku 200 mm. Na st�nu je kladen po�adavek po�ární odolnosti REI 15 DP1, který 

je i p�i této stavební úprav� spln�n, za p�edpokladu zachování minimálního krytí 10 mm. 

7. STAVEBNÍ ÚPRAVA OKNA V N02.02 � JV 
Zm�na rozm�r� okna v tomto míst� je navr�ena tak, aby okno nezasahovalo do po�árn�

nebezpe�ného prostoru po�árn� otev�ených ploch t�etího nadzemního podla�í. Zmen�ení 

rozm�r� je navr�eno z p�vodních 6000 x 3000 mm na 5000 x 3000 mm. Jedná se tedy 

o zmen�ení �í�ky prost�ední sklen�né tabule z p�vodních 3600 mm na 2600 mm. Specifikace 

okna je dána P�ílohou �. 2. 

8. TABULKA S P�EHLEDEM NAVR�ENÝCH PO�ÁRNÍCH UZÁV�R� OKEN 

S PO�ÁRNÍ ODOLNOSTÍ: 
PÚ Ozna�ení Plocha PO 

  [-] [m2] [-] 
N01.04 - SZ 2 x O6 2 x 12 EI 30 DP3 

O8 7,2 EI 30 DP3 
N01.04 - V O13 2,52 EI 30 DP3 
N02.02 - JV O5 18 EW 30 DP3 
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A. SEZNAM POU�ITÝCH DATOVANÝCH PODKLAD� A
ZKRATEK 

A.1. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

Vyhlá�ka �. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek po�ární bezpe�nosti a výkonu státního 

po�árního dozoru (vyhlá�ka o po�ární prevenci), ve zn�ní vyhlá�ky �.221/2014 Sb. 

Vyhlá�ka �. 23/2008 Sb., o technických podmínkách po�ární ochrany staveb, ve zn�ní 

vyhlá�ky �. 268/2011 Sb.  

[1] �SN 73 0802 � PBS � Nevýrobní objekty (5/2009 + Z1 2/2013 + Z2 7/2015) 

[2] �SN 73 0818 � PBS � Obsazení objektu osobami (7/1997 + Z1 10/2002) 

[3] �SN 73 0873 � PBS � Zásobování po�ární vodou (6/2003) 

[4] Zoufal R. a kol. � Hodnoty po�árních odolností stavebních konstrukcí podle 

Eurokódu, Pavus a.s., Praha 2009, ISBN 978-80-904481-0-0 

[5] �SN 73 0810 � PBS � Spole�ná ustanovení (08/2016)  
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A.2. SEZNAM POU�ITÝCH ZKRATEK

NP ..........................................................................................................Nadzemní podla�í 
PP............................................................................................................Podzemní podla�í 
�B.........................................................................................�elezobeton, �elezobetonový 
EPS .............................................................................................Expandovaný polystyren 
XPS...............................................................................................Extrudovaný polystyren 
DN..........................................................................................................Jmenovitá sv�tlost 
DP1, DP2, DP3...............................................................................Druh konstruk�ní �ásti 
PÚ................................................................................................................... Po�ární úsek 
CHÚC........................................................................................... Chrán�ná úniková cesta 
NÚC...........................................................................................Nechrán�ná úniková cesta 
PO............................................................................................................ Po�ární odolnost 
KZS......................................................................................Kontaktní zateplovací systém 
R,E,I,W,C,S......... Mezní stavy po�ární odolnosti nosných a po�árn� d�lících konstrukcí 
POP..............................................................................................Po�árn� otev�ená plocha 
PNP........................................................................................Po�árn� nebezpe�ný prostor 
PBS...........................................................................................Po�ární bezpe�nost staveb 
PHP................................................................................................P�enosný hasicí p�ístroj 
UPS............................................................Zdroj nep�eru�ené dodávky elektrické energie 
SPB..........................................................................................Stupe� po�ární bezpe�nosti 
KM................................................................................................................Kritické místo 
S, J, V, Z......................................................................................... Názvy sv�tových stran 
PBZ.....................................................................................Po�árn� bezpe�nostní za�ízení 
KV.........................................................................................................Konstruk�ní vý�ka 
TUV....................................................................................................Teplá u�itková voda 
VZT.........................................................................................................Vzduchotechnika 
STL......................................................................................................................St�edotlak 
NN...................................................................................................................Nízké nap�tí 
PDK............................................................................................Po�árn� d�lící konstrukce 
ETICS........................................................................Vn�j�í kontaktní zateplovací systém 
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B. STRU�NÝ POPIS STAVBY Z HLEDISKA STAVEBNÍCH
KONSTRUKCÍ, VÝ�KY STAVBY, Ú�ELU U�ITÍ,
POP�ÍPAD	 POPISU A ZHODNOCENÍ TECHNOLOGIE
A PROVOZU, UMÍST	NÍ STAVBY VE VZTAHU K OKOLNÍ
ZÁSTAVB	

B.1. IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE STAVBY

Místo stavby:   Jungmannova 966, 252 63 Roztoky u Prahy, St�edo�eský kraj 

   p.�. 119/2, 119/5, 119/3, 119/1 

k. ú. Roztoky u Prahy (742503) 

Název stavby:  Víceú�elový objekt v Roztokách u Prahy 

Druh stavby:   Novostavba 

B.2. URBANISTICKÉ �E�ENÍ STAVBY A ÚZEMÍ

B.2.1. ÚDAJE O ÚZEMÍ

Jedná se o zastav�né území na východním okraji m�sta Roztoky. Pozemek 

je ve vlastnictví investora (M�sto Roztoky, nám. 5. kv�tna 2, 252 63 Roztoky). 

Pozemek je rovinatý, z ji�ní a západní strany k pozemku p�iléhá obecní komunikace p. 

�. 1475 a p. �. 106/3. Pro p��í je objekt bezproblémov� dostupný po stávající asfaltové 

p��í komunikaci podél Jungmannovy ulice. Na ni bezbariérov� navazuje celá zpevn�ná 

plocha pozemku. Z východní strany je zastav�ný pozemek majitele Durdon� Dezidera, 

p. �. 116, nám. 5. kv�tna 847, 252 63 Roztoky. Na severní stran� se nachází dva 

nezastav�né pozemky typu zahrada s majiteli: p. �. 121/2 SJM Ing. Balík Radim 

a MUDr. Balíková Eva, Vo�ahlíkova 138, 252 63 Roztoky a p. �. 119/4 SJM Kalina 

Josef a Kalinová Milu�e, Jungmannova 133, 252 63 Roztoky.  

V sou�asné dob� se jedná o plochu zastav�nou t�emi budovami � budovou m�stské 

knihovny �. p. 966, p�idru�enou budovou m�stského ú�adu �. p. 1020 a malým 

kolektivním tane�ním domkem, který je umíst�n na pozemku budovy m�stské 

knihovny. Podkladovou dokumentací pro tuto práci je projektová dokumentace 

vytvo�ená pro stavbu nové budovy se stejnými vlo�enými funkcemi, která vznikla 

na impuls M�stského ú�adu Roztoky s ú�elem nahradit ji� stavebn� nevyhovující 

budovy.  
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B.2.2. ÚDAJE O STAVB	

Po dokon�ení stavby bude objekt slou�it pro ob�anské vyu�ití, p�edev�ím jako m�stská 

knihovna a m�stský ú�ad. Najdeme zde i víceú�elový tane�ní sál a prostory pro výuku, 

které budou vyu�ívány pro pot�eby Z� Roztoky a ZU� Roztoky nacházející se nedaleko 

objektu. Objekt je �áste�n� podsklepen zejména pro pot�eby umíst�ní technického 

za�ízení budov.  

Tvar objektu se sna�í vycházet z reprezentativnosti, dobré orientace v prost�edí, 

jednoduchosti tvar	 a st�ídmých barev. P	dorys vychází z tvaru obdélníka, který 

je p�eru�en p��í uli�kou od navazující komunikace, tedy ze sm�ru nej�ast�j�ího 

p�íchodu. Objekt je zast�e�en plochou st�echou � nepochozí extenzivní st�echou 

a �áste�n� pochozí st�echou s betonovými dla�dicemi na vý�kov� polohovatelných 

podlo�kách. Budova je �áste�n� podsklepena a podlaha prvního podla�í je zarovnána 

do úrovn� okolního terénu. Pro automobilovou dopravu je zde navr�eno 7 parkovacích 

stání v�etn� jednoho stání pro imobilní osoby.  

Nadmo�ská vý�ka v�t�iny pozemku je 230,1 m. n. m. Objekt je prostorov� usazen 

do st�edu pozemku, svým tvarem a vý�kou p�íli� nerespektuje nejbli��í okolní budovy, 

a to zejména z d	vodu poukázání na reprezentativní velikost stavby. Zám�rem 

architekta bylo, aby budova p	sobila jako orienta�ní bod území. 

B.3. DISPOZI�NÍ �E�ENÍ

Objekt je rozd�len do t�í funk�ních jednotek, resp. t�í objekt	 s rozdílnými funkcemi. 

Severní dvoupodla�ní objekt zaji��uje administrativní funkci. Ji�ní dvoupodla�ní �ást 

objektu zastává funkci m�stské knihovny. T�etí �ást je samostatné ustoupené podla�í, 

které je nadstavbou dvou ji� zmín�ných �ástí budovy. Jedná se o víceú�elový sál, 

kabinety a u�ebny se zázemím.  

Objekt má �ty�i podla�í (jedno podzemní podla�í a t�i nadzemní podla�í). V podzemním 

podla�í se nachází zejména prostory sklad	 a technického zázemí. Objekt je podsklepen 

pouze �áste�n�, technické zázemí pro t�etí nadzemní podla�í a knihovnu je umíst�no 

v podzemním podla�í pod prostorami knihovny, administrativní �ást objektu má vlastní 

�ást technického zázemí pod vlastními podla�ími. Tyto prostory jsou s nadzemními 

podla�ími spojeny schodi�t�m. 

V severním objektu s administrativní funkcí najdeme v rámci dvou nadzemních podla�í 

kancelá�e, zasedací místnosti a náv�t�vnické haly. Ob� podla�í jsou spojena schodi�t�m, 
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které vede a� na volné prostranství. �ást objektu slou�ící jako knihovna takté� zaujímá 

první dv� podla�í. Prostory slou�í jako �ítárny, místnosti s volným výb�rem literatury, 

p�edná�ková sí�, studovna a nalezneme zde i kavárnu. Podla�í jsou spojena schodi�t�m. 

V druhém podla�í je nad pr	chozí uli�kou mezi objekty prostor studovny, který ob�

�ásti objektu spojuje. T�etí podla�í je spojeno s p�edchozími podla�ími schodi�t�m 

v administrativní �ásti budovy. Jedná se o prostory u�eben a kabinet	, v ji�ní �ásti 

najdeme víceú�elový sál. Ze sálu také vedou schody na únikovou cestu p�es �áste�n�

pochozí st�echu nad knihovní �ástí budovy. Na cestu navazuje venkovní schodi�t�

objektu, které je svedeno po ji�ní stran� budovy.  

Oba hlavní vchody do objektu vedou z pr	chozí uli�ky v úrovni prvního podla�í. 

Na východní stran� objektu jsou situovány dva východy z objektu v úrovni prvního 

nadzemního podla�í. 

Objekt bude posuzován dle �SN 73 0802 � Nevýrobní objekty. V objektu se nevyskytují 

prostory, které by bylo nutné posuzovat dle �SN 73 0831 � Shroma��ovací prostory ani 

�SN 73 0833 � Budovy pro bydlení a ubytování. 

B.4. KONSTRUK�NÍ �E�ENÍ

B.4.1. KONSTRUK�NÍ SYSTÉM, ZALO�ENÍ STAVBY

Jedná se o objekt nepravidelného p	dorysu vycházející z tvaru obdélníka 

s kombinovaným konstruk�ním systémem. Nosný systém objektu je tvo�en kombinací 

�elezobetonových st�n a �elezobetonových sloup	 se �elezobetonovými deskami.   

Sloupový systém je dopln�n o zd�né nenosné st�ny ze zdiva Porotherm Profi.  

Konstruk�ní vý�ka podla�í je v PP 3,55 m, v 1. NP 3,85 m, ve 2. NP je �áste�n� KV 

shodná s 1. NP a v �ásti je navý�ena na 5,05 m. Ve 3. NP je KV 5,3 m. Sv�tlé vý�ky 

podla�í jsou v�dy o 0,35 m ni��í. Vý�ka objektu od UT je 15,28 m.  

V nepodsklepených �ástech je objekt zalo�en na patkách v hloubce -1,64 m pod UT, 

v podsklepených �ástech na �elezobetonových pasech v hloubce -4,57 m pod UT. 

Základové konstrukce jsou navr�eny z betonu t�. C25/30 � XC1. Rozm�ry základových 

pas	 jsou 600 x 1000 mm (v x �), patky rozm�r	 1200 x 1200 x 800 mm (a x b x v). 

Odizolování bude provedeno pomocí asfaltového pásu SBS Elastek 50 Special Mineral 

tl. 5 mm ve dvou vrstvách.  
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Po�ární vý�ka objektu je 8,96 m. Ve�keré nosné a po�árn� d�lící konstrukce jsou druhu 

DP1, konstruk�ní systém je z po�árního hlediska neho�lavý. Dve�e spl�ují po�adavky 

dle odpovídajících norem.  

B.4.2. SVISLÉ KONSTRUKCE

Svislé nosné konstrukce prvních dvou nadzemních podla�í jsou �elezobetonové sloupy 

(400 mm x 400 mm) a �elezobetonové st�ny. Výpln� mezi nimi jsou ze zdiva 

Porotherm 40 Profi. V ustoupeném t�etím nadzemním podla�í je kombinovaný 

konstruk�ní systém shodný s ni��ími nadzemními podla�ími. Podzemní podla�í 

zastupuje �ást st�nového konstruk�ního systému, v�echny st�ny v podzemním podla�í 

jsou �elezobetonové. 

Nenosné vnit�ní svislé konstrukce jsou provedeny z p�í�kového zdiva Porotherm Profi 

tl. 150 mm. Siln�j�í vnit�ní st�ny jsou tvo�eny zdivem Porotherm Profi tl. 200 mm. 

Obvodové st�ny, které nejsou �elezobetonové, jsou vyzd�ny ze zdiva Porotherm 

40 Profi tl. 400 mm. 

Dal�í nenosné p�í�ky jsou umíst�ny v místnostech WC, zejména v t�etím nadzemním 

podla�í, které jsou �e�eny jako typické montované sanitární p�í�ky SANPRO DTD HPL 

tl. 32 mm, usazeny na zem do U profil	, vý�kou dosahují a� do 2000 mm. 

B.4.3. STROPNÍ KONSTRUKCE

V�echny stropní konstrukce objektu jsou tvo�eny monolitickými �elezobetonovými 

deskami tl. 300 mm (1. PP a 1. NP) a 350 mm (2.NP a 3. NP) v�etn� pr	vlak	 (min 400 

x 500 mm), v�t�inou jsou dopln�ny minerálními podhledy na pozinkované konstrukci 

a interiérovou omítkou. 

B.4.4. SCHODI�T	

V objektu se nachází dv� schodi�t�. Schodi�t� v administrativní �ásti objektu 

je umíst�no v �elezobetonovém jádru budovy. Jedná se o t�íramenné �elezobetonové 

schodi�t�. V�echna schodi��ová ramena jsou ulo�ena kloubov�. Prost�ední schodi��ové 

rameno je �áste�n� kotveno do �elezobetonové st�ny.  

Druhé schodi�t� se nachází v �ásti knihovny. Jde o dvouramenné �elezobetonové 

schodi�t� ulo�ené na pr	vlacích mezi �elezobetonovými sloupy v úrovni stropních 

konstrukcí. St�ny schodi��ového prostoru jsou ze zdiva Porotherm 40 Profi. 

Schodi��ová ramena jsou kloubov� ulo�ena na deskách.   
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B.4.5. ST�ECHA

Nosnou konstrukci st�ech tvo�í monolitické �B desky, které jsou chrán�ny SBS 

asfaltovými pásy tl. 5 mm ve dvou vrstvách (inverzní skladba st�echy). St�e�ní 

konstrukce jsou jednoplá��ové. Pochozí �ást st�echy v�etn� dla�by 

na rektifikovatelných podlo�kách se nachází na budov� knihovny, kde bude ukon�ena 

spole�n� s linií zábradlí, na kterou bude navazovat �ást nepochozí zelené st�echy.  

Skladba st�e�ního plá�t� zelené st�echy: 

• Vegeta�ní pokryv, vegeta�ní substrát   tl. 150 mm 
• Filtra�ní vrstva � Zemtex 300g/m2    tl. 2 mm 
• Hydroakumula�ní a drená�ní vrstva     tl. 50 mm 
• Separa�ní vrstva � geotextilie Filtek    tl. 0,5 mm 
• Tepelná izolace � XPS desky     tl. 120 mm 
• Tepelná izolace � XPS desky (spádová)   tl. 120 mm 
• Separa�ní vrstva � geotextilie Filtek    tl. 0,5 mm 
• Hydroizola�ní asfaltový pás SBS Elastek (2x)  tl. 10 mm 
• Penetra�ní nát�r � asfaltová penetrace   - 
• �elezobetonová deska � nosná konstrukce   tl. 300 mm 
• Interiérová �tuková omítka     tl. 5 mm 

V pochozí �ásti st�echy se skladba st�e�ního plá�t� m�ní nad vrchní separa�ní vrstvou 

(geotextilie Filtek) a to tak, �e na geotextilii je umíst�na vrstva �t�rku, na kterou bude 

umíst�na betonová dla�ba tl. 50 mm (mo�nost vyu�ití vý�kov� nastavitelných podlo�ek 

pro vyrovnání povrchu). Detailní popis skladby v pochozí �ásti st�echy v kapitole H.2. 

B.4.6. OBVODOVÝ PLÁ�


Obvodové st�ny se skládají ze �elezobetonových sloup	 s keramickým zdivem 

Porotherm 40 Profi zd�ným na speciální tenkovrstvou maltu. St�ny jsou ukon�eny 

�elezobetonovým v�ncem. 

1.  NP a 2. NP: 

• Vápenocementová exteriérová omítka  tl. 10 mm 
• Minerální tepelná izolace ISOVER   tl. 150 mm 
• Tvárnice Porotherm Profi 40    tl. 400 mm 
• Interiérová �tuková omítka    tl. 5 mm  

3.  NP: 

• fasádní plechy DEKCASSETTE STANDARD tl. 30 mm 

• pozinkovaný profil OM50 � v�traná mezera  tl. 60 mm 

• difuzn� otev�ená v�trová zábrana   tl. 0,1 mm 

• zav��ená pozinkovaná konstrukce +  
minerální tepelná izolace ISOVER TF Profi  tl. 150 mm 
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• nosná �elezobetonová konstrukce   tl. 400 mm  

• vnit�ní leh�ená omítka     tl. 5 mm 
Poznámka: V podkladech p	vodního projektu nebyla jasn� ur�ena skladba obvodového 

plá�t� t�etího nadzemního podla�í, resp. byly uvedeny rozdílné skladby v r	zných 

�ástech technické zprávy a výkresové dokumentace. Pro pot�eby bakalá�ské práce byla 

zvolena tato konkrétní skladba.  

B.4.7. ZATEPLOVACÍ SYSTÉM OBJEKTU

Sou�ástí obvodových st�n prvních dvou podla�í objektu je kontaktní zateplovací systém 

z minerální vaty tl. 150 mm. Ve t�etím nadzemním podla�í se jedná o prov�trávanou 

fasádu se zateplením z minerální vaty tl. 150 mm. Skladby obvodových st�n jsou 

uvedeny v kapitolách B.4.6 a H.1. 

Do vý�ky 400 mm bude v oblasti soklu pou�it XPS Styrodur stejné tlou��ky. 

B.4.8. POVRCHOVÉ ÚPRAVY

B.4.8.1. VNIT�NÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Ve�keré vnit�ní st�ny jsou omítnuty interiérovými omítkami (�tukové a leh�ené) bílého 

odstínu bez dal�ích povrchových úprav. V prostorách hygienického za�ízení jsou 

osazeny bílé keramické obklady o rozm�ru 200 mm x 200 mm do vý�ky 2 000 mm.   

Ná�lapná vrstva podlah podzemních prostor je tvo�ena samonivela�ní anhydritovou 

vrstvou tl. 50 mm. Ve�keré prostory v 1. NP a 2. NP krom� hygienických za�ízení jsou 

vybaveny ná�lapnou vrstvou z marmolea Decibel (v�. korkové tlumící podlo�ky). 

V 3. NP je také polo�eno marmoleum, ale pouze v prostorách u�eben a kabinet	. 

Místnost víceú�elového sálu má povrchové úpravy podlah na bázi polyuretanu (systém 

Sikafloor).  

B.4.8.2. VN�J�Í POVRCHOVÉ ÚPRAVY

V objektu je pou�ita vn�j�í vápenocementová omítka bílého odstínu tl. 7 mm v prvních 

dvou nadzemních podla�ích. Ve t�etím nadzemním podla�í je u�ito fasádních plech	

DEKCASSETTE STANDARD �erného odstínu v kombinaci s �ernou marmolitovou 

omítkou p�edev�ím v  oblasti ukon�ení oplechování nepochozí zelené st�echy. Velké 

prosklené plochy na ji�ní a západní stran� objektu kryjí pevné �aluzie z d�ev�ných 

lamel. Jedná se o systémové �e�ení v rámci pou�ití systému DEKCASSETTE 

STANDARD. Do oblasti soklu je naneseno stejné souvrství omítek jako v prvním 

podla�í s p�idáním hydrofobiza�ní p�ím�si Cemsill S. 
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Poznámka: V p	vodní dokumentaci není bli��í specifikace d�ev�ných stínících lamel. 

Z d	vodu nedostatku informací z podklad	 bylo zvoleno, �e se jedná o upevn�ní 

v rámci systémového �e�ení, které firma DEKMETAL nabízí. Stínící lamely jsou dále 

posuzovány v kapitole H.4. 

B.4.9. �E�ENÍ TECHNICKÉHO ZA�ÍZENÍ BUDOV

Objekt bude napojen v�dy dv�ma p�ípojkami od ka�dé profese. Jedná se o rozvody NN, 

vody, jednotné kanalizace a plynu STL. Vytáp�ní stavby bude zaji�t�no �áste�n�

vzduchotechnikou a sálavými stropními panely Zehnder Carboline, ke kterým 

je zaji�t�n p�ívod teplé vody. Oh�ev TUV je zaji�t�n pomocí vým�ník	, zásobníkem 

vody a plynovým kotlem, který je umíst�n v technické místnosti v podzemním podla�í. 

Odkanalizování je provedeno svody do kanaliza�ní stoky, de��ové vody takté�.  

V�trání je zaji�t�no aktivními chladícími trámy. Odv�trání ve�kerého sociálního 

za�ízení je zaji�t�no odtahovým potrubím na st�echu objektu. V místech hygienických 

zázemí jsou instalovány odtahové ventilátorové anemostaty. Mo�né zdroje hluku 

a vibrací (VZT jednotky) jsou pru�n� ulo�eny na konstrukci. 

B.4.10. KOMÍNOVÉ �ACHTY

V objektu jsou dva komíny, oba jednopr	duchové. Jsou vedeny v systémových 

tvárnicích firmy HELUZ, od roviny st�echy p�echází v nerezový tubus s krycím 

kónusem a st�í�kou.  

C. ROZD	LENÍ STAVBY DO PO�ÁRNÍCH ÚSEK�
Objekt je rozd�len na nezbytn� nutný po�et po�árních úsek	 s ohledem na jejich 

podla�nost a mezní rozm�ry. V objektu se nachází celkem 21 po�árních úsek	. 

OZNA�ENÍ POPIS 
N01.01 1. NP m�stského ú�adu 
N02.02 2. NP m�stského ú�adu 
A - P01.03/N03 schodi�t�, chodba 
N01.04/N02 prostory m�stské knihovny 
N03.05 prostory pro Z�, víceú�elový sál 
P01.06 sklad MK 
P01.07 technická místnost �ásti MK 
P01.08 technická místnost �ásti MÚ 
P01.09 prostory pro údr�bu 
P01.10 sklady MÚ 
P01.11/N02 �achta pro komín, �ást MK (K1) 
P01.12/N03 �achta pro komín, �ást MÚ (K2) 
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N01.13/N02 instala�ní �achta (�1) 
N01.14/N02 instala�ní �achta (�2) 
N01.15/N02 instala�ní �achta (�3) 
N01.16/N03 instala�ní �achta (�4) 
N01.17/N02 instala�ní �achta (�5) 
N01.18/N02 instala�ní �achta (�6) 
N01.19/N02 instala�ní �achta (�7) 
N01.20/N02 instala�ní �achta (�8) 
N01.21/N02 instala�ní �achta (�9) 

D. STANOVENÍ PO�ÁRNÍHO RIZIKA, STUPN	
PO�ÁRNÍ BEZPE�NOSTI A POSOUZENÍ
VELIKOSTI PO�ÁRNÍCH ÚSEK�

Stupn� po�ární bezpe�nosti jsou ur�eny na základ� výpo�t	 po�árního rizika, tyto 

výpo�ty jsou sou�ástí P�ílohy �. 1.  

Tabulka s p�ehledem ur�ených SPB: 

a[-] b[-] c[-] pv [kg/m2] SPB 
N01.01 0,92 0,80 1,00 19,92 II. 
N02.02 0,94 0,77 1,00 22,97 II. 

A - P01.03/N03 0,87 0,50 1,00 16,39 II. 
N01.04/N02 0,85 0,81 1,00 44,68 III. 

N03.05 0,97 0,68 1,00 22,13 II. 
P01.06 0,70 1,55 1,00 133,80 VI. 
P01.07 0,90 0,93 1,00 14,19 I. 
P01.08 0,90 1,25 1,00 47,21 III. 
P01.09 1,09 0,83 1,00 48,63 III. 
P01.10 0,73 1,67 1,00 142,70 VI. 

P01.11/N02 - - - - II. 
P01.12/N03 - - - - II. 
N01.13/N02 - - - - II. 
N01.14/N02 - - - - II. 
N01.15/N02 - - - - II. 
N01.16/N03 - - - - II. 
N01.17/N02 - - - - II. 
N01.18/N02 - - - - II. 
N01.19/N02 - - - - II. 
N01.20/N02 - - - - II. 
N01.21/N02 - - - - II. 

V p�ípad� instala�ních a komínových �achet je SPB ur�en na základ� �SN 73 0802. 
[1;8.12.2]
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E. ZHODNOCENÍ NAVR�ENÝCH STAVEBNÍCH
KONSTRUKCÍ A PO�ÁRNÍCH UZÁV	R�
Z HLEDISKA JEJICH PO�ÁRNÍ ODOLNOSTI 

E.1. ZHODNOCENÍ PO�ÁRNÍ ODOLNOSTI

PO�ÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ 
Po�adavky na po�ární odolnost konstrukcí jsou stanoveny dle 
�SN 73 0802 [1; Tabulka 12] 

    

Polo�ka SPB 
Po�adovaná 

PO 
Skute�ná 

PO 
Popis konstrukce 

Zdroj 
skute�n

é PO 
Vyhovuje

1. PO�ÁRNÍ ST	NY 

1.a 

VI. 
REI 180 

DP1 
REI 120 

DP1 

�elezobetonová 
st�na tl. 200 mm, 

krytí uva�ováno 35 
mm 

[4; 
Tabulka 

2.3] 
NE 

VI. 
REI 180 

DP1 
REI 180 

DP1 

�elezobetonová 
st�na tl. 400 mm, 

krytí uva�ováno 50 
mm 

[4; 
Tabulka 

2.3] 
ANO 

VI. EI 180 DP1 
EI 180 
DP1 

Zdivo Ytong P2-
500 tl. 150 mm, 
tenkovrstvá zdící 

malta Ytong, 
vápenosádrová 
omítka tl. 5 mm 

[7] ANO 

III. REI 60 DP1
REI 180 

DP1 

�elezobetonová 
st�na tl. 400 mm, 

krytí uva�ováno 50 
mm 

[4; 
Tabulka 

2.3] 
ANO 

1.b 

II. EI 30 DP1 
EI 180 
DP1 

Zdivo Porotherm 14 
Profi tl. 150 mm, 

zdící sm�s 
Porotherm, 

vápenocementová 
omítka tl. 5 mm 

[10] ANO 

II. EI 30 DP1 
REI 180 

DP1 

Zdivo Porotherm 24 
Profi tl. 250 mm, 

zdící sm�s 
Porotherm, 

vápenocementová 
omítka tl. 5 mm 

[10] ANO 

II. REI 30 DP1
REI 180 

DP1 

�elezobetonová 
st�na tl. 400 mm, 

krytí uva�ováno 50 
mm 

[4; 
Tabulka 

2.3] 
ANO 
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III. REI 45 DP1
REI 180 

DP1 

�elezobetonová 
st�na tl. 400 mm, 

krytí uva�ováno 50 
mm 

[4; 
Tabulka 

2.3] 
ANO 

1.c 

II. EI 15 DP1 
EI 180 
DP1 

Zdivo Porotherm 24 
Profi tl. 250 mm, 

zdící sm�s 
Porotherm, 

vápenocementová 
omítka tl. 5 mm 

[10] ANO 

II. REI 15 DP1
REI 180 

DP1 

�elezobetonová 
st�na tl. 400 mm, 

krytí uva�ováno 50 
mm 

[4; 
Tabulka 

2.3] 
ANO 

1. PO�ÁRNÍ STROPY         

1.a 

I. REI 30 DP1
REI 180 

DP1 

�elezobetonová 
deska tl. 300 mm, 

krytí uva�ováno 55 
mm 

[4; 
Tabulka 

2.6] 
ANO 

III. REI 60 DP1
REI 180 

DP1 

�elezobetonová 
deska tl. 300 mm, 

krytí uva�ováno 55 
mm 

[4; 
Tabulka 

2.6] 
ANO 

VI. 
REI 180 

DP1 
REI 180 

DP1 

�elezobetonová 
deska tl. 300 mm, 

krytí uva�ováno 55 
mm 

[4; 
Tabulka 

2.6] 
ANO 

1.b 

II. REI 30 DP1
REI 180 

DP1 

�elezobetonová 
deska tl. 300 mm, 
lokáln� podep�ená, 
krytí uva�ováno 45 

mm 

[4; 
Tabulka 

2.7] 
ANO 

III. REI 45 DP1
REI 180 

DP1 

�elezobetonová 
deska tl. 300 mm, 
lokáln� podep�ená, 
krytí uva�ováno 45 

mm 

[4; 
Tabulka 

2.7] 
ANO 

III. REI 45 DP1
REI 180 

DP1 

�elezobetonová 
deska tl. 350 mm, 
lokáln� podep�ená, 
krytí uva�ováno 45 

mm 

[4; 
Tabulka 

2.7] 
ANO 

II. REI 30 DP1
REI 180 

DP1 

�elezobetonová 
deska tl. 350 mm, 
lokáln� podep�ená, 
krytí uva�ováno 45 

mm 

[4; 
Tabulka 

2.7] 
ANO 
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1.c II. REI 15 DP1
REI 180 

DP1 

�elezobetonová 
deska tl. 350 mm, 

krytí uva�ováno 55 
mm 

[4; 
Tabulka 

2.6] 
ANO 

2. PO�ÁRNÍ UZÁV	RY OTVOR� V PO�ÁRNÍCH ST	NÁCH A 
PO�ÁRNÍCH STROPECH

2.a 

III. 
EI 30 DP3 -

C 
- dve�e do CHÚC - ANO 

VI. 
EI 90 DP1 - 

C 
- dve�e do CHÚC - ANO 

III. EW 30 DP3 - 
dve�e v PP 

z místnosti 0.7 
- ANO 

VI. EW 90 DP1 - 
dve�e v PP 

z místnosti 0.8  
- ANO 

2.b 
II. 

EI 15 DP3 - 
C 

- 
dve�e do CHÚC v 1. 

a 2. podla�í 
- ANO 

III. 
EI 30 DP3 - 

C 
- 

dve�e do CHÚC 
v 2. podla�í 

- ANO 

2.c II. EI 15 DP3-C - 
dve�e do CHÚC 

v 3. podla�í 
- ANO 

V�echny dve�e budou dodány v po�adované PO dle výkresové dokumentace. 

3. OBVODOVÉ ST	NY      

3.a.1 

VI. R 120 DP1 
REI 180 

DP1 

�elezobetonová 
st�na tl. 400 mm, 

krytí uva�ováno 50 
mm 

[4; 
Tabulka 

2.3] 
ANO 

III. R 45 DP1 
REI 180 

DP1 

�elezobetonová 
st�na tl. 400 mm, 

krytí uva�ováno 50 
mm 

[4; 
Tabulka 

2.3] 
ANO 

II. R 30 DP1 
REI 180 

DP1 

�elezobetonová 
st�na tl. 400 mm, 

krytí uva�ováno 50 
mm 

[4; 
Tabulka 

2.3] 
ANO 

I. R 30 DP1 
REI 180 

DP1 

�elezobetonová 
st�na tl. 400 mm, 

krytí uva�ováno 50 
mm 

[4; 
Tabulka 

2.3] 
ANO 

3.a.2 

II. EW 45 DP1 
REI 180 

DP1 

Zdivo Ytong P4-
500 tl. 375 mm, 
tenkovrstvá zdící 

malta Ytong, 
vápenosádrová 
omítka tl. 5 mm  

[7] ANO 

II. 
REW 45 

DP1 
REI 180 

DP1 

�elezobetonová 
st�na tl. 400 mm, 

krytí uva�ováno 50 
mm 

[4; 
Tabulka 

2.3] 
ANO 
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3.a.2 

III. EW 60 DP1 
REI 180 

DP1 

Zdivo Ytong P4-
500 tl. 375 mm, 
tenkovrstvá zdící 

malta Ytong, 
vápenosádrová 
omítka tl. 5 mm  

[7] ANO 

III. 
REW 60 

DP1 
REI 180 

DP1 

�elezobetonová 
st�na tl. 400 mm, 

krytí uva�ováno 50 
mm 

[4; 
Tabulka 

2.3] 
ANO 

3.a.3 II. 
REW 15 

DP1 
REI 180 

DP1 

�elezobetonová 
st�na tl. 400 mm, 

krytí uva�ováno 50 
mm 

[4; 
Tabulka 

2.3] 
ANO 

4. NOSNÉ KONSTRUKCE ST�ECH       

V objektu se nenachází.         
5. NOSNÉ KONSTRUKCE UVNIT� PO�ÁRNÍHO ÚSEKU, KTERÉ 
ZAJI�
UJÍ STABILITU OBJEKTU

5.a. 

VI. R 180 DP1 
REI 180 

DP1 

�elezobetonová 
st�na tl. 400 mm, 

krytí uva�ováno 50 
mm 

[4; 
Tabulka 

2.3] 
ANO 

VI. R 180 DP1 
R 180 
DP1 

�elezobetonový 
pr	vlak 400 x 1000 

mm, krytí 
uva�ováno 75 mm 

[14] ANO 

5.b. 

II. R 30 DP1 
REI 180 

DP1 

�elezobetonová 
st�na tl. 400 mm, 

krytí uva�ováno 50 
mm 

[4; 
Tabulka 

2.3] 
ANO 

III. R 45 DP1 
REI 180 

DP1 

�elezobetonová 
st�na tl. 400 mm, 

krytí uva�ováno 50 
mm 

[4; 
Tabulka 

2.3] 
ANO 

III. RE 45 DP1 
REI 180 

DP1 

�elezobetonová 
deska tl. 300 mm, 

krytí uva�ováno 55 
mm 

[4; 
Tabulka 

2.6] 
ANO 

II. R 30 DP1 R 45 DP1

�elezobetonový 
sloup 400 x 

400 mm, krytí 
uva�ováno min. 

35 mm p�i min. 8 
prutech výztu�e 

[4; 
Tabulka 

2.1] 
ANO 

 III. R 45 DP1 R 45 DP1

�elezobetonový 
sloup 400x400 mm, 

krytí uva�ováno 
min. 35 mm p�i 
min.8 prutech  

[4; 
Tabulka 

2.1] 
ANO 
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II. R 30 DP1 R 45 DP1

�elezobetonový 
pr	vlak 400 x 500 

mm, krytí 
uva�ováno 35 mm 

[14] ANO 

III. R 45 DP1 R 45 DP1

�elezobetonový 
pr	vlak 400 x 500 

mm, krytí 
uva�ováno 35 mm 

[14] ANO 

5.c. 

II. R 15 DP1 R 45 DP1

�elezobetonový 
sloup 400 x 400 

mm, krytí 
uva�ováno min. 35 

mm p�i min. 8 
prutech výztu�e 

[4; 
Tabulka 

2.1] 
ANO 

II. R 15 DP1  

�elezobetonový 
pr	vlak 600 x 500 

mm, krytí 
uva�ováno 20 mm 

[14] ANO 

6. NOSNÉ KONSTRUKCE VN	 OBJEKTU, KTERÉ ZAJI�
UJÍ STABILITU 
OBJEKTU (BEZ OHLEDU NA PODLA�Í)
V objektu se nenachází.         
7. NOSNÉ KONSTRUKCE UVNIT� PO�ÁRNÍHO ÚSEKU, KTERÉ 
NEZAJI�
UJÍ STABILITU OBJEKTU. 
V objektu se nenachází.         

8. NENOSNÉ KONSTRUKCE UVNIT� PO�ÁRNÍHO ÚSEKU.   
V po�árních úsecích do V. SPB je na nenosné konstrukce v PÚ vznesen po�adavek 
DP3, který je spln�n v�dy.  
V po�árních úsecích s VI. SPB je na nenosné konstrukce v PÚ vznesen po�adavek 
DP2, nenosné konstrukce se v t�chto po�árních úsecích nenachází.  
9. KONSTRUKCE SCHODI�
 UVNIT� PO�ÁRNÍHO ÚSEKU, KTERÉ 
NEJSOU SOU�ÁSTÍ CHÚC 
�elezobetonové schodi�t� v prostorách M�stské knihovny (III. SPB), po�adavek 15 
DP3 je spln�n. 

10. VÝTAHOVÉ A INSTALA�NÍ �ACHTY 

10.b.1 

III. EI 30 DP1 
EI 60 
DP1 

komínový systém 
HELUZ PLYN, 400 x 

400 mm 
[11] ANO 

II. EI 30 DP2 
EI 30 
DP1 

SDK st�na tl. 50 mm, 
Rigips R-CW 50 

[8] ANO 

II. EI 30 DP2 
EI 60 
DP1 

Zdivo Porotherm 8 
Profi tl. 100 mm, zdící 

sm�s Porotherm, 
vápenocementová 
omítka tl. 5 mm 

[10] ANO 

III. EI 30 DP1 
EI 60 
DP1 

Zdivo Porotherm 8 
Profi tl. 100 mm, zdící 

sm�s Porotherm, 
vápenocementová 
omítka tl. 5 mm 

[10] ANO 
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10.b.2 
III. EW 15 DP1 - Revizní dví�ka budou 

dodána v po�adované 
PO dle výkresové 

dokumentace. 

- ANO 

II. EW 15 DP2 - - ANO 

11. ST�E�NÍ PLÁ�T	
V objektu se nenachází.         

12. JEDNOPODLA�NÍ OBJEKTY
V objektu se nenachází.         

E.2. DODATKY KE ZHODNOCENÍ PO�ÁRNÍ ODOLNOSTI

1.  Konstrukce nespl�ující po�adavky na po�ární odolnost budou podléhat stavební 

revizi � viz kapitola P. 

2.  V rámci typizace jsou v�echny �elezobetonové st�ny uva�ovány ve stejné tlou��ce 

a se stejnou osovou vzdáleností výztu�e. V nadzemních podla�ích je stanoven 

maximální po�adavek na po�ární odolnost st�n 60 minut, v tomto p�ípad� by bylo 

zcela vyhovující uva�ovat osovou vzdálenost výztu�e pouze 10 mm [4; Tabulka 

2.3].

3.  U stanovení PO po�árních uzáv�r	 v p�ípad� dve�í v PP je uplatn�n �lánek dle 

�SN [1;8.5.1], který �íká, �e po�ární uzáv�ry dle tabulky 12, polo�ky 2. a) 

s po�adovanou po�ární odolností nejvý�e 30 minut, mohou být i z konstrukcí 

druhu DP3, pokud tyto uzáv�ry jsou v prvním podzemním podla�í a odd�lují 

po�ární úseky nevýrobního charakteru. 

4.  �elezobetonové sloupy, které zárove� tvo�í �ást po�árn� d�lící st�ny, spl�ují 

nejen po�adavek na nosnost, ale také po�adavky kladené na po�ární �i obvodové 

st�ny, její� jsou sou�ástí. Sloupy nacházející se v objektu, uva�ované jako sou�ást 

PDK, vykazují po�ární odolnost REI 180 DP1 dle [4; Tabulka 2.3.]. 

5.  V�echny pr	b��né instala�ní �achty tvo�í samostatné po�ární úseky. Poloha 

revizních dví�ek není známa, proto byla ve výkresové dokumentaci odhadnuta. 

Vzhledem k dispozi�nímu rozmíst�ní �achet jsou v�echny instala�ní �achty 

umíst�ny mimo CHÚC a pro po�ární uzáv�ry v t�chto �achtách platí po�adavky 

stanovené v tabulce. Výjimkou je komínová �achta, která vede �áste�n� CHÚC 

v 1. NP, pokud budou revizní dví�ka této �achty umíst�na práv� v prvním podla�í, 

bude po�adavek zvý�en z p	vodních EW 15 DP2 na EI 15 DP2 � S. 

6.  Po�adavky na po�ární st�ny instala�ních �achet jsou stanoveny dle po�árního 

úseku s nejvy��ím SPB, kterým �achta prochází. 
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7.  Nosná konstrukce st�echy, respektive konstrukce stropu nad posledním u�itným 

NP, se posuzuje jako po�ární strop dle �SN 73 0802 [1;8.7.2].  

8.  Není nutné �e�it po�ární pásy. [8.4.10] (h � 12 m)

9.Po�adavky na po�ární odolnost obvodových st�n CHÚC z vn�j�í strany jsou 

stanoveny podle III. SPB � EI 60 DP1 [�l. 8.4.2;1 a 5.3.4;5]. Jedná se o �ást 

obvodové východní st�ny, podél které vede vn�j�í únikové schodi�t� (CHÚC A � 

II.SPB). Obvodová st�na vykazuje ve v�ech místech po�ární odolnost minimáln�

R 180 DP1. Po�adavek je spln�n. 

10.  Schodi�t�, které je sou�ástí CHÚC, je z konstrukcí druhu DP1. 

11. �achty obou výtah	 v objektu netvo�í samostatné po�ární úseky. Strojovny   

výtah	 jsou v obou p�ípadech umíst�ny nad posledním u�itným podla�ím.  

[1;8.10.3 a 8.11.1]. St�ny výtahových �achet proto nejsou posuzovány jako PDK. 

12. Nosné p�eklady nad výpln�mi otvor	 v obvodových st�nách jsou sou�ástí 

systémového �e�ení firmy Porotherm a spl�ují tak stejné po�adavky na po�ární 

odolnost jako st�ny, ve kterých jsou ulo�eny. 

13. �elezobetonové stropní pr	vlaky vykazují v�dy po�ární odolnost dle stropní 

desky, které jsou sou�ástí. S tím rozdílem, �e zaji��ují pouze nosnost � R. Po�ární 

odolnosti stropních pr	vlak	 byly posouzeny v programu FiDeS [14], 

za p�edpokladu pr	b�hu po�áru podle normové teplotní k�ivky a b��ných 

vlastností betonu. Výstupy z programu v P�íloze �. 3. 

14. P�i ur�ování odstupových vzdáleností (kapitola H) vznikl v souvislosti s ur�ením 

po�árn� nebezpe�ného prostoru po�adavek na po�ární odolnost po�árních uzáv�r	

otvor	 v po�árních st�nách a po�árních stropech [1; Tabulka 12]. Zd	vodn�ní 

a stanovení po�ární odolnosti je v kapitole H. 

F. ZHODNOCENÍ NAVR�ENÝCH STAVEBNÍCH VÝROBK�
A HMOT (T�ÍDA REAKCE NA OHE�, ODKAPÁVÁNÍ
V PODMÍNKÁCH PO�ÁRU, RYCHLOST �Í�ENÍ PLAMENE
PO POVRCHU, TOXICITA ZPLODIN HO�ENÍ APOD.) 

F.1. T�ÍDY REAKCE NA OHE� POU�ITÝCH VÝROBK�, POVRCHOVÉ 

ÚPRAVY

F.1.1. POVRCHOVÉ ÚPRAVY � D�EV	NÉ STÍNÍCÍ LAMELY

Vn�j�í obklady st�n z výrobk� t�ídy reakce na ohe� C a� E se musí posuzovat z hlediska 

POP dle 8.4.4. a 8.4.5. Tyto obklady �i jiné p�edsazené konstrukce u objektu vý�ky 
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h � 12 m mohou být pou�ity bez ohledu na PNP po�árních úsek� tého� objektu.

[1; 8.4.12] 

Stínící d�ev�né lamely se vyskytují na západní stran� objektu v míst� velkých 

zasklených ploch. Jedná se tedy o plochy, které jsou uva�ovány jako zcela po�árn�

otev�ené. Není proto nutné dále posuzovat po�ární otev�enost plochy. 

F.1.2. INDEX �Í�ENÍ PLAMENE 

N03.05 � po�ární úsek, v n�m� je podle �SN 73 0818 p	dorysná plocha p�ipadající 

na jednu osobu men�í ne� 2,0 m2 a celková p	dorysná plocha po�árního úseku S je v�t�í 

ne� 200 m2. Tyto prostory musí spl�ovat po�adavek na nejvy��í dovolený index �í�ení 

plamene: ist�ny 
 75,0 a ipodhledy 
 50,0 [mm/min]. 

N01.04 � po�ární úsek, v n�m� je podle �SN 73 0818 p	dorysná plocha p�ipadající 

na jednu osobu 2,0 m2 a� 5 m2 a celková p	dorysná plocha po�árního úseku S je v�t�í 

ne� 500 m2. Tyto prostory musí spl�ovat po�adavek na nejvy��í dovolený index �í�ení 

plamene: ist�ny 
 100,0 a ipodhledy 
 75,0 [mm/min]. 

Zhodnocení: 

Pou�itá omítka: �tuková interiérová omítka Baumit � is = 0 mm/min 

Pou�itý podhled: minerální podhled ARMSTRONG PERLA OP tl. 20 mm � A2-s1, d0; 

is = 0 mm/min  

Hodnoty indexu �í�ení plamene jsou p�evzaty z technických list	 výrobce. Po�adavky 

jsou spln�ny. 

F.1.3. PROSTORY CHÚC 
Prostory CHÚC mají krom� podlah a madel povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

z výrobk	 t�ídy reakce na ohe� A1 nebo A2. Podlahová krytina v CHÚC je sou�ástí 

podlahového systému firmy FORBO � marmoleum DECIBEL. Krytina je t�ídy reakce 

na ohe� Cfl�s1 a spl�uje tak po�adavky podle �SN EN 13501-1. [1; 8.14.5.] 

F.2. PO�ÁRNÍ PÁSY

Není nutné �e�it po�ární pásy. [8.4.10]
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F.3. PO�ADAVKY NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM A OBVODOVÉ ST	NY

F.3.1. OBVODOVÉ ST	NY

Na povrchové úpravy obvodových st�n z vn�j�í strany objektu se musí u�ít výrobk�

s indexem �í�ení plamene is = 0 mm/min, pokud obvodové st�ny tvo�í ohrani�ující 

konstrukce chrán�ných únikových cest, u nich� jsou otvory (okna, dve�e). [1;8.14.6.] 

Pou�itá povrchová úprava:  

• Vápenocementová exteriérová omítka Baumit � is = 0 mm/min  

• Dle zm�ny �SN 73 0863 [13] se výrobky mající t�ídu reakce na ohe� A1 nebo 

A2 mohou bez pr	kazu pova�ovat za výrobky s nulovým indexem �í�ení 

plamene po povrchu. Obvodové st�ny jsou zatepleny izolací z minerální vaty 

reakce t�ídy na ohe� A1.  

Po�adavek na obvodové st�ny je spln�n. 

F.3.2. �E�ENÍ ZATEPLENÍ SOKLOVÉ �ÁSTI

Po�adavky v rámci ETICS:  
• po�ární pruh 900 mm (A1/A2) nad terénem 

• soklové zateplení � bez omezení: izolant E 

Zhodnocení: 

• po�ární pruh vý�ky 900 mm z minerální tepelné izolace ISOVER tl. 150 mm 

s t�ídou reakce na ohe� A1, povrchová úprava z vápenocementové exteriérové 

omítky tl. 10 mm 

• zateplení soklu pomocí tepelné izolace XPS Styrodur X-FOAM HBT 300 

tl. 150 mm do vý�ky 400 mm nad terénem, t�ída reakce E, povrchová úprava 

provedena soklovou hydrofobiza�ní omítkou HASIT se sklotextilní výztu�í 

• pou�it 2 x SBS Elastek 50 Special Mineral 5 mm hydroizola�ní asfaltový pás 

Po�adavky na �e�ení soklové �ásti objektu jsou spln�ny. 

F.3.3. ZHODNOCENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU A PROV	TRÁVANÉ 

FASÁDY

První a druhé nadzemní podla�í: 

Po�adavky na ETICS: 

• kontaktní 
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• t�ída reakce na ohe�: izolant E (systém B) 

• is = 0 mm/min 

Zhodnocení: 

• skladba kontaktního zateplovacího systému v prvních dvou podla�ích 

viz kapitola B.4.6 

• zateplení z minerální vaty ISOVER tl. 150 mm, t�ída reakce na ohe� A1 

• povrchová úprava kontaktního zateplovacího systému provedena pomocí 

vápenocementové exteriérové omítky Baumit tl. 10 mm, is = 0 mm/min  

Hodnota indexu �í�ení plamene je p�evzata z technických list	 výrobce. Nulový index 

�í�ení plamene po povrchu je mo�né také bez pr	kazu uva�ovat díky zateplení 

z minerální vaty t�ídy reakce na ohe� A1 � podle zm�ny �SN 73 0863 [13]. 

Po�adavky jsou spln�ny. 

T�etí nadzemní podla�í: 

• skladba t�etího nadzemního podla�í (viz kapitola B.4.6) 

• jedná se o prov�trávanou fasádu s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 150 mm 

t�ídy reakce na ohe� A1 

• povrchová úprava t�etího nadzemního podla�í � fasádní plechy DEKCASSETTE 

STANDARD tl. 30 mm, is = 0 mm/min 

Hodnota indexu �í�ení plamene je p�evzata z technických list	 výrobce. Nulový index 

�í�ení plamene po povrchu je mo�né také bez pr	kazu uva�ovat díky zateplení 

z minerální vaty t�ídy reakce na ohe� A1 � podle zm�ny �SN 73 0863 [13]. 

Vn�j�í zateplení objektu spl�uje v�echny po�adavky dle �SN 73 0802 [1] a �SN 73 

0810 [5]. Prov�trávaná fasáda je posuzována p�edev�ím dle �l. 3.1.3.4 �SN 73 0810 [5], 

který stanovuje nutnost pou�ití kompletn� ucelené sestavy vn�j�ího zateplení t�ídy 

reakce na ohe� A1 nebo A2. Tento po�adavek je spln�n, viz skladba konstrukce 

v kapitole B.4.6 a H.1. 

Poznámka: Po�ární odolnost prov�trávané fasády m	�e být v p�ípad� pot�eby prokázána 

odzkou�ením dle �SN ISO 13785-1. 
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F.4. ST�E�NÍ PLÁ�
 V PNP 
Skladba st�e�ního plá�t� v po�árn� nebezpe�ném prostoru nemusí být prokázané 

klasifikace BROOF (t3), pokud je st�e�ní krytina z výrobk	 dle P�ílohy A.2 Tabulky A.10 

v �SN 73 0810. [5] 

Jedná se o anorganický st�e�ní materiál � voln� lo�ený �t�rk minimální tlou��ky 50 mm, 

viz skladba v kapitole B.4.5. Detailn�j�í popis provedení v kapitole H.2. 

Po�adavky na st�e�ní plá�� jsou spln�ny. 

G. ZHODNOCENÍ MO�NOSTI PROVEDENÍ PO�ÁRNÍHO
ZÁSAHU, EVAKUACE OSOB, ZVÍ�AT A MAJETKU
A STANOVENÍ DRUH� A PO�TU ÚNIKOVÝCH CEST,
JEJICH KAPACITY, PROVEDENÍ A VYBAVENÍ 

G.1. OBSAZENÍ OBJEKTU OSOBAMI

Následující tabulka je pouze rekapitulací kone�ných po�t	 osob. Detailn�j�í výpo�ty 

k ur�ení po�tu osob v objektu jsou sou�ástí P�ílohy �. 1, v�etn� výpisu polo�ky 

z tabulek �SN 73 0818.  

Po�et osob je ur�en dle �SN 73 0818 [2; tab. 1]. 

Místnosti a po�ární úseky, které nejsou zmín�ny v tabulce, neovliv�ují obsazenost 

objektu osobami. Jedná se o prostory, kde se osoby nevyskytují a nezdr�ují, nebo 

o prostory, které mohou být u�ívány pouze osobami, které jsou ji� zapo�teny v jiných 

místnostech objektu.  

�ÍSLO PÚ NÁZEV MÍSTNOSTI PO�ET OSOB

  
N01.01 

  
  

1.3 - kancelá� 4 
1.4. - kancelá� 4 
1.5 - hovorna 9 
1.13 - zasedací místnost 27 

  
    N02.02 

  
  

2.2 - konzulta�ní místnost 14 
2.3 + 2.4 - kancelá�e 8 
2.8 + 2.9 - kancelá�e 5 
2.10 - hovorna 7 

  
N01.04/N02 

  

1.17 - kancelá� 4 
1.16a - volný výb�r literatury 16 
1.16b - �ítárna, volný prostor 36 
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N01.04/N02 
  
  
  
  
  

1.23 - p�edná�ková sí� 46 
2.16 - studovna 12 
2.17 - �ítárna 36 
2.19 - kancelá� 1 
2.25 - p�ípravna 4 
2.27 - kavárna 35 

2.18a - d�tské odd�lení, knihovna 5 
2.18b - �ítárna 5 
2.15a - nau�ná literatura 8 

2.15b - �ítárna 
10 

N03.05 
  
  

3.2. + 3.6. - u�ebny 25 
3.3. + 3.5. - kabinety 4 
3.14 - víceú�elový sál - jevi�t� 60 

3.14. - víceú�elový sál - hledi�t� 86 
P01.09 0.2 � prostory pro údr�bu 1 

CELKEM   472 

Poznámka: Dle �SN 73 0818 [2; tab.1 pol. 12.1.] se ve skladových prostorách do 50 m2

osoby nevyskytují. 

G.2. PO�ET A TYP ÚNIKOVÝCH CEST

V objektu se nachází jedna chrán�ná úniková cesta typu A. Tato CHÚC vede �ástí 

prostor m�stského ú�adu a ústí do pr	chozí uli�ky v prvním podla�í.  

Je zaji�t�no, �e v prostorách CHÚC není �ádné po�ární zatí�ení krom� ho�lavých hmot 

v konstrukcích oken, dve�í, madel zábradlí, a krom� po�árního zatí�ení v prostorách 

slou�ících dozoru nad provozem (chodba v 1. NP � místnost 1.2.), kde pn 
 15 kg/m2. 

Podlahová krytina vykazuje t�ídu reakce na ohe� nejh	�e Cfl-s1 (podrobné posouzení 

v kapitole F.1) 

Tabulka pro ov��ení pou�ití jedné únikové cesty: 

PÚ Sou�initel a po�et osob  U�ití 1 ÚC 

N01.01 0,92 44 ANO 

N02.02 0,94 34 ANO 

N01.04/N02 0,85 218 NE 

N03.05 0,97 175 NE 

P01.09 1,09 1 ANO 

Stanovení mo�nosti u�ití jedné únikové cesty ur�eno dle [1; Tabulka 17]. 
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G.3. MEZNÍ DÉLKA NÚC 
Tabulka pro p�ehled mezních hodnot délek nechrán�ných únikových cest. Hodnoty 
mezních délek ur�eny z Tabulky 18. [1] 

    Délka lmax NÚC [m]   
   a [-] 1 ÚC více ÚC lskut [m] 

N01.01 0,916 25 - 12,9/ 14,5 
N02.02 0,938 25 - 18,4 

N01.04/N02 - 2.NP 0,85 - 45 25,7/38,8 
N01.04/N02 - 1.NP 0,85 - 45 22,39/18,1 

P01.09 1,085 20 - 0 
N03.05 0,97 - 40 18,64/19,09 

N01.01 � za�átek NÚC délky 12,9 m je uva�ován od dve�í do funk�n� ucelené skupiny 

místností (hygienické zázemí), která spl�uje po�adavky dle [1;9.10.2] k východu 

na volné prostranství. Dal�í NÚC je uva�ována z nejvzdálen�j�ího rohu místnosti 1.14 

o délce 14,5 m. 

N02.02 � za�átek NÚC je uva�ován od dve�í do funk�n� ucelené skupiny místností 

(hygienické zázemí), která spl�uje po�adavky dle [1;9.10.2]. 

N01.04/N02 � V prvním podla�í je délka nechrán�né únikové cesty m��ena 

od nejvzdálen�j�ího místa PÚ v rohu místnosti 1.24 (sklad �idlí) a� ke vstupu na volné 

prostranství. Dal�í NÚC vede také na volné prostranství a je m��ena od dve�í 

do funk�n� ucelené skupiny místností (hygienické zázemí), která spl�uje po�adavky dle 

[1;9.10.2]. 

V tomto PÚ je v druhém podla�í uva�ována délka nechrán�né únikové cesty od dve�í 

z místnosti 2.26, která spl�uje po�adavky dle [1;9.10.2] sm�rem k CHÚC. Dal�í mezní 

délka NÚC je m��ena od nejvzdálen�j�ího místa prostoru místnosti 2.17 sm�rem 

ke schodi�ti vedoucímu do prvního podla�í. Délka této NÚC je necelých 39 m a spl�uje 

tak kritérium mezní délky pro více únikových cest. 

P01.09 � NÚC z prostor pro údr�bu vede p�ímo do prostor CHÚC. 

N03.05 � Pro tento prostor jsou zaji�t�ny dva sm�ry úniku. Mezní délky únikových cest 

jsou uva�ovány z nejvzdálen�j�ích míst PÚ. Délka NÚC sm�rem k CHÚC o délce 

18,7 m a mezní délka NÚC sm�rem ke dve�ím vedoucím na únikové schodi�t� na vn�j�í 

stran� objektu má délku 19 m. Vn�j�í únikové schodi�t� bude dále posouzeno v kapitole 

G.7. � mezní délky CHÚC. 
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V�echny posuzované mezní délky nechrán�ných únikových cest vyhovují (p�ehled 

tabulka vý�e). V�echna dal�í posouzení mezních délek nechrán�ných cest vyhoví bez 

pr	kazu. 

Poznámka: �l. 9.10.2 �SN 73 0802 definuje funk�n� ucelenou skupinu místností jako 

prostory pro nejvý�e 40 osob, s podlahovou plochou nejvý�e 100 m2 a s nejv�t�í vnit�ní 

vzdáleností k východu z tohoto prostoru do 15 m. 

G.4. MEZNÍ �Í�KA NÚC 
Hodnoty pou�ité v následujících výpo�tech jsou ode�teny z tabulek �SN 73 0802 

[1;Tabulka 19, Tabulka 21]. 

KM1 � dve�e do CHÚC �í�ky 1000 mm, v 3. NP z prostor u�eben, sou�asná evakuace 

po rovin� (dle [1;9.13.4]), 29 osob, II.SPB � a = 0,97, 2 ÚC

� =  
�

�
 * s = 

��

���
 * 1,0 = 0,24 � 1 únikový pruh = 550 mm 

550 mm < 1000 mm ��. Vyhovuje 

KM2 � dve�e do CHÚC �í�ky 1500 mm (uva�uje se jedno otvíravé k�ídlo �. 900 mm) 

v 3. NP z prostor sálu, sou�asná evakuace po rovin� (dle [1;9.13.4]), 100 osob, II.SPB �

 a = 0,97, 2 ÚC 

� =  
�

�
 * s = 

���

���
 * 1,0 = 0,83 � 1 únikový pruh = 550 mm 

550 mm < 900 mm ��. Vyhovuje 

KM3 � dve�e v 3. NP �í�ky 1500 mm (uva�uje se jedno otvíravé k�ídlo �. 900 mm) 

vedoucí ze sálu na �áste�n� pochozí st�echu, sou�asná evakuace po schodech dol	, 

46 osob, II.SPB � a = 0,97, 2 ÚC 

� =  
�

�
 * s = 

�	


�
 * 1,0 = 0,58 � 1 únikový pruh = 550 mm 

550 mm < 900 mm ��. Vyhovuje 

KM4 � dve�e do CHÚC �í�ky 1200 mm (uva�uje se jedno otvíravé k�ídlo �. 900 mm) 

v 2. NP v �ásti MÚ, sou�asná evakuace po rovin� (dle [1;9.13.4]), 34 osob, II.SPB � 

a = 0,94 

� =  
�

�
 * s = 

��

	�
 * 1,0 = 0,57 � 1 únikový pruh = 550 mm 
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550 mm < 900 mm ��. Vyhovuje 

KM5 � dve�e �í�ky 900 mm v 2. NP v �ásti MK do místnosti 2.16, sou�asná evakuace 

po rovin� (dle [1;9.13.4]), 104 osob, III.SPB � a = 0,85, 2 ÚC 

� =  
�

�
 * s = 

���

���
 * 1,0 = 0,8 � 1 únikový pruh = 550 mm 

550 mm < 900 mm ��. Vyhovuje 

KM6 � dve�e v 2. NP do CHÚC z �ásti MK, sou�asná evakuace po rovin� (dle 

[1;9.13.4]), 116 osob, III.SPB � a = 0,85, 2 ÚC 

� =  
�

�
 * s = 

��	

���
 * 1,0 = 0,9 � 1 únikový pruh = 550 mm 

Dve�e do CHÚC v tomto míst� jsou sou�ástí stavební revize, proto je posudek mezní 

�í�ky vyu�it k návrhu rozm�r	m dve�í. Dve�e musí spl�ovat po�adavek na mezní �í�ku 

minimáln� 550 mm.  

KM7 � dve�e �í�ky 1800 mm (uva�uje se jedno otvíravé k�ídlo 900 mm) z místnosti 

1.13, sou�asná evakuace po rovin� (dle [1;9.13.4]), 44 osob, II. SPB � a = 0,92 

� =  
�

�
 * s = 

��

	�
 * 1,0 = 0,73 � 1 únikový pruh = 550 mm 

550 mm < 900 mm ��. Vyhovuje 

KM8 � dve�e �í�ky 1500 mm (uva�uje se jedno otvíravé k�ídlo �. 900 mm) na VP 

v 1.NP z �ásti MK, sou�asná evakuace po rovin� (dle [1;9.13.4]), 82 osob, III.SPB � 

a = 0,85, 2 ÚC 

� =  
�

�
 * s = 


�

���
 * 1,0 = 0,63 � 1 únikový pruh = 550 mm 

550 mm < 900 mm ��. Vyhovuje 

V�echna vý�e posouzená kritická místa vyhovují po�adavk	m na mezní �í�ku 

nechrán�ných únikových cest. 

Poznámka: U dvouk�ídlích dve�í je uva�ována �í�ka únikové cesty konzervativn� jako 

�í�ka jednoho k�ídla. Dal�í mezní �í�ky NÚC bez pr	kazu vyhoví. V�echna kritická 

místa NÚC jsou vyzna�ena ve výkresové dokumentaci. V�echny dve�e zárove� spl�ují 

minimální �í�ku dve�í na ÚC, která �iní 800 mm podle �SN 73 0802.  
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G.5. DOBA ZAKOU�ENÍ A EVAKUACE

Doba zakou�ení a evakuace se dle [1;�l. 9.12.1] nemusí posuzovat. 

G.6. MEZNÍ DÉLKA CHÚC 

Délka CHÚC A se posuzuje na mezní délku 120 m dle [1;9.10.5]. CHÚC objektu slou�í 

jako jediná úniková cesta pro po�ární úsek N02.02 a pro prostory v podzemním podla�í. 

Délka CHÚC A je na stran� bezpe�nosti uva�ována jako délka schodi�t� z t�etího 

nadzemního podla�í -  48,75 m.  

G.7. MEZNÍ �Í�KA CHÚC 

Hodnoty pou�ité v následujících výpo�tech jsou ode�teny z tabulek normy 

�SN 73 0802 [1; Tabulka 20, Tabulka 21]. 

KM9 � schodi��ové rameno �í�ky 1500 mm, CHÚC A, sou�asná evakuace po schodech 

dol	, 279 osob, II. SPB 

� =  
�

�
 * s = 

���

���
 * 1,0 = 2,33 � 2,5 únikového pruhu = 1 375 mm 

1375 mm < 1500 mm ��. Vyhovuje 

KM10 � dve�e na CHÚC v 1. NP z prostor schodi�t� do chodby, �í�ka 1200 mm (v�t�í 

k�ídlo �í�ky 900 mm) � je uva�ována �í�ka obou k�ídel, sou�asná evakuace po rovin�, 

279 osob, II. SPB 

� =  
�

�
 * s = 

���

�	�
 * 1,0 = 1,74 � 2 únikové pruhy = 1100 mm 

1100 mm < 1200 mm ��. Vyhovuje 

Stejný po�adavek platí i pro dve�e z CHÚC na VP �í�ky 1 500 mm (jsou uva�ována ob�

otvíravá k�ídla dve�í):  

1100 mm < 1500 mm��... Vyhovuje 

KM11 � schodi��ové rameno na únikovém vn�j�ím schodi�ti �í�ky 950 mm, sou�asná 

evakuace po schodech dol	, 46 osob, II. SPB 

� =  
�

�
 * s = 

�	

���
 * 1,0 = 0,4 � 1,5 únikového pruhu = 825 mm 

825 mm  < 950 mm ���.. Vyhovuje 
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V�echna vý�e posouzená kritická místa vyhovují po�adavk	m na mezní �í�ku 

chrán�ných únikových cest. 

Poznámka: Vn�j�í schodi�t� je posuzováno jako vn�j�í komunikace podle [1;9.3.1] a je 

chrán�nou únikovou cestou typu A s kapacitou únikového pruhu pro II.SPB dle 

[1;9.4.11]. 

Tato vn�j�í komunikace musí být schopna trvale plnit svoji funkci � ochrana proti 

zasn��ení a námrazám zast�e�ením a zábradlím). Komunikace je od sousedních PÚ 

odd�lena po�árn� d�lícími konstrukcemi druhu DP1, p�ípadné uzáv�ry otvor�, jejich� 

PNP by zasahoval do prostor komunikace budou provedeny v typu EW.  

Schodi�t� bude opat�eno st�í�kou a zábradlím spl�ujícím vý�e stanovené po�adavky. 

Na úrovni terénu, kde bude kon�it únikové schodi�t�, bude ur�en sm�r úniku vpravo 

a výstupní plocha ze schodi�t� bude opat�ena zábradlím a tabulkou pro zd	razn�ní 

tohoto sm�ru, aby byl zaji�t�n bezpe�ný únik osob z d	vodu nedaleko umíst�ných POP 

v obvodové st�n�.  

Dal�í mezní �í�ky CHÚC bez pr	kazu vyhoví. 

G.8. PO�ÁRNÍ V	TRÁNÍ CHRÁN	NÉ ÚNIKOVÉ CESTY

Chrán�ná úniková cesta je v�trána kombinovan�. V prostorách podzemního podla�í 

je vzduch p�ivád�n nucen� ventilátorem a odvád�n p�irozen� v nejvy��ím míst� CHÚC 

samo�inn� otvíravým oknem. Velikost tohoto otvoru musí být alespo� 2 m2. Otvíravá 

plocha oken v nejvy��ím podla�í na CHÚC má 7,18 m2. Ventilátor bude navr�en tak, 

aby bez problému zaji��oval p�ívod vzduchu do v�ech prostor CHÚC.  

Spu�t�ní ventilátoru a otev�ení okna v 3. NP je zaji�t�no tla�ítkovými hlási�i, p�ípadn�

kou�ovými �idly, umíst�nými v ka�dém podla�í CHÚC. P�i výpadku proudu bude 

ventilátor v chodu alespo� 10 minut. Celý systém musí mít zaji�t�nou dodávkou alespo�

ze dvou na sob� nezávislých zdroj	. V p�ípad� výpadku elektrické energie dojde 

k samo�innému p�epnutí na zálo�ní bateriový zdroj (UPS). Na tomto zdroji bude závislá 

také autonomní �ídící úst�edna k tla�ítkovým hlási�	m a kou�ovým �idl	m. 

G.9. VYBAVENÍ CHRÁN	NÉ ÚNIKOVÉ CESTY

V CHÚC není �ádné po�ární zatí�ení krom� ho�lavých hmot v konstrukcích oken, dve�í 

a v povrchových úpravách madel a podlah, p�i�em� podlahové krytiny mají t�ídu reakce 
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na ohe� Cfl�s1. Nejsou zde za�izovací p�edm�ty nebo jiná za�ízení sni�ující vý�e 

ur�enou pr	chozí �í�ku, voln� vedené rozvody ho�lavých látek nebo voln� vedená 

potrubí z ho�lavých hmot. Zhodnocení je v kapitole F.1. 

Dve�e, jimi� CHÚC prochází, jsou bezprahové a otvíravé ve sm�ru úniku. Podlahy 

na obou stranách dve�í na únikových cestách jsou minimáln� do �í�ky dve�ních k�ídel 

nastejné vý�kové úrovni, s výjimkou dve�í na volné prostranství a plochou st�echu, kde 

m	�e být podlaha sní�ena a� o 180 mm [1;9.13.4]. Na v�echny dve�e vedoucí 

z po�árních úsek	 do CHÚC budou osazeny samozavíra�e (dle výkresové 

dokumentace). Ve�keré konstrukce nacházející se v CHÚC jsou typu DP1.  

CHÚC je vybavena nouzovým osv�tlením, které je napojeno na náhradní zdroj energie 

(UPS) pro p�ípad výpadku elekt�iny. Nouzové osv�tlení musí být funk�ní alespo�

60 minut. Úniková cesta bude z�eteln� ozna�ena fotoluminiscen�ními tabulkami 

ve v�ech místech, kde není p�ímo viditelný východ na volné prostranství, v místech 

zm�ny sm�ru úniku a v místech, kde dochází ke k�í�ení komunikací. Umíst�ní tabulek 

se �ídí podle �SN ISO 3864. [1; 9.16] 

H. STANOVENÍ ODSTUPOVÝCH, POP�ÍPAD	
BEZPE�NOSTNÍCH VZDÁLENOSTÍ A VYMEZENÍ
PO�ÁRN	 NEBEZPE�NÉHO PROSTORU, ZHODNOCENÍ
ODSTUPOVÝCH, POP�ÍPAD	 BEZPE�NOSTNÍCH
VZDÁLENOSTÍ VE VZTAHU K OKOLNÍ ZÁSTAVB	 A
SOUSEDNÍM POZEMK�M

H.1. MNO�STVÍ UVOLN	NÉHO TEPLA A HUSTOTA TEPELNÉHO TOKU 

PRO OBVODOVÉ ST	NY

Skladba obvodového plá�t� 1. a 2. NP:  

• vápenocementová exteriérová omítka   tl. 10 mm 
• minerální tepelná izolace ISOVER TF Profi  tl. 150 mm 
• keramické zdivo Porotherm Profi   tl. 400 mm 
• interiérová leh�ená omítka     tl. 5 mm 

Skladba obvodového plá�t� 3.NP: 

• fasádní plechy DEKCASSETTE STANDARD tl. 30 mm 
• pozinkovaný profil OM50 � v�traná mezera  tl. 60 mm 
• difuzn� otev�ená v�trová zábrana   tl. 0,1 mm 
• zav��ená pozinkovaná konstrukce +  

minerální tepelná izolace ISOVER TF Profi  tl. 150 mm 
• nosná �elezobetonová konstrukce   tl. 400 mm  
• vnit�ní leh�ená omítka     tl. 5 mm 



Svazek III.  PO�ÁRN� BEZPE�NOSTNÍ �E�ENÍ 

33 

Q = H*d*	 
 150 MJ/m2, kde 
Q [MJ/m2] � mno�ství uvoln�ného tepla z jednotky plochy 
H [MJ/kg] � výh�evnost druhu ho�lavé hmoty vn�j�ího povrchu obvodové st�ny 
d [m] � tlou��ka vrstvy materiálu 
� [kg/m3] � objemová hmotnost materiálu 

Bez pr	kazného výpo�tu je mo�né konstatovat, �e mno�ství uvoln�ného tepla 

z jednotky plochy je men�í ne� 150 MJ/m2 z d	vodu absence ho�lavých materiál	

ve vy��ím mno�ství. Z tohoto d	vodu m	�eme uva�ovat ve�keré plochy obvodových 

st�n, krom� oken a dve�í, za po�árn� uzav�ené plochy. 

V�t�í prosklené plochy v západní a severní �ásti objektu jsou zastín�ny d�ev�nými 

lamelami. Tyto obklady mohou být pou�ity bez ohledu na po�árn� nebezpe�né prostory 

po�árních úsek	 tého� objektu dle [1; 8.4.12]. Zhodnocení je v kapitole F.1. 

H.2. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI Z HLEDISKA SÁLÁNÍ TEPLA PRO 

ST�E�NÍ PLÁ�
, STANOVENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ PRO 

ST�E�NÍ PLÁ�


Skladba st�e�ního plá�t� v pochozí �ásti: 

• Vegeta�ní pokryv, vegeta�ní substrát + �t�rk  tl. 150 mm 
• Filtra�ní vrstva � Zemtex 300g/m2    tl. 2 mm 
• Hydroakumula�ní a drená�ní vrstva     tl. 50 mm 
• Separa�ní vrstva � geotextilie Filtek    tl. 0,5 mm 
• Tepelná izolace � XPS desky     tl. 120 mm 
• Tepelná izolace � XPS desky (spádová)   tl. 120 mm 
• Separa�ní vrstva � geotextilie Filtek    tl. 0,5 mm 
• Hydroizola�ní asfaltový pás SBS Elastek (2x)  tl. 10 mm 
• Penetra�ní nát�r � asfaltová penetrace   - 
• �elezobetonová deska � nosná konstrukce   tl. 300 mm 
• Interiérová �tuková omítka     tl. 5 mm 

V pochozí �ástI st�echy se skladba st�e�ního plá�t� m�ní nad vrchní separa�ní vrstvou 

(geotextilie Filtek) a to tak, �e na geotextilii je umíst�na vrstva �t�rku, na kterou bude 

umíst�na betonová dla�ba tl. 50 mm (mo�nost vyu�ití vý�kov� nastavitelných podlo�ek 

pro vyrovnání povrchu). 

• Betonové dla�dice      tl. 50 mm 
• Vý�kov� nastavitelné podlo�ky, vhodné na �terk  tl. a� 270 mm 
• �t�rk, ka�írek       tl. min. 50 mm 
• Separa�ní vrstva � geotextilie Filtek    tl. 0,5 mm 
• Tepelná izolace � XPS desky     tl. 120 mm 
• Tepelná izolace � XPS desky (spádová)   tl. 120 mm 
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• Separa�ní vrstva � geotextilie Filtek    tl. 0,5 mm 
• Hydroizola�ní asfaltový pás SBS Elastek (2x)  tl. 10 mm 
• Penetra�ní nát�r � asfaltová penetrace   - 
• �elezobetonová deska � nosná konstrukce   tl. 300 mm 
• Interiérová �tuková omítka     tl. 5 mm 

Poznámka: Cesta bude opat�ena kovovým zábradlím do vý�ky 1,5 m nad úrovní 

betonové dla�by, které bude ukotveno v úrovni vrstvy �t�rku pod nastavitelnými 

podlo�kami. 

St�e�ní plá�� nemusí vykazovat po�ární odolnost a nevy�aduje stanovení odstupových 

vzdáleností dle [1;8.15.1 a 8.15.4], jeliko� je nad po�árním stropem posledního podla�í. 

Dal�í zhodnocení po�adavk	 na st�e�ní plá�� v kapitole F.4.  

�ásti st�e�ního plá�t�, které se nachází v PNP v úrovni t�etího nadzemního podla�í (PNP 

od oken a dve�í v 3. NP) spl�ují po�adavky dle [5; P�íloha A.2] � tj. u�ití st�e�ních 

anorganických materiál	 (ka�írek tlou��ky alespo� 50 mm) a betonových dla�dic 

v pochozí �ásti st�echy, která slou�í jako úniková cesta. St�e�ní plá�� se nachází nad 

po�árním stropem posledního podla�í, který je druhu DP1. Tyto konstrukce v dob�

po�ární odolnosti nezvy�ují intenzitu po�áru vlivem ho�ení ho�lavých výrobk	

a materiál	, zárove� pou�ití ho�lavých výrobk	 nemá vliv na únosnost a stabilitu 

konstruk�ní �ásti. Proto není nutné ur�ovat odstupové vzdálenosti od st�e�ního plá�t�

nad druhým nadzemním podla�ím. 

H.3. STANOVENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ PRO OBVODOVÉ 

ST	NY Z HLEDISKA SÁLÁNÍ TEPLA

Odstupové vzdálenosti ur�eny pomocí softwarového nástroje [9]. 

Výpo�et ur�en na základ� �SN [1;10.4.8 � P�íloha F]. 

Grafické znázorn�ní vypo�tených odstupových vzdáleností
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Vstupní data pro v�echny PÚ: 

• konstruk�ní systém objektu � neho�lavý 

• emisivita  = 1,0 (pln� rozvinutý po�ár) 

• kritická hodnota tepelného toku I0,cr = 18,5 kW/m2

PÚ - 
sv�tová 
strana 

  

Spec. 
otvor	

bpop hpop Spo St�na Spl po pv´ d d´ d´s

[m] [m] [m2]
h x b 
[m] 

[m2] % [kg/m2] [m] [m] [m]

N01.01 - 
Z 

3x O3 2,0 1,3 

15,3 
2,1 x 
11,23 

23,6 64,9 

19,9 

2,25 0,75 0,383x O4 2,0 0,6 

6x O2 1,0 0,6 

N01.01 - 
S 

3xO2 1,0 0,6 
10,8 3,0 x 15,8 47,6 22,7

0,70 0,45 0,23

1x O1 3,0 3,0 2,80 2,05 1,02

N01.01 - 
V 

1x O1 3,0 3,0 
18,0 3,0 x 7,1 21,4 84,1 3,55 1,80 0,90

1x D8 3,0 3,0 

N01.01 - 
JV 

1x O5 6,0 3,0 
33,3 3,0 x 13,5 40,5 82,2 4,05 1,75 0,87

1x O6 4,0 3,0 
N01.04 - 

Z 
9x O11 1,2 0,6 6,4 2,1 x 7,2 15,2 42,5 

44,7 

2,20 0,75 0,38

N01.04 - 
S 

1 x D9 1,6 2,1 3,4 2,1 x 8,7 18,3 18,6 2,25 1,95 0,97

N01.04 - 
SZ 

1x D9 1,6 2,1 3,4 2,1 x 20,6 43,3 7,9 2,25 1,95 0,97

N01.04 - 
J 

2x O9 2,4 1,3 

39,9 2,1 x 21,9 46,1 86,6 5,00 2,40 1,20
2x O10 2,4 0,6 

15x O11 1,2 0,6 

3x O2 1,0 0,6 
N01.04 - 

V 
5x O13 1,2 2,1 12,6 2,1 x 11,4 28,3 44,5 2,45 0,85 0,43

N02.02 - 
Z 

3x O3 2,0 1,3 

15,3 2,1 x 11,2 23,5 64,8 

23,0 

2,50 0,90 0,453x O4 2,0 0,6 

6x O2 1,0 0,6 

N02.02 - 
S 

15x O2 1,0 0,6 
13,6 2,1 x 15,7 33,1 40,0

0,75 0,50 0,25

2x O23 1,1 2,1 1,45 1,20 0,60

N02.02 - 
V 

2x O3 2,0 1,3 7,8 2,1 x 6,1 12,9 60,3 2,10 0,75 0,38
2x O4 2,0 0,6 

N02.02 - 
JV 

1x O5 6,0 3,0 18,0  - - 100,0 4,05 2,55 1,27

N.01.04 
- 2.NP - 

2.16 
1x O19 4,7 3,0 14,1 3,0 x 4,7 14,1 100,0 

44,7 

4,60 3,55 1,77

N.01.04 
- 2.NP - 

Z 
9x O11 1,2 0,6 6,4 2,1 x 7,2 15,2 42,5 2,20 0,75 0,38

N.01.04 
- 2.NP - 

J 
6x O13 1,20 2,10 15,1 2,1 x 15,0 31,5 48,0 2,70 1,00 0,50
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N.01.04 
- 2.NP - 

V 
5x O13 1,2 2,10 12,6 2,1 x 11,0 23,1 54,5 

44,7 
3,00 1,30 0,65

N.01.04 
- 2.NP - 

SZ 

1x O13 1,2 2,10 
17,5 3,0 x 7,2 21,8 80,2 4,75 3,05 1,52

1x O14 5,0 3,00 

N03.05 - 
SZ 

3x O15 1,2 3,2 
19,2 3,2 x 11,8 37,9 50,6 

22,1 

2,70 0,20 0,10
1x O18 2,4 3,2 

N03.05 - 
JZ 

1x O12 4,5 4,1 
56,2 4,1 x 14,4 59,3 94,7 6,30 3,25 1,62

1x O20 9,2 4,1 

N03.05 - 
JV 

1x O21 5,0 4,1 

34,7 4,1 x 16,7 68,6 50,6 3,45 0,30 0,151x D10 2,4 4,1 

1x O15 1,2 3,2 
N03.05 - 

SV 
3x O15 1,2 3,2 11,5 3,2 x 9,0 28,8 40,0 1,75 1,50 0,75

Poznámka: Seznam otvorových výplní s jejich rozm�ry je sou�ástí P�ílohy �. 2.  

V p�ípadech, kdy celková plocha POP 
 40 %, jsou odstupové vzdálenosti ur�ovány od 

jednotlivých POP s uvá�ením po = 100 %. V p�ípad�, �e je uva�ována POP 100 %, 

je procento po�árn� otev�ených ploch tu�n� zvýrazn�no. 

V p�ípad� ur�ování PNP pro jednotlivé po�árn� otev�ené plochy byly odstupové 

vzdálenosti posouzeny podle �lánku 10.4.8.1 �SN 73 0802[1], resp. bylo ov��eno, zda 

je vzdálenost mezi posuzovanými po�árn� otev�enými plochami v�t�í ne� sou�et jejich 

odstup	 násobený hodnotou 0,6. V p�ípad�, kdy takto ur�ené po�árn� nebezpe�né 

prostory tuto podmínku nespl�ovaly, byla odstupová vzdálenost ur�ena podle procenta 

POP v �ásti st�ny, ve které se posuzované po�árn� otev�ené plochy vyskytují (N03.05 � 

SV). 

Uzáv�ry bez po�ární odolnosti (okna, dve�e) nacházející se v prostorách CHÚC 

se nepova�ují za POP a nejsou od nich ur�ovány PNP dle [1;8.4.6.b].  

H.4. ODPADÁVÁNÍ HO�ÍCÍCH �ÁSTÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

P�i ur�ení odstupových vzdáleností se sou�asn� posoudí, zda v p�ípad� po�áru nedojde 

k padání ho�ících �ástí stavebních konstrukcí, zejména druhu DP3, které by mohly �í�it 

po�ár mimo po�árn� nebezpe�ný prostor. 

Toto hodnocení se neprovádí pro: 

• obvodové st�ny druhu DP1 
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• obklady z výrobk	 t�íd reakce na ohe� C a� F nep�esahující líc obvodové st�ny 

o více ne� 1 m 

Posouzení se týká d�ev�ných stínících lamel, které jsou nainstalovány na západní stran�

objektu p�edev�ím u prosklených ploch v prostorách CHÚC. V místech instalace mimo 

prostory CHÚC se jedná o d�ev�né �ásti obvodové st�ny, jejich� souvislá plocha 

v rámci jedné obvodové st�ny po�árního úseku je men�í ne� 1,5 m2, ani� by sou�et 

t�chto �ástí byl v�t�í ne� 15 % plochy obvodové st�ny po�árního úseku. 

Jeliko� v p	vodní dokumentaci nejsou specifikovány rozm�ry pou�itých stínících lamel, 

je uva�ováno s jejich subtilitou.  

Na základ� t�chto p�edpoklad	 m	�eme pova�ovat zhodnocení torzního stínu budovy 

za zbyte�né, v rámci zaji�t�ní po�ární bezpe�nosti budovy v�ak bude po�árn�

nebezpe�ný prostor vymezený torzním stínem ur�en. Z výkresové dokumentace 

je patrné, v jakých �ástech objektu se lamely nacházejí. 

Vzorec: d = 0,36 * h´

d [m] � odstupová vzdálenost  

h´[m] � maximální vý�ková poloha hodnocené konstrukce m��ená od upraveného terénu 

Výpo�et: d = 0,36 * 15 = 5,4 m

Ve výkresové dokumentaci je tento po�árn� nebezpe�ný prostor v místech u�ití lamel 

vyzna�en. 

H.5. ZHODNOCENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ

1. Pro zaji�t�ní bezpe�ného úniku osob v úrovni prvního podla�í z chrán�né únikové 

cesty a z prostor m�stské knihovny (N01.04/02) budou v�echna okna v severozápadní 

st�n� �ásti objektu, který slou�í jako m�stská knihovna, dodány s po�ární odolností dle 

výkresové dokumentace. Jedná se o po�ární uzáv�ry otvor	 v III.SPB, které musí 

spl�ovat po�adavek 30 DP3. Nutnost navr�ení protipo�árního zasklení byla posuzována 

dle [1;9.4.12] a [1; 8.4.2]. 

Pokud vn�j�í komunikace chrán�né únikové cesty podle 9.4.11 [�] tvo�í pavla� apod. 
a unikající osoby procházející podél otvor� s po�árními uzáv�ry typu EW, nesmí hustota 
tepelného toku dopadající na tyto osoby být vy��í ne� 10 kW/m2 a doba jeho p�sobení 
z otvor� smí být nejvý�e 5 sekund. Hustota tepelného toku se zji��uje v ose únikového 
pruhu, rychlost pohybu osob se p�edpokládá 0,5 m/s. [�] [1;9.4.12]
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Jsou-li v obvodových st�nách otvory, musí být po�árn� uzavíratelné uzáv�ry typu EI 
DP1, které vykazují po�ární odolnost podle tabulky 12, polo�ky 2 typu EW DP1, pokud 
se proká�e, �e jimi nedojde k p�enesení po�áru z jiného objektu �i po�árního úseku. 
Jsou-li tyto otvory zaskleny, m��e být u�ito i d�ev�ných rám� oken �i dve�í, takto 
provedené uzáv�ry se nepova�ují za konstrukce druhu DP3. [1; 8.4.2] 

Z d	vodu nedosta�ujícího po�adavku EW je po�adavek zvý�en na EI (30 DP3).  

2. PNP �áste�n� zasahuje do uli�ky mezi díl�ími objekty (viz výkresová dokumentace), 

proto musí být zaji�t�na po�ární odolnost stropní desky nad druhým nadzemním 

podla�ím práv� v �ásti uli�ky, kde deska zaji��uje stabilitu t�etího nadzemního podla�í. 

�elezobetonová deska tl. 350 mm spl�uje po�adavek REI 30 DP1. 

3. Pro zaji�t�ní bezpe�ného úniku osob po vn�j�ím schodi�ti je nutné, aby okno 

v druhém nadzemním podla�í v místnosti 2.25 podléhalo stavební revizi a bylo zazd�no, 

více v kapitole P. Dále bude jedno z oken v prvním nadzemním podla�í dodáno 

s po�ární odolností EI 30 DP3. Protipo�ární zasklení je navr�eno ze stejných d	vod	

jako po�ární uzáv�ry v SZ st�n� v prvním podla�í [1;9.4.12] a [1; 8.4.2]. 

4. Dal�í protipo�ární zasklení je navr�eno v druhém nadzemním podla�í v PÚ N02.02 

v místnosti 2.11. Z d	vodu zamezení zásahu PNP na obvodové po�árn� d�lící st�ny 

vedlej�ího po�árního úseku N01.04/N02 v�etn� jejich po�árn� otev�ených ploch. Dále 

se tohoto okna bude týkat stavební revize v podob� zmen�ení rozm�r	 okna, podrobn�ji 

v kapitole P.  

5. Po�árn� nebezpe�ný prostor nezasahuje na sousední objekty ani na sousední 

soukromé pozemky. V PNP se nachází ve�ejná prostranství � ulice Jungmannova, co� 

je z legislativního hlediska p�ípustné. 

6. Po�árn� nebezpe�ný prostor v úrovni okolního terénu (1. NP) zasahuje na pozemek 

objektu. Jedná se o travnaté plochy, zpevn�ný terén s betonovou dla�bou a zpevn�ný 

terén s kamennou dla�bou. V�echny tyto povrchové úpravy se mohou vyskytovat 

v PNP. Podrobn�j�í rozmíst�ní je mo�né vid�t ve výkresu situace � viz výkresová 

dokumentace. 

7. Obvodové st�ny v PNP jsou druhu konstrukce DP1 s neho�lavou izolací z minerální 

vaty. 
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I. UR�ENÍ ZP�SOBU ZABEZPE�ENÍ STAVBY PO�ÁRNÍ
VODOU V�ETN	 ROZMÍST	NÍ VNIT�NÍCH A VN	J�ÍCH
ODB	RNÍCH MÍST, POP�ÍPAD	 ZP�SOBU ZABEZPE�ENÍ
JINÝCH HASEBNÍCH PROST�EDK� U STAVEB, KDE
NELZE POU�ÍT VODU JAKO HASEBNÍ LÁTKU 

I.1. VN	J�Í ODB	RNÁ MÍSTA

V ulici Jungmannova se nachází nejbli��í vodovodní �ad o DN 100 z litiny ve vý�ce 

228,6 m. n. m. Dal�í vodovodní �ad se nachází za severní hranicí pozemku v ulici 

nám�stí 5. kv�tna. Na k�i�ovatce t�chto ulic za severní hranicí pozemku je umíst�no 

nejbli��í odb�rní místo � 1 x podzemní hydrant DN 100 ve vzdálenosti 11,2 m od 

objektu. Dal�í vn�j�í odb�rné místo je nadzemní hydrant DN 100 v úrovni k�í�ení ulice 

Jungmannovy a Kroupky. Vzdálenost objektu od druhého hydrantu nep�esahuje 300 m. 

Ve vzdálenosti 400 m od objektu se nachází vodní tok Vltava. 

Nejbli��í hydrant nesmí být umíst�n dále ne� 150 m od objektu a zárove� nejvý�e 

300 m od dal�ího hydrantu. Dále je po�adována minimální sv�tlost potrubí DN 100 mm 

a p�etlak na hydrantu 0,2 MPa. Dle [3; tab.2] p�i doporu�ené rychlosti odb�ru vody pro 

ha�ení v = 0,8 m/s musí být zaru�eno mno�ství vody alespo� 6 l/s. 

Vn�j�í odb�rná místa spl�ují podmínky dle �SN 73 0873. 

I.2. VNIT�NÍ ODB	RNÁ MÍSTA

Vnit�ní rozvod vody je dimenzován tak, aby na nejnep�ízniv�ji polo�eném výtokovém 

ventilu byl zaji�t�n p�etlak alespo� 0,2 MPa a sou�asn� pr	tok vody v mno�ství 0,3 l/s. 

Hydrantové sk�ín� budou umíst�ny viditeln� ve vý�ce 1,1 a� 1,3 m nad podlahou. Sk�í�

pro vnit�ní odb�rné místo má rozm�ry 650x650x175 mm. 

I.3. POSOUZENÍ NUTNOSTI NÁVRHU VNIT�NÍHO ODB	RNÍHO MÍSTA

PÚ p [kg/m2] S [m2] p*S 

N01.01 27,30 191,61 5 231 
N02.02 31,70 203,41 6 448 

A-P01.03/N03 37,88 21,70 822 
N01.04/N02 64,33 734,43 47 246 
N03.05 33,75 333,81 11 266 
P01.06 122,00 72,60 8 857 

P01.07 17,00 26,59 452 
P01.08 42,00 31,69 1 331 
P01.09 54,18 15,26 827 
P01.10 117,35 119,60 14 035 
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V po�árních úsecích N01.04/N02, N03.05 a P01.10 (p*S > 10 000) bude instalován 

hadicový systém o jmenovité sv�tlosti 19 mm. Hadicový systém bude instalován 

s tvarov� stálou hadicí délky 30 m (20 m hadice + 10 m dost�ik). 

Hydrantové sk�ín� budou umíst�ny co nejvhodn�ji v rámci dispozi�ního �e�ení.  

Stoupací potrubí po�árního vodovodu pro po�ární úsek N01.04 bude vedeno instala�ní 

�achtou (N01.19/N02). Hadicový systém pro t�etí nadzemní podla�í bude veden 

samostatn� skrze po�ární strop nad druhým nadzemním podla�ím. Pro pot�eby 

po�árního zabezpe�ení objektu bude v úrovni t�etího podla�í v prostorách CHÚC 

vytvo�en prostup práv� pro hadicový systém, a to p�edev�ím z d	vodu neexistující 

pr	chozí �achty mezi 2. a 3. nadzemním podla�ím. Více v kapitole P. Hadicový systém 

pro prostory PÚ P01.10 bude veden samostatn� a bude mít vlastní vodovodní p�ípojku 

na po�ární vodovod. Umíst�ní viz projektová dokumentace. 

J. VYMEZENÍ ZÁSAHOVÝCH CEST A JEJICH
TECHNICKÉHO VYBAVENÍ, OPAT�ENÍ K ZAJI�T	NÍ
BEZPE�NOSTI OSOB PROVÁD	JÍCÍCH HA�ENÍ PO�ÁRU
A ZÁCHRANNÉ PRÁCE, ZHODNOCENÍ P�ÍJEZDOVÝCH
KOMUNIKACÍ, POP�ÍPAD	 NÁSTUPNÍCH PLOCH PRO
PO�ÁRNÍ TECHNIKU 

J.1. P�ÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE A NÁSTUPNÍ PLOCHY

P�ístupové komunikace k objektu tvo�í ulice Jungmannova a ulice nám. 5. kv�tna. 

V ulici Jungmannova se nachází dvoupruhová obousm�rná komunikace o celkové �í�ce 

7 m. V ulici nám. 5. kv�tna se také nachází dvoupruhová obousm�rná komunikace 

o celkové �í�ce 9,25 m.  

Podle �SN [1; 12.2.2] musí být p�ístupová komunikace nejmén� jednopruhová silni�ní 

komunikace o min. �í�ce 3 m. P�íjezd po�árních vozidel je tedy bez problému umo�n�n.  

Nástupní plochy nemusí být z�izovány u objekt	 o vý�ce h 
 12 m, i v p�ípad�, 

�e nejsou vybaveny vnit�ními zásahovými cestami. [1;12.4.4] 

J.2. VNIT�NÍ A VN	J�Í ZÁSAHOVÉ CESTY

Dle [1; �l. 12.5.1] není pot�eba navrhovat vnit�ní zásahovou cestu, nebo� lze po�ární 

zásah ú�inn� vést z vn�j�ích stran objektu. 
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Dostupnost po�árních jednotek na st�echu nad 2. NP je mo�ná z CHÚC A p�es prostory 

t�etího nadzemního podla�í. P�ístup na st�echu nad 3. NP bude zaji�t�n po�árním 

�eb�íkem ze st�e�ního prostoru nad �ástí knihovny, umíst�ní viz výkresová 

dokumentace. 

K. STANOVENÍ PO�TU, DRUH� A ZP�SOBU ROZMÍST	NÍ
HASICÍCH P�ÍSTROJ�, POP�ÍPAD	 DAL�ÍCH V	CNÝCH
PROST�EDK� PO�ÁRNÍ OCHRANY NEBO PO�ÁRNÍ
TECHNIKY 

P�enosné hasicí p�ístroje budou zav��eny na vhodném a viditelném míst� (viz 

výkresová dokumentace) tak, aby vý�ka rukojeti byla nejvý�e 1,5 m nad podlahou. 

K.1. DRUH A PO�ET PHP
Výpo�et dle [1;12.8] 
Pou�ité vzorce: 
� = 0,15 (� � � � �3)1/2 > 1,0 
�� = 6 � �
�

PÚ S [m2] sou�initel a nr nHJ

N01.01 191,61 0,92 1,99 11,95 
N02.02 203,41 0,94 2,07 12,44 

A - P01.03/N03 21,70 0,87 0,65 3,91 
N01.04/N02 734,43 0,85 3,75 22,49 
N03.05 333,81 0,97 2,70 16,19 
P01.06 72,60 0,70 1,07 6,42 

P01.07 26,59 0,90 0,73 4,40 
P01.08 31,69 0,90 0,80 4,81 
P01.09 15,26 1,09 0,61 3,67 
P01.10 119,60 0,73 1,40 8,41 

PÚ 
Po�et Druh PHP 

Hasicí 
schopnost HJ 

N01.01 2x Prá�kový, 6 kg 21A/113B 12 
N02.02 3x Prá�kový, 2 kg 13A/ 89B 15 

A - P01.03/N03 2x P�nový, 2l  8A/34B 4 
N01.04/N02 6x Prá�kový, 2 kg 13A/70B 24 

N03.05 3x Prá�kový, 6 kg 21A/113B 18 
P01.06 2x Prá�kový, 2 kg 13A/70B 8 

P01.07 1x CO2, 5 kg 89B 5 
P01.08 1x  Prá�kový, 2 kg 13A/ 89B 5 
P01.09 1x Prá�kový, 2 kg 13A/70B 4 
P01.10 2x Prá�kový, 2 kg 13A/ 89B 10 
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Celkem :  PHP prá�kový, 6kg, 21A����..5x 

  PHP prá�kový, 2kg, 13A����..15x 

  PHP p�nový, 2l, 8A������..2x 

  PHP, CO2, 5kg, 89B������.1x 

Do prostor objektu bude celkem umíst�no 23 PHP. Rozmíst�ní dle projektové 

dokumentace.  

L. ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH, POP�ÍPAD	
TECHNOLOGICKÝCH ZA�ÍZENÍ STAVBY (ROZVODNÁ
POTRUBÍ, VZDUCHOTECHNICKÁ ZA�ÍZENÍ, VYTÁP	NÍ
APOD.) Z HLEDISKA PO�ADAVK� PO�ÁRNÍ
BEZPE�NOSTI

L.1. T	SN	NÍ PROSTUP� KABEL� A POTRUBÍ

Prostupy rozvod	 a instalací, technologických za�ízení a elektrických rozvod	 po�árn�

d�lícími konstrukcemi budou provedeny realizací po�árn� bezpe�nostního za�ízení � 

systémem po�ární ucpávky nebo p�epá�ky v souladu s �SN 73 0802, �l.8.6.1 [1] 

a v souladu s �SN 73 0810:2016 �l. 6.2. [5]. Montá� a realizaci zajistí certifikovaná 

firma, p�ípadn� osoba s pov��ením certifikované firmy. 

Rozvodná potrubí slou�ící k rozvodu neho�lavých látek pro technická za�ízení objektu 

jsou uva�ována jako potrubí o maximálním sv�tlém pr	�ezu do 40 000 mm2. V tomto 

p�ípad� mohou prostupovat PDK bez dal�ích opat�ení p�i dodr�ení podmínek �l. 6.2. 

�SN 73 0810:2016 bez ohledu na ho�lavost pou�itého materiálu [1;11.1.1 a 11.1.2]. 

Jedná se p�edev�ím o ut�sn�ní prostup	 instalací vedených v �achtách v místech, kde 

budou prostupovat �achtovou po�ární st�nou. �achty jsou navr�eny jako pr	b��né, 

jedná se tedy o prostupy po�árními st�nami, které ohrani�ují po�ární úsek, ve kterém 

je nutné zajistit p�ívod t�chto rozvod	 a instalací. 

Kou�ovody od plynového kotle, který je umíst�n v 1.PP, vedou skrz v�echna podla�í. 

Po celém obvodu budou kou�ovody chrán�ny konstrukcemi typu DP1 s po�ární 

odolností EI, viz výkresová dokumentace. P�i prostupu CHÚC A musí být po�ární 

odolnost alespo� EW 30 dle [1; �l. 9.3.3]. Systémové �e�ení firmy HELUZ zaji��uje 

po�ární odolnost EI 30, po�adavky jsou tedy spln�ny. 
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Po�ární t�sn�ní spár bude v konstrukcích s po�adavkem EI ut�sn�no jako EI, spáry 

v PDK s po�adavkem EW budou ut�sn�ny jako E. [5; 6.3.1] 

L.2. VZDUCHOTECHNICKÁ ZA�ÍZENÍ

Na vzduchotechnická za�ízení na odvod vzduchu ze sociálních za�ízení, kuchyní a jejich 

prostupy nejsou kladeny po�adavky dle �SN 73 0872 [6;4.2.1].  

V�trání je zaji�t�no aktivními chladícími trámy a v oblasti hygienického za�ízení jsou 

instalovány odtahové ventilátorové anemostaty. 

Podzemní podla�í je odv�tráno pomocí vzduchotechnických za�ízení. Pro v�trání 

CHÚC bude navr�en ventilátor pro nucený p�ívod vzduchu. Potrubí pro tento ventilátor 

nemusí vykazovat PO z vn�j�í ani z vnit�ní strany dle [6]. Prostupy z instala�ních �achet 

t�chto za�ízení do po�árních úsek	 musí být opat�eny po�árními klapkami. Po�ární 

klapky a klapky pro odvod kou�e osazené v PDK musí být ut�sn�ny podle podmínek 

stanovených v klasifikaci po�ární odolnosti klapky vypracované v souladu podle 

odzkou�ených a klasifikovaných �e�ení [5;6.2.2]. 

L.3. VÝTAH

V objektu se nachází dv� výtahové �achty.  

Výtah v �ásti m�stského ú�adu je sou�ástí chrán�né únikové cesty typu A. Výtah 

neslou�í pro evakuaci osob a bude viditeln� ozna�en bezpe�nostním zna�ením 

v ka�dém pat�e na zárubni dve�í výtahu. V p�ípad� výpadku elektrické energie sjede 

výtah do 1.NP a z	stane zde bez mo�nosti dal�ího ovládání s otev�enými dve�mi.  

Výtah v prostoru m�stské knihovny také není evakua�ní a bude �ádn� ozna�en. 

V p�ípad� výpadku elektrické energie sjede výtah do 1.PP a z	stane zde bez mo�nosti 

dal�ího ovládání s otev�enými dve�mi. 

Výtahové �achty jsou odv�trávány vn� objektu s odvodem vzduchu nad úrovní nejvy��í 

polohy výtahové klece a s p�ívodem vzduchu v nejni��í mo�né úrovni podle [1; 8.10.5].  

Oba výtahy budou mít vlastní náhradní bateriový zdroj elektrické energie, který 

v p�ípad� po�áru zajistí elektrickou energii po dobu, kdy budou výtahy sjí�d�t 

do nejni��ího podla�í a zajistí otev�ení dve�í z výtah	 pro bezpe�ný únik osob. 

Bateriový zdroj bude zaji��ovat funk�nost výtahu alespo� po dobu 10 minut.  
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L.4. ROZVAD	� ELEKTRICKÉ ENERGIE

Poloha rozvad��e není v projektu ur�ena, pro pot�eby po�árn� bezpe�nostního �e�ení 

je umíst�ní hlavního domovního rozvad��e p�edpokládáno v prostoru pod schodi�t�m 

v CHÚC. Prostor bude tvo�it samostatný PÚ a sk�í� rozvad��e musí být provedena 

s po�adovanou PO (po�adavek EI), pokud se nachází v CHÚC. Dle [5; �l. 5.5.8] není 

na dve�e po�adován samozavíra�. Rozvad��e elektrické energie se posuzují podle 

�SN 73 0848. 

L.5. VYTÁP	NÍ

Vytáp�ní stavby bude zaji�t�no sálavými stropními panely Zehnder Carboline, 

ke kterým je p�ivád�na otopná voda z prostor technických místností v PP. Trvale 

zavodn�ná potrubí jsou z materiálu t�ídy reakce na ohe� A1/A2. Oh�ev vody je zaji�t�n 

vým�níky v plynovém kotli a zásobníkem vody. Plynový kotel knihovní �ásti objektu 

je umíst�n v technické místnosti v podzemním podla�í v po�árním úseku kotelny 

(P01.07). Plynový kotel zaji��ující vytáp�ní �ásti m�stského ú�adu a t�etího nadzemního 

podla�í je umíst�n v technické místnosti v podzemním podla�í (P01.08). 

Jedná se o potrubí o maximálním sv�tlém pr	�ezu do 40 000 mm2, která spl�ují 

po�adavky na t�sn�ní prostup	 podle kapitoly L.1., resp. prostupy budou ut�sn�ny 

protipo�ární ucpávkou v souladu s �SN 73 0802, �l. 8.6.1 [1] a v souladu 

s �SN 73 0810:2016 �l. 6.2. [5]. Montá� a realizaci zajistí certifikovaná firma, p�ípadn�

osoba s pov��ením certifikované firmy. 

L.6. ELEKTRICKÁ ENERGIE

PBZ a dal�í elektrická za�ízení, která mají z	stat i v p�ípad� po�áru funk�ní, mají 

zaji�t�nou dodávku elektrické energie alespo� ze dvou na sob� nezávislých zdroj	. 

Jedná se o vysokokapacitní bateriový zdroj. P�epnutí mezi t�mito zdroji je samo�inné.  

Po�adavky na kabelové rozvody a funk�nost kabelových tras napájejících tato za�ízení 

budou z hlediska po�ární bezpe�nosti stanoveny dle �SN 73 0848.  

Zdroj elektrické energie pro objekt vytvá�í rozvodná sí�, rozvodna NN, na kterou 

je objekt napojen.  

Zdroj náhradní dodávky elektrické energie UPS zabezpe�uje nep�etr�ité napájení 

vybraných elektrických a technologických za�ízení, která musí z	stat funk�ní i v dob�

po�áru. Jedná se o napájení nouzového osv�tlení, ventilátoru v CHÚC a zaji�t�ní 

otev�ení po�árních uzáv�r	 a pro ú�inné v�trání v CHÚC. Tento velkokapacitní 
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bateriový zdroj bude zaji��ovat dodávku elektrické energie po dobu minimáln�

60 minut. 

V p�ípade po�áru bude zaji�t�na mo�nost bezpe�ného vypnutí elektrické energie, 

a to zejména pro bezpe�ný a ú�inný zásah po�árních jednotek. Za tímto ú�elem budou 

nainstalovány dva typy vypína�	, které budou snadno p�ístupné, ale zárove� chrán�né 

proti neoprávn�nému pou�ití. Vypína� CENTRAL STOP vypne ve�kerá elektrická 

za�ízení v objektu krom� PBZ a za�ízení, která musí z	stat v p�ípad� po�áru funk�ní. 

Vypína� TOTAL STOP vypne v�echna elektrická za�ízení v�etn� PBZ. Oba vypína�e 

budou umíst�ny v místnosti 1.2. v prvním nadzemním podla�í, která je sou�ástí CHÚC.  

Objekt svým provozem nemá po�adavky na autonomní detekci a signalizaci po�áru 

podle vyhlá�ky �. 23/2008 Sb.  

M. STANOVENÍ ZVLÁ�TNÍCH PO�ADAVK� NA ZVÝ�ENÍ
PO�ÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
NEBO SNÍ�ENÍ HO�LAVOSTI STAVEBNÍCH HMOT 

V projektu není pot�eba sni�ovat ho�lavost stavebních hmot.  

Po�adavek na zvý�ení po�ární odolnosti se týká po�árn� d�lící �elezobetonové st�ny 

v podzemním podla�í mezi po�árními úseky P01.10 a P01.08. Pro zvý�ení po�ární 

odolnosti jsou navr�eny stavební úpravy v rámci stavební revize, bli��í popis 

v kapitole P.  

Dal�í po�adavky na po�ární odolnost a ho�lavost stavebních hmot jsou spln�ny, 

viz kapitoly E a F. 

N. POSOUZENÍ PO�ADAVK� NA ZABEZPE�ENÍ STAVBY
PO�ÁRN	 BEZPE�NOSTNÍMI ZA�ÍZENÍMI 

N.1. V	TRÁNÍ CHRÁN	NÉ ÚNIKOVÉ CESTY

Nouzové osv�tlení CHÚC je napojeno na náhradní zdroj elektrické energie (bateriový 

zdroj � UPS), dal�í popis v kapitole L.  

Umíst�ní není p	vodním projektem ur�eno, v rámci PB� je p�edpokládáno umíst�ní 

v prostoru pod schodi�t�m CHÚC v podzemním podla�í.  

Po�ární v�trání CHÚC je popsáno v kapitole G.8. Funk�nost po�árního v�trání bude 

zaji�t�na napojením na UPS a to po dobu minimáln� 10 minut.  
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N.2. KABELY A KABELOVÉ TRASY

Kabely ne�í�ící ohe� po svém povrchu budou mít t�ídu reakce na ohe� B2ca s1, d0. 

Ve�keré kabely zaji��ující funk�nost po�árn� bezpe�nostnímu za�ízení, tj. kabely 

k nouzovému osv�tlení (60 minut) a kabely zaji��ující samo�inné otev�ení po�árních 

uzáv�r	 pro ú�inné v�trání CHÚC (10 min) jsou instalovány jako kabely s funk�ní 

integritou a zaji�tují celistvost obvodu p�i po�áru po dobu alespo� 60 minut. Jedná 

se i o kabely vedené v CHÚC.  Vodi�e a kabely zaji��ující tyto funkce budou v�etn�

t�ídy reakce na ohe� spl�ovat také t�ídu funk�nosti ur�enou podle po�adavku PBZ, 

jeho� funkci zaji��ují. [1;12.9.2] 

• kabely zaji��ující nouzové osv�tlení � P60-R 

• kabely zaji��ující otev�ení otvor	 pro v�trání CHÚC � P15-R 

• kabely zaji��ující napájení ventilátoru v CHÚC � P15-R 

• kabely od bateriových zdroj	 výtah	 � P15-R 

N.3. REVIZE

V�echna po�árn� bezpe�nostní za�ízení musí procházet pravidelnými revizemi 

ve smyslu vyhlá�ky �. 246/2001 Sb. a ve zn�ní vyhlá�ky �.221/2014 Sb. 

O. ROZSAH A ZP�SOB ROZMÍST	NÍ VÝSTRA�NÝCH A
BEZPE�NOSTNÍCH ZNA�EK A TABULEK V�ETN	
VYHODNOCENÍ NUTNOSTI OZNA�ENÍ MÍST, NA
KTERÝCH SE NACHÁZÍ V	CNÉ PROST�EDKY PO�ÁRNÍ
OCHRANY A PO�ÁRN	 BEZPE�NOSTNÍ ZA�ÍZENÍ 

O.1. PO�ÁRNÍ HADICOVÉ SYSTÉMY A P�ENOSNÉ HASICÍ P�ÍSTROJE

Po�ární hydrantové sk�ín� budou osazeny ve vý�ce 1,1 � 1,3 m nad podlahou (od jejich 

st�edu). Sk�í� hydrantu bude lakovaná �ervenou barvou a na �elních dve�ích bude 

samolepící piktogram ozna�ující hydrant. 

V�echny p�enosné hasicí p�ístroje budou osazeny tak, aby vý�ka rukojeti byla nejvý�e 

1,5 m nad podlahou. V blízkosti PHP budou osazeny plastové piktogramy ozna�ující 

hasicí p�ístroj. 

O.2. TABULKY A CEDULE K OZNA�ENÍ PROST�EDK� PO�ÁRNÍ 

OCHRANY A PO�ÁRN	 BEZPE�NOSTNÍHO ZA�ÍZENÍ

V objektu bude ozna�en hlavní uzáv�r vody (HUV) a hlavní uzáv�r plynu (HUP). Oba 

uzáv�ry jsou umíst�ny v technické místnosti v podzemním podla�í. Dále bude ozna�en 
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hlavní rozvad�� elektrické energie, který se z p�edpokladu nachází v prostoru pod 

schodi�t�m CHÚC v podzemním podla�í. 

Sm�r úniku bude ozna�en fotoluminiscen�ními tabulkami osazenými tak, aby byla 

zaji�t�na viditelnost od zna�ky ke zna�ce. Tabulky budou osazeny 0,3 m pod stropem. 

Umíst�ní a vzhled zna�ek se �ídí podle �SN ISO 3864 - 1. [1; 9.16] 

Výtahy budou ozna�eny cedulí s textem �Tento výtah neslou�í k evakuaci osob�. 

Tla�ítka CENTRAL STOP a TOTAL STOP, umíst�ny v prvním nadzemním podla�í 

v prostoru CHÚC, budou výrazn� ozna�eny p�íslu�nými tabulkami. 

Ve�keré prostupy, které byly po�árn� systémov� ut�sn�ny, budou opat�eny �títky 

obsahujícími informace o po�ární odolnosti, druhu nebo typu ucpávky, datu provedení, 

firm�, adrese a jménu zhotovitele. Ka�dá ucpávka bude mít ozna�ení výrobce systému. 
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P. SEZNAM P�ÍLOH 

P�íloha �. 1: Výpo�et po�árního zatí�ení, ur�ení stupn� po�ární bezpe�nosti, 

ov��ení mezních rozm�r	 po�árních úsek	 a obsazenost osobami pro jednotlivé 

po�ární úseky � výstup z programu WinFire Office 2014 [12] 

P�íloha �. 2: Tabulky s p�ehledem okenních výplní po�árních otvor	 pro v�trání 

v rámci jednotlivých po�árních úsek	, tabulka specifikace výrobk	 � odkaz 

na zkratky pou�ité v kapitole H. 

P�íloha �. 3: Prokázání po�ární odolnosti �elezobetonových pr	vlak	

a. �elezobetonový pr	vlak 400 x 1000 mm, R 180 DP1, krytí 75 mm 

b. �elezobetonový pr	vlak 400 x 500 mm, R 45 DP1, krytí 35 mm 

c. �elezobetonový pr	vlak 600 x 500 mm, R 15 DP1, krytí 20 mm 

d. �elezobetonový pr	vlak 400 x 1000 mm, R 180 DP1, krytí 75 mm 

Sou�ástí p�ílohy je posouzení po�ární odolnosti nosník	 s vyu�itím tabulek �SN 

EN 1992 -1-2 (nosníky b, c, d) a výstupy z programu TempAnalysis (nosník a). 

P�íloha �. 4: Vzorový výpo�et odstupových vzdáleností z hlediska sálání tepla � 

výstup z programu [9] 

Výkresová dokumentace po�árn� bezpe�nostního �e�ení je odevzdána jako 

samostatný Svazek IV. 

   


