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A *** SPRIEVODNÁ  SPRÁVA   
 

 

  AKCIA  : KULTÚRNE CENTRUM V MNÍŠKU POD BRDY 

                             

  MIESTO  : p.č. 347/1, 347/5,   K.Ú. MNÍŠEK POD BRDY 

   252 10 MNÍŠEK POD BRDY 

  STUPEħ  : PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE 

  INVESTOR   : MESTO MNÍŠEK POD BRDY 

     DOBĮÍŠSKÁ 56 

      252 10 MNÍŠEK POD BRDY 

   VYPRACOVAL : LENKA GLIGANIČOVÁ 

   DÁTUM   : 01.2015         

 

    

   1. IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE   
 
1.1 IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE STAVBY 
 

     MIESTO  STAVBY  :  p.č. 347/1, 347/5,   K.Ú. MNÍŠEK POD BRDY 

    252 10 MNÍŠEK POD BRDY 

     NÁZOV STAVBY  :  KULTÚRNE CENTRUM V MNÍŠKU POD BRDY 

     OKRES   :  PRAHA-ZÁPAD 

     KRAJ   :  STREDOČESKÝ    
 CHARAKTER  STAVBY : NOVOSTAVBA   

 

1.2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE INVESTORA STAVBY  
 

INVESTOR   :  MESTO MNÍŠEK POD BRDY 

SÍDLO  INVESTORA    :  DOBĮÍŠSKÁ 56 

          252 10 MNÍŠEK POD BRDY 

                      

1.3  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTANTA STAVBY  
VYPRACOVAL         :  LENKA GLIGANIČOVÁ 

SÍDLO  FIRMY               :  HANOJSKÁ 5, 040 13 KOŠICE 

VEDÚCI PROJEKTU    :  K129 DOC. ING. BEDĮICH KOŠATKA, CSC. 
        K124 ING. MARTINA ZAPLETALOVÁ,PHD. 
                   K125 ING. MIROSLAV URBAN, PHD. 

        K133 ING. PAVEL KOŠATKA, CSC. 
        K134 DOC. ING. MARTINA ELIÁŠOVÁ, CSC 

 

 

   2.   ZOZNAM VSTUPNÝCH PODKLADOV 

 
           -     kópia  z katastrálnej  mapy   ....................................M 1:1000 

- požiadavky investora na vypracovanie projektu  stavby  

- technická mapa mesta  ............... M 1:500 



- jedná sa o novostavbu kultúrneho centra. Podkladom pre vypracovanie 
projektovej dokumentácie bol architektonický návrh z 3. ročníku ČVUT 
Fakulte stavební - odbor Architektura a stavitelství 
 

 

3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
a)Rozsah riešeného územia 

Stavba sa nachádza na p.č. 347/1 a 347/5,  k.ú. Mníšek pod Brdy. Je umiestnená 
na nezastavanom, voĢnom priestranstve tzv. "predzámčí" na pozemku 
nachádzajúcom sa pred zámkom v Mníšku pod Brdy. Stavba je riešená   vo väzbe 
na mestskú obytnú a občiansku výstavbu, v historickom jadre obce Mníšek pod 
Brdy. Priestor voĢne nadväzuje na centrálne námestie obce (námestie F.X.Svobody). 

 

b) Doterajšie využitie a zastavanosĵ územia 
Daný pozemok je využívaný ako parkovisko pre priĢahlý Zámok v Mníšku pod Brdy. 

 

c) Údaje o ochrane územia podĢa iných právnych predpisov(pamiatková 
rezervácia, pamiatková zóna, zvláštne chránené územie a pod.) 

- objekty sa nachádzajú v mestskej pamiatkovej zóne neėaleko biokoridoru 

-stavebný pozemok sa nenachádza v záplavovom území 
               

d) Údaje o odtokových pomeroch 
Stavbou nebudú narušené jestvujúce odtokové pomery daného územia. 

 

e) Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, s cieĢmi a úlohami 
územného plánovania 

Stavba sa nachádza v strednej časti obce Mníšku pod Brdy, pozemok je podĢa 
územného plánu určený k zastavaniu pre občianské vybavenie. Pre  stavbu je 

potrebné územné rozhodnutie. 
 

f) Údaje o dodržaní obecných požiadavkov na využitie územia 

Projektová dokumentácia je riešená v súlade so stavebným zákonom č. 183/2006 
Sb. v znení neskorších predpisov a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných 
požiadavkách na využívanie územia. 

 

g) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 

Projektová dokumentácie rešpektuje písomné vyjadrenia a technické podmienky 
všetkých dotknutých orgánov a správcov sieti. 

 

h) Zoznam výnimiek a úĢavových opatrení 
V dobe spracovávania projektovej dokumentácie neboli známe žiadne výnimky 
a úĢavové opatrenia na riešenú stavbu. 

 

i) Zoznam súvisiacich a podmieĨujúcich investícií 
V dobe spracovávania projektovej dokumentácie neboli známe žiadne súvisiace 
ani podmieĨujúce investície. 

 

j) Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých umiestnením a prevádením stavby (podĢa 
katastra nehnutelností) 

- p.č. 347/1, k.ú. Mníšek pod Brdy  



- p.č. 347/5, k.ú. Mníšek pod Brdy 

 

 

4. ÚDAJE O STAVBE 

 
a) Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 

Stavba je navrhovaná v kontakte  s existujúcou kultúrnou pamiatkou - Zámkom v 
Mníšku pod Brdy vo veĢmi atraktívnej lokalite historického jadra mesta. Stavba je 

navrhovaná ako novostavaný  objekt vo väzbe na miestny dopravným systém . Na 
priestore  okolo navrhovaného objektu   sa vytvára priestor pre parkovanie.  

Vo vstupnej časti objektu je navrhovaný priestor pre predaj vstupeniek, vstupná 
hala, prepojenie na šatĨový priestor  s hygienou. V budove je umiestnená 
multifunkčná sála a klubovne určené pre užívanie verejnosĵou. Objekt je doplnený 

barom. 

K areálu sa vybudujú  všetky technické siete pre zásobovanie vodou, plynom, 
elektrickou energiou a teplom. V areáli budú vyriešené odpady vody splaškovej do 
verejnej kanalizácie, odvod dažėovej vody prostredníctvom vsakovacích tunelov. 
 V objekte sú  umiestnené  šatĨové a hygienické priestory pre zamestnancov, 
kancelárie, technické priestory ako kotolĨa a strojovĨa vzduchotechniky.  
Navrhovaná stavba   je riešená ako súčasĵ skupiny 3 stavieb.  
Stavba je umiestĨovaná v centre zastavaného územia , objekt je kompaktná 
celoročná prevádzka. Stavba sa vhodne napája na štruktúru obce a vytvára 
vhodné zázemie pre obyvateĢov mesta a návštevníkov  Mníšku pod Brdy. 
Zásobovanie je navrhované z južnej  strany prostredníctvom navrhovaného 
parkoviska. 

 

b) Účel užívania stavby 

Stavba je navrhovaná pre nasledovné využitie : 
- vytvorenie priestorov pre spoločenské a kultúrne akcie 

- multifunkčná sála určená pre konanie kultúrnych akcií- koncertov, 

divadelných predstavení a pod. 
- vybudovanie  knižnice slúžiacej obci 
- vybudovanie kaviarne 

- vytvorenie priestoru so súvisiacimi  službami 
- vytvorenie priestoru rýchleho občerstvenia  pre občerstvenie 

návštevníkov multifunkčnej sály 

- vytvorenie priestorov slúžiacich pre voĢno časové aktivity občanov 

- vytvorenie exteriérového priestoru, ktorý vhodne reprezentuje zámok, 
ležiaci na vedĢajšom pozemku  

- parterové úpravy dotvárajúce centrum obce 

- vytvorenie zázemia – priestor pre strojovĨu technológie  
- vybudovanie potrebnej kotolne, strojovne VZT.   

- vybudovanie technickej infraštruktúry k navrhovanej stavbe . 

 

c) Trvalá alebo dočasná stavba 

Stavba je riešená ako trvalá. 
 

d) Údaje o ochrane stavby podĢa iných právnych predpisov 

V dobe spracovávania projektovej dokumentácie nebola známa žiadna ochrana 
pozemku podĢa iných právnych predpisov 

 



e) Údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a obecných technických 
požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb 

Jedná sa o stavbu občianského vybavenia, ktorá je zaradená vo vyhláške č. 
20/2012Sb. a vyhláške č. 398/2009 Sb. o všeobecných technických požiadavkách 
zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb. 
 

f) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek vyplývajúcich z 
iných právnych predpisov 

Projektová dokumentácia rešpektuje písomné vyjadrenia a technické podmienky 
všetkých dotknutých orgánov a správcov sietí. Stavba nepodlieha požiadavkom 
vyplývajúcich z iných právnych predpisov. 
 

g) Zoznam výnimiek a úĢavových opatrení 
V dobe spracovávania projektovej dokumentácie neboli známe žiadne výnimky 
a úĢavové opatrení na riešenú stavbu 

 

h) Navrhované kapacity 

Počet návštevníkov  
                        

      Multifunkčná sála-    200 osôb 

      Klubovne-   48 osôb 

      Zamestnanci -    7 osôb 

 

Užitná plocha 

       Knižnica-   132,7 m2 
 

Odbytná plocha 

            KaviareĨ-   111,23 m2 

 

Kapacita parkoviska    
         

   Návštevníci  : 
- Výpočet potreby parkovacích miest je podĢa ČSN 73 6056  

tab. 34 - stravovanie; kultúra 

- Potreba parkovacích miest sa určuje podĢa návštevnosti , počet 
návštevníkov  je v budove kultúrneho centra určený   počtom sedadiel 
v multifunkčnej sále, v budove knižnice je určený užitnou plochou a v 

kaviarni odbytovou plochou.       

- potreba parkovísk  - 
multifunkčná sála– 1 stojisko na 4 sedadlá-  potreba 50 stojísk  / 200 

sedadiel 

klubovne– 1 stojisko na 5 osôb-  potreba 10 stojísk / 48 osôb  
knižnica –  1 stojisko na 40 m2 užitnej plochy - potreba 4 stojiska / 132,7 

m2 

kaviareĨ – 1 stojisko na 15 m2 odbytovej plochy - potreba 8 stojísk / 

111,23 m2 

 

 

- Potreba  - 72 stojísk  (vrátane 4 stojísk pre imobilných) 
 

Zamestnanci : 

- Výpočet potreby parkovacích miest je podĢa ČSN 73 6056  



tab. 34 - stravovanie; kultúra 

- Potreba parkovacích miest sa určuje podĢa počtu zamestnancov    
- počet zamestnancov -   10 osôb 

- potreba parkovísk – 1 státie na 5 osôb  
- Potreba  - 3 státia  

   

- Celková potreba  - 85 stojísk podĢa ČSN 73 6056 

- Navrhovaný počet parkovacích miest je – 39 stojísk a 1 stojisko pre 

autobus  

             

        Zastavaná plocha       SO 01  
                                  - hlavný  objekt   .................          995,41 m2 

  

            Obostavaný priestor    SO 01                            
                                  - hlavný  objekt  ...............             7266,49 m3 

 

 

i) Základné bilancie stavby 

Popísané v samostatnej časti projektovej dokumentácie objektu a technických a 
technologických zariadeniach, konkrétne v časti A 1.3 Technické zariadenia 
budov. 

 

j) Základné predpoklady výstavby 

Stavba je navrhovaná pre postup prác v jednej etape .    

-   vybudovanie stavebného objektu kultúrneho centra , vybudovanie stavebného 
objektu knižnice, vybudovanie stavebného objektu kaviarne. 
- vybudovanie parkovísk v požadovanom počte pre návštevníkov a zamestnancov 

kultúrneho centra, kaviarne, knižnice a zámku 

-  súčasne s budovaním  stavebných  objektov budú realizované  inžinierske siete 
stavby  

- výstavba bude prebiehaĵ dodavateĢsky, začiatok realizácie stavby podĢa vydania 
stavebného povolenia( predpoklad 05/2015), dokončenie v roku 2017. 
 

k) Orientačné náklady stavby 

 - orientačný nákladov stavby je 25 000 000 ,-Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. ČLENENIE  STAVBY  NA  STAVEBNÉ OBJEKTY A TECHNICKÉ A 
 TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA 

 
           STAVEBNÝ OBJEKT 



  SO.Č.01 – KULTÚRNE CENTRUM 

  SO.Č.02 – KNIŽNICA 

  SO.Č.03 – KAVIAREħ 

  SO.Č.04 – NN PRÍPOJKA 

 SO.Č.05 – VODOVODNÁ PRÍPOJKA 

 SO.Č.06 – PLYNOVÁ  PRÍPOJKA 

 SO.Č.07 – VEREJNÉ OSVETLENIE 

  SO.Č.08 – KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY 

 SO.Č.09 – KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA 

 SO.Č.10 – TELEKOMUNIKAČNÁ PRÍPOJKA 

 SO.Č.11 – PRÍPRAVA ÚZEMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                               ............................................... 

                                                                    Lenka Gliganičová 

     Košice     01.2015 

 

B *** SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA    
 

  AKCIA  : KULTÚRNE CENTRUM V MNÍŠKU POD BRDY 

                             



  MIESTO  : p.č. 347/1, 347/5,   K.Ú. MNÍŠEK POD BRDY 

   252 10 MNÍŠEK POD BRDY 

  STUPEħ  : PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE 

  INVESTOR   : MESTO MNÍŠEK POD BRDY 

     DOBĮÍŠSKÁ 56 

      252 10 MNÍŠEK POD BRDY 

   VYPRACOVAL : LENKA GLIGANIČOVÁ 

   DÁTUM   : 01.2015       
  

1.  POPIS ÚZEMIA STAVBY 

a) charakteristika stavebného pozemku 
- druh pozemku 347/1: zastavaná plocha a nádvoria, výmera : 3773 m2 

List vlastníctva (LV): 10 001 

- druh pozemku 347/5: zastavaná plocha a nádvoria, výmera : 113 m2 

List vlastníctva (LV): 10 001 

 

b) Výpis a závery prevedených prieskumov a rozborov 

Pre projektovú prípravu predmetnej stavby bol vykonaný vizuálny prieskum situácie. 
V predmetnom území neexistujú prekážky výstavby navrhovanej stavby, stavba 
svojou prevádzkou neobmedzí funkcie v území. 
Na pozemku bol vykonaný  geologický  a hydrogeologický prieskum pozemku 
stavby so sondami vyšpecifikovanými statikom stavby. 
Objekt bude napojený na existujúce siete , v území sú všetky siete pre napojenie 
navrhovaného objektu. 
Na pozemku sa nenachádzajú  vzdušné  inžinierske siete, ktoré by bolo potrebné 
pred začatím stavby preložiĵ. 
 

c) Jestvujúce ochranné a bezpečnostné pásma 

Realizácia stavby si vyžaduje zvláštne nároky na organizáciu práce vzhĢadom na 
skutočnosĵ, že sa stavba nachádza vo väzbe na existujúcu  zástavbu mestskej 
občianskej a domovej výstavby.   
Prípravu stavebných konštrukcií a ich skladovanie je možné na stavenisku        
v obmedzenom množstve. Odvoz výkopovej zeminy a prívoz materiálu organizovaĵ 
tak, aby neboli  obmedzované funkcie v území. 

 

d) Poloha vzhĢadom k záplavovému a poddolovanému územiu 

Pozemok sa nenachádza v záplavovom území ani v poddolovanej oblasti. 
 

e) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na 
odtokové pomery v území 

Výstavba občianskej stavby sa nachádza v oblasti k tomu určenej a nebude maĵ 
negatívny vplyv na okolitú zástavbu. Stavba je stredného rozsahu a odtokové 
pomery nebudú maĵ negatívny vplyv v danom území. 

 

 

f) Požiadavky na asanácie, demolácie, kácanie drevín 
Niesú požiadavky na asanácie a demolácie. 
OhĢadom kácania drevín, v západnej časti pozemku smerom k Zámeckému rybníku 
prebehne vyrezanie jestvujúcich náletových drevín podĢa súhlasu odboru životného 
prostredia. 

 



g) Požiadavky na maximálny zábory zemnedelského pôdneho fondu alebo 
pozemkov určených k plneniu funkcie lesa (dočasné / trvalé) 

Niesú požiadavky na maximálny zábor ZPF ani pozemokv určených k plneniu 
funkcie lesa. Pozemok je na katastrálnom úrade vedený ako zastavaná plocha a 
nádvorie. 

 

h) Územne technické podmienky ( napojenie na dopravnú a technickú 
infraštruktúru) 

- prístup a príjazd na pozemok je cez p.č. 1040/7 a 347/2, na ktorú má vlastnícke 
právo mesto Mníšek pod Brdy 

- p.č. 1040/7 ostatná plocha je ulica Tovární a p.č. 347/2 ostatná plocha je 
prístupovou komunikáciou k zámku 

 

i) vecné a časové väzby stavby, podmieĨujúce, vyvolané, súvisiace investície 

Vecné, časové väzby ani súvisiace investície stavba nemá. 
 

2.  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 
2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 
 

Novostavba KULTÚRNEHO CENTRA V MNÍŠKU POD BRDY  je navrhovaná pre  
celoročné využitie pre  obyvateĢov obce Mníšek pod Brdy a návštevníkov obce. 
Stavba  je riešená s nasledovnými funkciami: 

Kultúrne centrum: 
 - multifunkčná sála s pódiom a kapacitou 200 divákov 

 - bar s občerstvením 

 - šatne pre účinkujúcich 

 - klubovne pre aktivity obyvateĢov obce 

 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 
 

a) Urbanistické riešenie   
Urbanistická koncepcia rešpektuje stav územia a umiestĨuje stavbu na územie 
vhodné pre daný účel stavby v zmysle Územného plánu obce. 
Navrhovaná stavba  je umiestnená s väzbou na existujúcu mestskú zástavbu  a 

kultúrnu pamiatku Zámok v Mníšku pod Brdy.  
Pri stavbe nových aktivít v priestore je priama väzba  stavebného komplexu na 
občiansku a bytovú zástavbu územia. 
stavebné objekty nachádzajúce sa vo východnej časti pozemku sú navrhované 
ako prízemné, jednopodlažné( SO 0.2 je čiastočne podsklepený), aby nebolo 
bránené dôležitým výhĢadom na kultúrnu pamiatku Zámok v Mníšku pod brdy z 
pešej a cestnej komunikácie obklopujúcej pozemok. V západnej časti pozemku, 
ktorá je oproti východnej časti značne prevýšená sa nachádza dvojpodlažná 
budova SO 0.1, ktorá zároveĨ vytvára dominantu pozemku.   
Stavby rešpektujú zásadné línie existujúcich stavieb a dopĠĨa mestské prostredie   
o urbanizované priestory námestia. 
Okolo areálu sa vytvárajú pešie komunikácie. 

 

b)architektonické riešenie 

Architektonické riešenie vytvára objekt pre celoročné užívanie pre všetky vekové 
skupiny. 



Základným bodom návrhu je vytvoriĵ ústredný priestor námestia, určeného na 
konanie vonkajších kultúrnych akcií, trhov atė. Pôdorysným tvarom námestia sa stal 
kruh, keėže v priĢahlých zámockých záhradách sa nachádzajú parkové úpravy 
naberajúce kruhové línie. Stavebné objekty sú situované okolo kruhového námestia 
a svojou jednoduchou hmotou kvádra a prevažne obdĠžnikovitým pôdorysom na 
seba výrazne neupozorĨujú a prenechávajú dôraz na kultúrnu pamiatku zámok, 
ktorá ostáva dominantná.  
V architektúre objektu nie je výrazná dominanta , objekt je hmotovo členený na 
dvojpodlažnú hmotu , kde je táto hmota nad nástupným priestorom znížená na 
jednopodlažnú, čím sa zvýrazĨuje vstupný priestor. Vstup je ėalej zvýraznený 
nápisom definujúcim funkciu budovy. 
V architektúre stavby  sú použité čisté pravouhlé tvary základných hmôt, strecha je 
plochá s navrhnutým zastrešením nad nástupným priestorom.  
Na fasáde sú výrazné presklené plochy a okná, ktoré presvetĢujú vnútorné priestory 
a zároveĨ prepájajú exteriér s interiérom. 
Pôdorysný tvar budovy je prispôsobený umiestneniu multifunkčnej sály s 
pôdorysným rozmerom 12x20,8 m, ktorej výrazným architektonickým prvkom je 
zastrešenie drevenými plnostennými lepenými väzníkmi. V sále je navrhované 
sedenie pre divákov v úrovni podlahy a pódium pre účinkujúcich vo výške 1000 mm 
nad úrovĨou podlahy. 
Objekt je upravený v okolí spevnenými plochami a komunikáciami a sadovými 
úpravami.   

 

2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby 

 

a)prevádzkové riešenie  
SO 01 

Prevádzkové riešenie objektu je riešené v   dvoch nadzemných podlažiach. 

Nástup do objektu je z úrovne I.NP do foyer. Vo foyer má návštevník možnosĵ 
odložiĵ si veci v šatni s obsluhou. Následne postupuje ku všetkým službách 
Kultúrneho centra. PokladĨa je prístupná z exteriéru, zo zastrešeného vstupu. 

 

         I. Nadzemné podlažie  
            Na foyer sú náväzné WC priestory delené pre mužov a ženy, WC pre               
 imobilných pre mužov a ženy samostatne. Ėalej je z foyer dostupný bar, ktorý 
 je otvorený počas konania akcií v multifunkčnej sále . Na bar nadväzuje 
 zázemie baru pozostávajúce z prípravovne, skladu, miestnosti pre obaly a 
 odpady. Vchod pre zásobovanie baru je spoločný spolu s vchodom do skladu 
 multifunkčnej sály. 
 Multifunkčná sála je prístupná pre návštevníkov dvomi vstupmi z priestoru 
 foyer. Účinkujúci vstupujú priamo na pódium, z chodby, na ktorú nadväzuje 
 schodisko do šatní.  
 Na I.NP sa ėalej nachádza kotolĨa prístupná z exteriéru, no má aj 
 pohotovostný vstup nachádzajúci sa pri šatni s obsluhou. 
 

         II. Nadzemné podlažie 

 II. NP je rozdelené na dve funkčné časti- prvá je určená pre návštevníkov a 
 druhá pre účinkujúcich. Návštevníci sa na II.NP dostanú trojramenným 
 schodiskom alebo výĵahom prístupným z priestoru foyer. Zo schodiskovej 
 chodby má návštevník možnosĵ pokračovaĵ do jednej z dvoch klubovní 
 určených pre kultúrne a vzdelávacie aktivity občanov. Ėalej sa v tejto časti 
 nachádza kancelária a strojovĨa vzduchotechniky. 



 Druhá časĵ II. NP je sprístupnená pre účinkujúcich multifunkčnej sály, ktorí sa 
 tam dostanú schodiskom nadväzujúcim na chodbu vedúcu priamo z 
 multifunkčnej sály. Zo schodiska sa dostaná do chodby, ktorá bude určená na 
 relaxačné a zhromaždovacie účely. Na chodbu nadväzujú tri šatne, jedna so 
 skrinkami a druhá so samostatnými stolíkmi pre účinkujúcich a hygienické 
 priestory oddelene pre mužov a ženy s WC a sprchou. 
 

SO 01 

   Prevádzkové riešenie objektu je riešené v jedno nadzemnom a jednom 

 podzemnom podlaží. Nástup do objektu je z úrovne I.NP cez zádverie priamo 
 do priestoru knižnice. Pri vstupe sa nachádza pokladĨa slúžiaca na 
 vypožičanie, vrátenie kníh a platbu. Zamestnanec pokladne má v 
 bezprostrednej blízkosti umiestnenú dennú miestnosĵ. 
 Návštevník ėalej postupuje do vlastného priestoru knižnice s regálmi. Na tento 
 priestor je napojené hygienické zázemie s WC priestormi, oddelene pre mužov 
 a ženy a jedným WC pre imobilných. Na priestor knižnice nadväzuje čitáreĨ. Z 
 priestoru knižnice je možnosĵ dostaĵ sa na terasu, ktorá je sprístupnená v 
 letnom období.  
 

         I. Podzemné podlažie  
     V podlaží je riešený priestor pre kotolĨu a pre strojovĨu vzduchotechniky. 
 Nachádza sa tu archív knižnice a kancelária zamestnanca. Priestor je 
 prístupný samostatným schodiskom alebo zdvíhacou plošinou, do ktorej sa 
 zamestnanec dostane z priestoru knižnice. 

 

b) technológia výroby 

V daných  objektoch nie sú riešené technologické zariadenia v prevádzkových 
súboroch. 
 

2.4 Bezbariérové užívanie stavby 
 

Celý areál objektu je riešený ako bezbariérový 
 

2.5 Bezpečnosĵ pri užívaní stavby 
 

Stavba je navrhnutá tak, aby neohrozovala zdravie jej uživateĢov ani užívateĢov 
okolitých stavieb a zároveĨ aby neohrozovala životné prostredie. Požiadavky na 
bezpečnosĵ pri realizovaní stavieb sú upravené Vyhláškou č. 601/2006Sb. o 

bezpečnosti práce pri stavebných pracách. Pri realizovaní a užívaní stavby nesmie byĵ 
ohrozená bezpečnosĵ prevádzyk na pozemných komunikáciach. 
 

 

 

 

2.6 Základná charakteristika objektu 
 

a)stavebné riešenie 

Objekt je obdĠžnikového tvaru s rozmermi 95x41,2m. Celková výška objektu je 14,88 m 
v hrebeni sedlovej strechy. Okap je vo výške 9,6 m. Sklon sedlovej strechy je 14 stupĨov. 
Severozápadná strana je celopresklená a zvyšné sú presvetlené oknami. Vstupy sú na 
severovýchode(pre návštevníkov) a na severozápade (pre zamestnancov a 
športovcov). 



V 1.NP sa nachádzajú šatne a hygienické zázemie. Pomocou 4 komunikačných jadier 
sa dostaneme do 2.NP, kde sa nachádza  tribúna a SKY boxy- VIP, Press a pre 

rozhodcov. V 3. NP sa nachádza balkón s miestami na státie. 
 

b)konštrukčné a materiálové riešenie 
 

SO 01 

a/  Základové  konštrukcie  
Základové konštrukcie stavby sú železobetónové pásové  konštrukcie pod 
nosné steny a železobetónové pätky pod nosné stĠpy stavby.  
Základová konštrukcia nepodpivničenej časti je navrhovaná do nezamrznej 
hĠbky 1100 mm. Navrhované základové konštrukcie sú zo železobetónu  C 

20/25.  

     

b/  Konštrukčný systém  
Konštrukčný systém navrhovanej stavby  tvoria nosné obvodové steny 
v modulovom systéme stavby a stĠpy konštrukčného skeletu.  
Konštrukciu stropov tvorí systém železobetónovej dosky, v priestore miestnosti 

1.28 Multifunkčná sála tvorí strop priamo strešná konštrukcia navrhnutá z 
drevených lepených väzníkov.  
 

c/  Obvodový plášĵ , deliace konštrukcie   
Obvodový plášĵ je navrhnutý ako dvojplášĵový pozostávajúci zo  
železobetónovej steny hr. 200 mm so zateplením hr. 170 mm, vzduchovej 
medzery 50 mm, ktorá je tvorená oceĢovým roštom. Na rošt sú osadené CETRIS 
dosky so stierkovou omietkou ako povrchovou úpravou alebo je na určitých 
plochách osadený vlnkovaný plech. 

 

d/  Zastrešenie     
Zastrešenie  objektu je riešené ako betónová jednoplášĵová strecha s 
obrátenou skladbou, v miestnosti 1.28 Multifunkčná sála je zastrešenie riešené 
konštrukciou z plnostenných drevených lepených väzníkov. Tvar strechy je 
plochý. 

 

e/  Úprava vonkajších povrchov   

Objekty je navrhované upraviĵ stierkovou omietkou na CETRIS doskách hr. 12,5 
mm.  

Farba omietky – odtiene svetlo žltej. Fasáda bude odvetraná. 
V soklovej časti a pri vstupe je použitá soklová omietka. 

                 

f/  Úprava  povrchov – vnútorná , vnútorné stenové konštrukcie   

Vnútorné steny a priečky sú navrhované upraviĵ jemnou šĵukovou omietkou 

s maĢbou JUPOL.  
Vnútorné priestory hygienického vybavenia sú obkladané keramickým 
obkladom do výšky 2200 mm. 

 



g/  Výplne otvorov  
Obvodové výplne dverných a okenných otvorov sú navrhnuté ako hliníkové, 

okná JANSEN, presklenné vákuovým dvojsklom k =1,1. 

Výplne interiérové –dvere dyhované. 
                                 

h/  Podlahy   
Druh podláh je navrhovaný podĢa účelu a prevádzky miestností nasledovne : 
........ hygienické vybavenie            - keramická dlažba 

........ strojovĨa  VZT a kotolĨa    - keramická dlažba 

........ vonkajšie spevnené plochy   - betónová dlažba 

........ foyer, multifunkčná sála,bar  - kamenná dlažba 

........ klubovĨa         - keramická dlažba 

........ šatne          - keramická dlažba 
 

 i/  Izolácie      
     Tepelné izolácie –  

- tepelná izolácia odvetranej fasády Isover Fassil hr. 170 mm 
- tepelné izolácie v strešnej konštrukcii - XPS Austrotherm 30  

- tepelné izolácie v podlahách             - Nobasil T 100 mm v podlahe 

prízemia 

- tepelné  izolácie podláh, stropov, stien a striech sú navrhnuté v zmysle  

  ČSN 73 0540 .       
                     Hydroizolácie –  

- hydriozolácie v podlahách prízemia – 2x asfaltový pás Glasbit G 200 

- hydroizolácia v strešnej konštrukcii – 2x asfaltový pás Glasbit G 200 

 

 j/  Ostatné práce      
      a/  klampiarske práce budú realizované podĢa ČSN 73 3610 z hliníkového   
         plechu s reaktívnymi nátermi .   

          b/ oplechovanie parapetu okien z hliníkového plechu  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                         ............................................... 

                                                                    Lenka Gliganičová 

     Košice     01.2015 
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A) SEZNAM POUŽITÝCH PODKLAD¥ PRO ZPRACOVÁNÍ 

A.1 Podklady pro zpracování 

Použité ČSN, vyhlášky + publikace 

[1] POKORNÝ, Marek. Požární bezpečnost staveb – Sylabus pro praktickou 

výuku. Praha: ČVUT v Praze, 2014. 124 s. ISBN 978-80-01-05456-7. 

[2] ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty (2009 

+Z1:2013+Z2:2015) 

[3] ČSN 73 0818. Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektu osobami 

(1997+ Z1: 2002) 

[4] ZOUFAL, Roman a kolektiv. Hodnoty PO stavebních konstrukcí podle 

Eurokód]. Praha: PůVUS, a.s., Centrum technické normalizace pro 

požární ochranu. (2009) 

[5] ČSN 730831. Požární bezpečnost staveb - Shromaž@ovací prostory 

(2011+Z1:2013) 

[6] ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb –Společné ustanovení (2016) 

[7] vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 

staveb, ve znEní vyhlášky č. 268/2011 Sb. 

[8] ČSN 73 0872. Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíUení 

požáru vzduchotechnickými zaUízením (1996) 

[9] ČSN 73 0848.Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody (2009+Z1: 

2013) 

[10] ČSN EN 1101. Textilie-HoUlavost-Záclony a závEsy- Podrobný postup 

pro stanovení snadnosti zapálení svisle umístEných vzork] (malý plamen) 

(1997) 

[11] ČSN EN 1021-2. Nábytek – Hodnocení zápalnosti čalounického nábytku 

– Část 2: Zdroj zapálení – ekvivalent plamene zápalky (2015) 

[12] Vyhláška 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

[13] ČSN EN 1838. SvEtlo a osvEtlení – nouzové osvEtlení (2015) 
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[14] ČSN 73 0873.Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou 

(2003) 

[15] ČSN 07 0703. Kotelny se zaUízeními na plynná paliva (2005) 

[16] ČSN 73 0875. Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro 

navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárnE bezpečnostního 

Uešení. (2011) 

[17] ČSN 74 3282. Pevné kovové žebUíky pro stavby (2014) 

[18] ČSN 06 1008. Požární bezpečnost tepelných zaUízení (1997) 

 

Technické listy/pUíručky výrobk]  

 www.wienerberger.cz 

 www.iGnisus.cz 

 www.promat.cz 

 www.rigips.cz 

 www.komora-po.cz 

 

Projektové podklady  

Technická zpráva, výkresy architektonického a stavebnEtechnického Uešení vypracované 

Lenkou Gliganičovou v rámci pUedmEtu ůteliérová tvorba 4 na fakultE stavební viz část I - 

zadání.  

 

A.2 Zkratky používané v textu 

PBT - požárnE bezpečnostní Uešení 

PÚ - požární úsek 

SPB - stupeO požární bezpečnosti 

PO - požární odolnost 

POP - požárnE otevUená plocha 

PNP - požárnE nebezpečný prostor 

NP - nadzemní podlaží 

DP1, DP2, DP3 - druhy konstrukcí z požárního hlediska 

http://www.wienerberger.cz/
http://www.ignisus.cz/
http://www.promat.cz/
http://www.rigips.cz/
http://www.komora-po.cz/
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NÚC - nechránEná úniková cesta 

ÚC - úniková cesta 

PHP - pUenosné hasicí pUístroje 

PBZ - požárnE bezpečnostní zaUízení 

VZT - vzduchotechnika 

UPS - zdroj nepUerušené dodávky elektrické energie 

A1,A2-- tUídy reakce na oheO pro výrobky 

ZOKT - zaUízení na odvod kouUe a tepla 

EPS - elektrická požární signalizace 

HJ - hasící jednotka pro určení počtu PHP 

SOZ - samočinné odvEtrávací zaUízení 

HZS - hasičský záchranný sbor 

PCO - pult centrální ochrany 

SDK - sádrokarton 

ŽB - železobeton 

k.ú. - katastrální území 

SP - shromaž@ovací prostor 

VP - výškové pásmo 

NAP- nástupní plocha 

EK - eurokód 

KM - kritické místo 

OPPO – obslužné pole požární ochrany 

KTPO – klíčový trezor požární ochrany 

ZDP – zaUízení dálkového pUenosu 

 

 

 

 

  



 

Stránka 4 z 58 

 

B) STRUČNÝ POPIS STAVBY Z HLEDISKA STAVEBNÍCH 

KONSTRUKCÍ, VÝŠKY STAVBY, ÚČELU UŽITÍ, POPTÍPADD 

POPISU A ZHODNOCENÍ TECHNOLOGIE A PROVOZU, 

UMÍSTDNÍ STAVBY VE VZTAHU K OKOLNÍ ZÁSTAVBD 

B.1 Identifikační údaje o stavbE 

Název stavby: Multifunkční centrum Mníšek pod Brdy 

Katastrální území: Mníšek pod Brdy 

Číslo parcely: 347/1, 347/5 

Druh stavby: Novostavba 

Projektant: Lenka Gliganičová 

B.2 Urbanistické Uešení 

Jedná se o novostavbu kulturního centra v Mníšku pod Brdy. Stavba leží v historickém 

centru a je umístEna na západní stranE pozemku na parcelárním čísle 347/1 a 347/5 k.ú. Mníšek 

pod Brdy. Stavba nacházející se mezi zámeckým rybníkem a námEstím F.X. Svobody je 

navržena s ohledem na blízkou historickou památku – Zámek v Mníšku pod Brdy. 

Navrhovaná stavba je umístEna tak, aby navazovala jak na historické centrum, tak na existující 

mEstskou zástavbu a infrastrukturu.  V areálu m]žeme dále najít dvE další budovy knihovnu a 

kavárnu, které nejsou součástí tohoto požárnE bezpečnostního Uešení. Okolo celého areálu se 

line pEší komunikace, jež vede až na námEstí F.X. Svobody a zámeckou zahrada.  

ZastavEná plocha zabírá 995,41 m2. Kulturní centrum je objekt s dvEma nadzemními 

podlažími, jehož hlavní vstup je umístEn ze severovýchodní strany. Celková výška objektu je 

7,3 m. 

B.3 Dispoziční Uešení objektu 

Hlavní vstup do objektu je umístEn na severovýchodní stranE v prvním nadzemním 

podlaží. Vedle tohoto vstupu najdeme prodejnu lístk], která je dostupná zvenčí i zevnitU. Po 

vstupu do kulturního centra se ocitneme ve foyer, které je dostatečnE velké, aby se zde mohly 

poUádat společenské a kulturní akce jako napUíklad setkávání občan] nebo menší výstava. 
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ZároveO je to prostor, který umožOuje pr]chod do dalších místností. Na severu je vchod do 

malé chodby, která rozdEluje pánské a dámské WC a WC pro invalidy. Je zde také komora 

sloužící jako úklidová místnost. Šatna pro návštEvníky je součástí foyer a počítá se zde 

s pultem, který ji bude vymezovat. Vedle šatny je také pUístup do kotelny, do které lze jít i 

zvenčí. Klíčovou místností celého objektu je multifunkční sál, do nEhož se vstupuje dvEma 

vstupy taktéž pUes foyer. RovnEž se z centrální části m]žeme dostat do baru ve tvaru písmene 

L, jenž je otevUen po dobu konání akcí. Pro pUípravu občerstvení je u baru zázemí pro tyto 

potUeby – pUípravovna baru.  Za touto místností se skrývají tUi další, a to sklad baru, místnost 

na obaly a místnost na uskladnEní odpadk]. Pro snadnEjší zásobování je vytvoUen vstup pro 

zamEstnance z jižní části budovy, který slouží i pro tyto účely. SamozUejmostí je umývárna a 

WC pro zamEstnance. Dále se v této jižní části nachází schodištE vedoucí do druhého patra. 

Nad schodištEm mají zázemí účinkující. Dostatečný komfort zajiš[ují čtyUi šatny a WC. 

SchodištEm se pak lze dostat samostatným vchodem do multifunkčního sálu.  Do zázemí baru 

je na severozápadní stranE společný se vstupem do sklad] multifunkčního sálu. V druhém 

nadzemním podlaží jsou dále dvE klubovny, kanceláU a strojovna vzduchotechniky. Do tEchto 

místností vede schodištE z prostor foyer. 

V prostoru multifunkčního centra se nenachází žádné výrobní technologie. 

B.4 Konstrukční Uešení 

Objekt tvoUí jeden dilatační celek mající železobetonový modulový konstrukční systém. 

Hlavní nosnou konstrukci objektu tvoUí železobetonové stEny a sloupy, doplnEné zdEnými 

stEnami. Stropy jsou v celém objektu tvoUeny monolitickými železobetonovými deskami. 

Všechny tyto výše zmínEné konstrukce jsou druhu DP1. Stropní konstrukce nad 

multifunkčním sálem je z lepených dUevEných vazník]. z požárního hlediska se jedná o 

konstrukci druhu DP3 

Skladby konstrukcí 
Obvodové stEny jsou z železobetonové stEny tl. 200 mm, zdiva Porotherm 40 PROFI tl. 

400 mm a Porotherm 30 PROFI tl. 250 mm. Z vnitUní strany je na obvodové stEny nanesena 

jemná štuková omítka. 

Obvodový pláš[ je z minerální izolace z kamenných vláken ISOVER FůSSIL tl. 170 

mm, vzduchové mezery tl. 50 mm, která je tvoUena ocelovým roštem a na tento rošt jsou 
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osazeny cementotUískové desky CETRIS se stErkovou omítkou. Na nEkterých místech objektu 

je na cementotUískovou desku osázen vlnitý plech. V prostoru hlavního vstupu do budovy a 

část stEny u multifunkčního sálu je navržen obvodový pláš[ jako celoprosklená stEna. 

Nosná konstrukce tvoUí železobetonové stEny tl. 200 mm, železobetonové sloupy o 

rozmErech 300x300 mm a 200x500 mm. Mezi sloupy vedou železobetonové pr]vlaky o 

rozmErech 200x690 mm. Konstrukci strop] tvoUí železobetonové desky tl.210 mm pnuté 

v jednom smEru a rozpony jednotlivých polí dosahují maximálnE 7,15 m. V multifunkčním 

sálu tvoUí strop pUímo stUešní konstrukce z lepených dUevEných vazník] o rozmErech 300x1000 

mm. 

PUíčky jsou vyzdEny v celém objektu z cihel Porotherm 11,5 PROFI tl. 115 mm 

s omítkou tl. 10 mm ze dvou stran. 

Instalační šachty tvoUí v celém objektu zdivo Porotherm 11,5 PROFI tl. 115 mm 

s omítkou tl. 10 mm z jedné strany. 

SchodištE je železobetonové monolitické s tlouš[kou ramene 150 mm.  

Stropní konstrukci objektu tvoUí železobetonová stUecha s obrácenou skladbou – omítka 

tl. 5 mm, ŽB deska tl. 210 mm, vyspádovaný keramzit beton, penetrační nátEr, 2x asfaltový 

pás, tepelná izolace XPS tl. 2x200 mm, separační geotextílie a kačírek tl. 50 mm. Multifunkční 

sál je zastUešen z plnostEnných lepených dUevEných vazník] o rozmErech 240 x 1000 mm, 

mezi kterými je instalován SDK podhled tl. 15 mm, na který dále navazuje parotEsná fólie, 

minerální izolace tl. 240 mm, vaznice 220 x 110 mm, SDK deska tl 25 mm a 2x asfaltový pás. 

StUecha objektu je plochá vyspádovaná. 

Povrchové úpravy 

Podlahy jsou v objektu pUevážnE Uešeny keramickou dlažbou, v nEkterých místnostech je 

z estetického hlediska umístEná dlažba kamenná. 

VnitUní stEny jsou upraveny jemnou štukovou omítkou a vnitUní malbou, popUípadE 

v hygienických prostorech keramickým obkladem do výšky 2,2 metr]. 
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B.5 PožárnE technické údaje o stavbE 

V souladu s ČSN 73 0802 [2] se jedná o objekt s dvEma nadzemními podlažími a požární 

výška objektu je 3,3 m.  

Konstrukční systém objektu m]žeme ve smyslu ČSN 73 0802 [2] čl. 7.2.10 rozdElit na 

dva. První konstrukční systém má multifunkční sál (viz výkres 1.NP, PÚ N 01.02). 

Multifunkční sál má svislé dElící konstrukce z železobetonových stEn tl. 200 mm (DP1) a 

nosná konstrukce stUechy nad sálem jez plnostEnných lepených dUevEných vazník] 240 x 1000 

mm (DP3), druh konstrukčního systému objektu je z požárního hlediska dle ČSN 73 0802 [2] 

čl. 7.3.8 smíšený. Zbytek objektu posuzujeme jako druhý konstrukční systém, svislé nosné 

konstrukce a požárnE dElící konstrukce jsou druhu DP1. Vodorovné konstrukce jsou tvoUeny 

z železobetonových desek (DP1) a druh konstrukčního systému objektu je z požárního 

hlediska nehoUlavý. 

Multifunkční sál je posuzován dle ČSN 73 0831 [5] jako vnitUní shromaž@ovací prostor 

o velikosti 1SP a výškovém pásmu 1VP ČSN 73 0831 [5] čl. 4.3 a). 

Maximální počet osob, který se bude vyskytovat v multifunkčním sále dle výpočtu podle 

ČSN 73 0818 [3] se rovná 238 osob (220 host] + 18 účinkujících), nejmenší počet osob 

v prostoru multifunkčního sálu, aby se jednalo o shromaž@ovací prostor je dle tab. ů.1 ČSN 

73 0831 [5] položka 3.1.1 200 osob.  

Použijeme výpočet na velikost shromaž@ovacího prostoru dle ČSN 73 0831 [5] 

238/200=1,1ř. Velikost shromaž@ovacího prostoru je 1 SP. 
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C) ROZDDLENÍ STAVBY DO POŽÁRNÍCH ÚSEK¥ 

RozdElení stavby do požárních úsek] je provedeno dle ČSN 73 0802 [2] čl. 5.3 a ČSN 

73 0831[5] čl. 5.1. Objekt je rozdElen do 22 PÚ (Tab. 1), tak aby vyhovoval požadavk]m níže 

zmínEným, byla umožnEna bezpečná evakuace osob z objektu a rozsah škod v pUípadE požáru 

co možná nejmenší, PÚ jsou také rozdEleny s ohledem na počet podlaží, mezní rozmEry a 

konstrukční systém. Požární úseky jsou definovány ve výkresové části.  

Tab. 1 RozdElení stavby do požárních úsek] – část 1.   

PÚ NÁZEV PÚ SPECIFIKACE PÚ 

N 01.01/ N 02 foyer 
Požární úsek je vybaven SOZ dle požadavk] ČSN 73 0831 

[5] čl. 5.3.1.3. 

N 01.02 multifunkční sál 

Jedná se o vnitUní shromaž@ovací prostor dle ČSN 73 0831 

[5] čl.4.4 a) - pUíloha ů 3.1.1. 

Požární úsek musí být vybaven EPS dle požadavk] ČSN 73 

0831 [5] čl. 5.1.3 a). 

Požární úsek je vybaven SOZ dle požadavk] ČSN 73 0802 

[2] čl. 6.6.11. 

N 01.03/ N 02 kotelna 
V kotelnE se vyskytuje samostatný kotel o výkonu 100 kW 

a místnost tvoUí samostatný PÚ dle [2] čl. 5.3.2 d). 

N 01.04 šatna hosti 

Šatna slouží pro více jak 200 host] a tvoUí samostatný PÚ 

dle ČSN 73 0802 [2] čl. 5.3.2 m). 

Požární úsek je vybaven SOZ dle požadavk] ČSN 73 0831 

[5] čl. 5.1.3 d). 

N 01.05/ N 02 chodba  

Š-N 01.06/ N 02 šachta 1 Rozvody nehoUlavých látek v potrubí tUídy reakce na oheO F 

Š-N 01.07/ N 02 šachta 2 Rozvody nehoUlavých látek v potrubí tUídy reakce na oheO F 

Š-N 01.08/ N 02 šachta 3 Rozvody nehoUlavých látek v potrubí tUídy reakce na oheO F 

Š-N 01.09/ N 02 šachta 4 Rozvody nehoUlavých látek v potrubí tUídy reakce na oheO F 

Š-N 01.10/ N 02 šachta 5 Rozvody nehoUlavých látek v potrubí tUídy reakce na oheO F 

Š-N 01.11/ N 02 šachta 6 Rozvody nehoUlavých látek v potrubí tUídy reakce na oheO F 

Š-N 01.12/ N 02 šachta 7 Rozvody nehoUlavých látek v potrubí tUídy reakce na oheO F 

N 01.13 bar  

N 01.14 sklad sálu 
V PÚ se vyskytuje velké požární zatížení, požární úsek je 

vybaven SOZ. 
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Tab. 1 RozdElení stavby do požárních úsek] – část 2.   

PÚ NÁZEV PÚ SPECIFIKACE PÚ 

N 01.15 UPS 

Záložní zdroj elektrické energie, který slouží pUi výpadku 

proudu, musí tvoUit samostatný PÚ dle ČSN 73 0802 [2] čl. 

12.9.1. 

N 01.16 EPS 
ÚstUedna EPS a musí tvoUit samostatný PÚ ČSN 73 0875 

[16] čl. 4.4.1. 

N 01.17 pokladna 
Pokladna bude sloužit jako ohlašovna požáru a musí tvoUit 

samostatný PÚ dle ČSN 73 0802 [2] čl. 5.3.2 e). 

N 02.01 
šatna 

účinkujících 1 
 

N 02.02 
šatna 

účinkujících 2 
 

N 02.03 
strojovna 

vzduchotechniky 

V místnosti se nachází strojovna vzduchotechniky pro 

vytápEní společných prostor, pro SOZ a tvoUí samostatný 

PÚ dle ČSN 73 0802 [2] čl. 5.3.2 d). 

Požární úsek je vybaven SOZ z d]vodu prodloužení NÚC. 

N 02.04 
klubovna, 

kanceláU 
Požární úsek je vybaven SOZ z d]vodu prodloužení NÚC. 

N 02.05 klubovna Požární úsek je vybaven SOZ z d]vodu prodloužení NÚC. 

 

V podhledech bude vedena elektroinstalace nejh]Ue tUídy reakce na oheO B2ca,S1,d0 a 

vzduchotechnické potrubí tUídy reakce na oheO ů1 nebo ů2, je prostor hodnocen jako 
prostor bez požárního rizika a nemusí dle ČSN 73 0810 [6] čl. 5.6.3 tvoUit samostatný 
požární úsek. 

  



 

Stránka 10 z 58 

 

D) STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, POPTÍPADD 

EKONOMICKÉHO RIZIKA, STANOVENÍ STUPND POŽÁRNÍ 

BEZPEČNOSTI A POSOUZENÍ VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEK¥ 

D.1 Požární riziko  

Podrobné výpočty požárního rizika pro jednotlivé PÚ jsou uvedeny v pUíloze 1 - výpočet 

požárního rizika. Rekapitulace výsledných hodnot je uvedená v tabulce 2. 

Tab. 2 Rekapitulace výpočtu požárního rizika – část 1.   

PÚ 

NÁZEV PÚ 
SPB a b c 

ps 

[kg/m2] 

pn 

[kg/m2] 

S 

[m2] 

p 

[kg/m2] 

pv 

[kg/m2] 

N 01.01/ N 02 

foyer 
I 0,95 0,97 0,70 2,00 11,02 257,06 13,02 8,43 

N 01.02 

multifunkční sál 
II 1,13 0,55 0,60 7,00 75,00 249,60 82,00 30,54 

N 01.03/ N 02 

kotelna 
II 1,08 1,01 1,00 2,00 15,00 32,81 15,00 18,55 

N 01.04 

šatna hosti 
II 1,10 1,16 0,60 0,00 75,00 25,34 75,00 57,42 

N 01.05/ N 02 

chodba 
I 0,83 0,68 1,00 2,00 5,00 111,97 7,00 3,94 

Š-N 01.06/ N 02 

instalační šachta 1 
II - - - - - - - - 

Š-N 01.07/ N 02 

instalační šachta Ň 
II - - - - - - - - 

Š-N 01.08/ N 02 

instalační šachta ň 
II - - - - - - - - 

Š-N 01.09/ N 02 

instalační šachta 4 
II - - - - - - - - 

Š-N 01.10/ N 02 

instalační šachta 5 
II - - - - - - - - 
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Tab. 2 Rekapitulace výpočtu požárního rizika – část 2.   

PÚ 

NÁZEV PÚ 
SPB a b c 

ps 

[kg/m2] 

pn 

[kg/m2] 

S 

[m2] 

p 

[kg/m2] 

pv 

[kg/m2] 

Š-N 01.11/ N 02 

instalační šachta 6 
II - - - - - - - - 

Š-N 01.12/ N 02 

instalační šachta 7 
II - - - - - - - - 

N 01.13 

bar 
II 1,11 1,05 1,00 2,00 31,92 131,22 33,92 39,44 

N 01.14 

sklad sálu 
V 1,10 1,51 0,60 0,00 150,00 15,90 150,00 149,49 

N 01.15 1) 

UPS 
I 0,9 - 1,0 0,00 15,00 - 15,00 15,00 

N 01.16 1) 

EPS 
I 0,9 - 1,0 0,00 15,00 - 15,00 15,00 

N 01.17 

pokladna 
I 0,80 0,50 1,00 0,00 10,00 10,16 10,00 4,00 

N 02.01 

šatna účinkujících 

1 

II 1,10 1,03 1,00 0,00 40,00 51,74 40,00 45,32 

N 02.02  

šatna účinkujících 

2 

II 1,10 1,10 1,00 0,00 40,00 89,23 40,00 48,40 

N 02.03 

strojovna 

vzduchotechniky 

I 0,90 1,29 0,60 0,00 15,00 30,77 15,00 10,45 

N 02.04 

klubovna, 

kanceláU 

II 1,07 0,78 0,60 0,00 32,21 107,71 32,21 16,58 

N 02.05 

klubovna 
I 1,10 0,68 0,60 0,00 30,00 66,60 30,00 13,46 

1)Pouze skUíO s požární odolností, uvažujeme že pn je shodné s pv dle ČSN 73 0802 [2] PUíloha ů 15.11 b. 
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D.2 Posouzení velikosti PÚ, stanovení SPB 

PÚ 01 - N 01.01/ N 02-I - foyer 

- pv= 8,43 kg/m2, a= 0,95 

- Skutečné rozmEry S: 22 x 14 m 

- Max. rozmEry pro a = 1,00 dle ČSN 73 0802 [2] tab. 9 Smax: 62,5 x 40 m 

- SPB I  [ČSN 73 0802 [2] tab. 8] 

PÚ 02 - N 01.02-II - multifunkční sál 

- pv= 30,54 kg/m2, a= 1,13 

- Skutečné rozmEry S: 1ř x 21 m 

- Max. rozmEry pro a= 1,20 dle ČSN 73 0802 [2] tab. 10 Smax: 38 x 29 m 

- SPB II [ČSN 73 0802 [2] tab. 8] 

PÚ 03 - N 01.03/ N 02-II - kotelna 

- pv= 18,55 kg/m2, a= 1,08 

- Skutečné rozmEry S: 7,3 x 4,6 m 

- Max. rozmEry pro a= 1,10 dle ČSN 73 0802 [2] tab. 9 Smax: 55 x 36 m 

- SPB II [ČSN 73 0802 [2] tab. 8] 

PÚ 04 - N 01.04-II - šatna hosti 

- pv= 57,42 kg/m2, a= 1,10 

- Skutečné rozmEry S: 6,2 x 4,6m 

- Max. rozmEry pro a= 1,10 dle ČSN 73 0802 [2] tab. 9 Smax: 55 x 36 m 

- SPB II [ČSN 73 0802 [2] tab. 8] 

PÚ 05 - N 01.05/ N 02-I- chodba 

- pv= 3,94 kg/m2, a= 0,83 

- Skutečné rozmEry S: 7,4 x 18,7m 

- Max. rozmEry pro a= 0,90 dle ČSN 73 0802 [2] tab. 9 Smax: 70 x 44 m 

- SPB I [ČSN 73 0802 [2] tab. 8] 

PÚ 06 - Š-N 01.06/ N 02-II –instalační šachta 1 

- SPB II [ČSN 73 0802 [2] čl. 8.12.2 b] 
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PÚ 07 - Š-N 01.07/ N 02-II -instalační šachta 2 

- SPB II  [ČSN 73 0802 [2] čl. 8.12.2 b] 

PÚ 08 - Š-N 01.08/ N 02-II -instalační šachta 3 

- SPB II  [ČSN 73 0802 [2] čl. 8.12.2 b] 

PÚ 09 - Š-N 01.09/ N 02-II - instalační šachta 4 

- SPB II  [ČSN 73 0802 [2] čl. 8.12.2 b] 

PÚ 10 -Š-N 01.10/ N 02-II -instalační šachta 5 

- SPB II  [ČSN 73 0802 [2] čl. 8.12.2 b] 

PÚ 11 - Š-N 01.11/ N 02-II -instalační šachta 6 

- SPB II  [ČSN 73 0802 [2] čl. 8.12.2 b] 

PÚ 12 - Š-N 01.12/ N 02-II -instalační šachta 7 

- SPB II  [ČSN 73 0802 [2] čl. 8.12.2 b] 

PÚ 13 - N 01.13-II - bar 

- pv= 39,44 kg/m2, a= 1,11 

- Skutečné rozmEry S: 14,4 x 12,5m 

- Max. rozmEry pro a=1,20 dle ČSN 73 0802 [2] tab. 9 Smax: 32 x 30 m   

- SPB II [ČSN 73 0802 [2] tab. 8] 

PÚ 14 - N 01.14-V – sklad sálu 

- pv= 149,49 kg/m2, a= 1,10 

- Skutečné rozmEry S: 6,8 x 6,8 m 

- Max. rozmEry pro a= 1,10 dle ČSN 73 0802 [2] tab. 9 Smax: 55 x 36 m   

- SPB V [ČSN 73 0802 [2] tab. 8] 

PÚ 15 - N 01.15-I – UPS 

- pv= 15,00 kg/m2, a= 0,9 

- SPB I [ČSN 73 0802 [2] tab. 8] 

PÚ 16 - N 01.16-I – EPS 

- pv= 15,00 kg/m2, a= 0,90 

- SPB I [ČSN 73 0802 [2] tab. 8] 
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PÚ 17 - N 01.17-I – pokladna 

- pv= 4,0 kg/m2, a= 0,80 

- Skutečné rozmEry S: 3,2 x 2,4 m 

- Max. rozmEry pro a= 0,80 dle ČSN 73 0802 [2] tab. 9 Smax: 77,5 x 48 m 

- SPB I [ČSN 73 0802 [2] tab. 8] 

PÚ 18 - N 02.01-II - šatna účinkujících 1 

- pv= 45,32 kg/m2, a= 1,10 

- Skutečné rozmEry S: 11,6 x 5 m 

- Max. rozmEry pro a= 1,10 dle ČSN 73 0802 [2] tab. 9 Smax: 55 x 36 m 

- SPB II [ČSN 73 0802 [2] tab. 8] 

PÚ 1ř - N 02.02-II - šatna účinkujících 2 

- pv= 48,4 kg/m2, a= 1,10 

- Skutečné rozmEry S: 14 x 6,8m 

- Max. rozmEry pro a= 1,10 dle ČSN 73 0802 [2] tab. 9 Smax: 55 x 36 m 

- SPB II [ČSN 73 0802 [2] tab. 8] 

PÚ 20 - N 02.03-I - strojovna vzduchotechniky 

- pv= 17,42 kg/m2, a=0,90 

- Skutečné rozmEry S: 5,6 x 4,6m 

- Max. rozmEry pro a= 0,90 dle ČSN 73 0802 [2] tab. 9 Smax: 70 x 44 m 

- SPB I [ČSN 73 0802 [2] tab. 8] 

PÚ 21 - N 02.04-II - klubovna, kanceláU 

- pv= 16,58 kg/m2, a=1,07 

- Skutečné rozmEry S: 14,3 x 9,3m 

- Max. rozmEry pro a= 1,10 dle ČSN 73 0802 [2] tab. 9 Smax: 55 x 36 m   

- SPB II [ČSN 73 0802 [2] tab. 8] 
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PÚ 22 - N 02.05-I - klubovna 

- pv= 13,46 kg/m2, a=1,10 

- Skutečné rozmEry S: 9,3 x 7,3m 

- Max. rozmEry pro a= 1,10 dle ČSN 73 0802 [2] tab. 9 Smax: 55 x 36 m 

- SPB I [ČSN 73 0802 [2] tab. 8] 

Zhodnocení:  

Všechny požární úseky vyhovují normovým požadavk]m na maximální rozmEry pro 

dané konstrukční systémy a součinitel a. StejnE tak i mezní počet podlaží je nižší než 

maximální možný počet. 
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E) ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

A POŽÁRNÍCH UZÁVDR¥ Z HLEDISKA JEJICH POŽÁRNÍ 

ODOLNOSTI 

Požární odolnost stavebních konstrukcí je posuzována dle ČSN 730802 [2] tabulky 12. 

Požadavky na jednotlivé konstrukce jsou zakresleny ve výkresové části. 

E.1 Posouzení požární odolnosti 

Položka 1: Požární stEny a stropy 

- Navrhovaná železobetonová stEna tl. 200 mm s minimální osovou vzdáleností 

výztuže a=25 mm dle požadavku publikace EK [4] tab. 2.3. 

▪ max. požadovaná PO: REI 90 DP1  [viz výkres 1.NP, PÚ N 01.14-V] 

▪ skutečná PO: REI 90 DP1 [publikace EK [4] tab. 2.3] 

- Zdivo Porotherm 11,5 PROFI tl. 115 mm s omítkou minimálnE z jedné strany. 

▪ max. požadovaná PO: EI 90 DP1  [viz výkres 1.NP, PÚ N 01.14-V] 

▪ skutečná PO: EI 120 DP1 [www.wienerberger.cz] 

- Navrhovaná železobetonová deska pnutá v jednom smEru tl. 210 mm 

s minimální osovou vzdálenosti výztuže a=30 mm dle požadavku publikace EK 

[4] tab. 2.6. 

▪ max. požadovaná PO: REI 90 DP1  [viz výkres 1.NP, PÚ N 01.14-V] 

▪ skutečná PO: REI 90 DP1  [publikace EK [4] tab. 2.6] 

- Protipožární skUíO (napUíklad iGnisus) pro UPS, m]že být použita i jiná, ale musí 

být dodána s požadovanou požární odolností. 

▪ max. požadovaná PO: EI 15 DP1  [viz výkres 1.NP, PÚ N 01.15-II] 

▪ skutečná PO: EI 15 DP1 [www.iGnisus.cz] 
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Zhodnocení: 

Požární stEny a stropy podle výše navržených konstrukčních požadavk] vyhovují 

požadavk]m požární bezpečnosti staveb. 

Položka Ň: Požární uzávEry 

- Požární uzávEry budou umístEny a dodány dle požadované PO uvedené ve 

výkresové části dokumentace. 

- Revizní dvíUka budou vykazovat PO minimálnE EW 15 DP1. Poloha revizních 

dvíUek není z výkres] známá, proto je zakreslená poloha požadované PO 

revizních dvíUek ve výkresové dokumentaci odhadnutá  

- Požární roleta (napUíklad textilní roletový požární uzávEr FIBREROLL od firmy 

ůVůPS) oddElující šatnu host] od prostoru foyer je vEtší než 10 m2 a jsou na ní 

kladeny požadavky jako na požární stEnu, tudíž musí vykazovat požární 

odolnost EI 30 DP3 v souladu s ČSN 73 0810 [6] čl.5.3.7 Požární roleta bude 

ovládaná systémem EPS a bude pUipojená na záložní zdroj elektrické energie. 

 

Položka ň: Obvodové stEny 

- Navrhovaná železobetonová stEna tl. 200 mm s minimální osovou vzdáleností 

výztuže a=10 mm dle požadavku publikace EK [4] tab. 2.3. 

▪ max. požadovaná PO: REI 30 DP1 [viz výkres 1.NP, PÚ N 01.04-II] 

▪ skutečná PO: REI 30 DP1 [publikace EK [4] tab. 2.3] 

- Zdivo Porotherm 40 Profi tl.400 mm s omítkou minimálnE z jedné strany. 

▪ max. požadovaná PO: REW 30 DP1  [viz výkres 1.NP, PÚ N 01.02-II] 

▪ skutečná PO: REI 180 DP1  [www.wienerberger.cz] 
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- Zdivo Porotherm 30 Profi tl. 250 mm s omítkou minimálnE z jedné strany. 

▪ max. požadovaná PO: REW 15 DP1   

[viz výkres 1.NP, PÚ N 01.01/ N 02-I] 

▪ skutečná PO: REI 180 DP1  [www.wienerberger.cz] 

Zhodnocení: 

Navržené obvodové stEny podle výše navržených konstrukčních požadavk] vyhovují 

požadavk]m požární bezpečnosti staveb. 

Položka 4: Nosné konstrukce stUech 

- Nosná konstrukce stUechy nad vnitUním shromaž@ovacím prostorem (viz výkres 

1.NP, PÚ N 01.02-II) musí dle § 1ř vyhlášky č. 23/2008 Sb. vykazovat 

minimální PO R 15. 

- Navrhovaná železobetonová deska pnutá v jednom smEru tl. 210 mm 

s minimální osovou vzdáleností výztuže a=10 mm dle požadavku publikace EK 

[4] tab. 2.6. 

▪ max. požadovaná PO: R 15 DP1  [viz výkres 1.NP, PÚ N 02.05-II] 

▪ skutečná PO: REI 30 DP1 [publikace EK [4] tab. 2.6] 

- Navrhovaný dUevEný plnostEnný lepený vazník výšky 1000 minimální šíUky 100 

mm dle požadavku publikace EK [4] tab. 5.1.3. 

▪ max. požadovaná PO: R 30 DP3 [viz výkres 1.NP, PÚ N 01.02-II] 

▪ skutečná PO: R 30 DP3  [publikace EK [4] tab. 5.1.3] 

- Navrhovaná dUevEné vaznice 220 x 110 mm 

▪ max. požadovaná PO: R 30 DP3  [viz výkres 1.NP, PÚ N 01.02-II] 

▪ skutečná PO: R 30 DP3  [publikace EK [4] tab. 5.1.3] 
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- DUevEné vaznice a částečnE dUevEný vazník jsou chránEné konstrukcí podhledu 

ze sádrokartonových desek (sádrokartonová deska RIGIPS RFI tl. 15 mm), která 

má PO dle technického listu výrobce EI 15. Ke konstrukci podhledu bude 

doloženo „Prohlášením o shodE“. Podhledové konstrukce jsou součástí stropní 

konstrukce dle ČSN 73 0810 [6] čl.5.6.1 

Zhodnocení: 

Nosná konstrukce stUech podle výše navržených konstrukčních požadavk] vyhovují 

požadavk]m požární bezpečnosti staveb. 

Položka 5: Nosné konstrukce uvnitU PÚ, které zajiš[ují stabilitu 

- Nosná konstrukce zajiš[ující stabilitu vnitUního shromaž@ovacího prostoru (viz 

výkres 1.NP, PÚ N 01.02-II) musí dle § 1ř vyhlášky č. 23/2008 Sb. vykazovat 

minimální PO R 15. 

- Navrhovaná železobetonová deska pnutá v jednom smEru tl. 210 mm 

s minimální osovou vzdáleností výztuže a=10 mm dle požadavku publikace EK 

[4] tab. 2.6. 

▪ max. požadovaná PO: R 15 DP1 [viz výkres 1.NP, N 01.05/ N 02-I] 

▪ skutečná PO: REI 30 DP1 [publikace EK [4] tab. 2.6] 

- Navrhovaná železobetonová stEna tl. 200 mm s minimální osovou vzdáleností 

výztuže a=10 mm dle požadavku publikace EK [4] tab. 2.3. 

▪ max. požadovaná PO: R 30 DP1 [viz výkres 1.NP, PÚ N 01.13-II] 

▪ skutečná PO: REI 30 DP1 [publikace EK [4] tab. 2.6] 

- Navrhovaný železobetonový sloup 300x 350 mm s minimální osovou 

vzdáleností výztuže a=27 mm dle požadavku publikace EK [4] tab. 2.1. 

▪ max. požadovaná PO: R 30 DP1 [viz výkres 1.NP, PÚ N 01.02-II] 

▪ skutečná PO: R 30 DP1  [publikace EK [4] tab. 2.1] 
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- Navrhovaný železobetonový pr]vlak tl. 200 mm s minimální osovou vzdáleností 

výztuže a= 45 mm dle požadavku publikace EK [4] tab. 2.4. 

▪ max. požadovaná PO: R 90 DP1 [viz výkres 1.NP, PÚ N 01.14-V] 

▪ skutečná PO: R 90 DP1  [publikace EK [4] tab. 2.4] 

- Navrhovaný železobetonový sloup 200 x 500 mm s minimální osovou 

vzdáleností výztuže a=32 mm dle požadavku publikace EK [4] tab. 2.1. 

▪ max. požadovaná PO: R 15 DP1 [viz výkres 1.NP, N 01.01/ N 02-I] 

▪ skutečná PO: R 30 DP1  [publikace EK [4] tab. 2.1] 

Zhodnocení: 

Nosné konstrukce uvnitU PÚ podle výše navržených konstrukčních požadavk] vyhovují 

požadavk]m požární bezpečnosti staveb. 

Položka 6: Nosné konstrukce vnE PÚ, které zajiš[ují stabilitu 

- Navrhovaný železobetonový sloup 200 x 500 mm s minimální osovou 

vzdáleností výztuže a=32 mm dle požadavku publikace EK [4] tab. 2.1. 

▪ max. požadovaná PO: R 15 DP1 [viz výkres 1.NP, N 01.01/ N 02-I] 

▪ skutečná PO: R 30 DP1  [publikace EK [4] tab. 2.1] 

Zhodnocení: 

Nosné konstrukce vnE PÚ podle výše navržených konstrukčních požadavk] vyhovují 

požadavk]m požární bezpečnosti staveb. 

Položka 7: Nosné konstrukce uvnitU PÚ, které nezajiš[ují stabilitu 

- Nenachází se 
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Položka Ř: Nenosné konstrukce uvnitU PÚ 

- Zdivo Porotherm 11,5 PROFI s omítkou minimálnE z jedné strany. 

▪ max. požadovaná PO: DP3 [viz výkres 1.NP, PÚ N 01.14-V] 

▪ skutečná PO: EI 120 DP1  [www.wienerberger.cz] 

Zhodnocení: 

Nenosné konstrukce vyhovují požadavk]m požární bezpečnosti staveb. 

Položka ř: Konstrukce schodiš[ uvnitU PÚ 

- Na monolitické železobetonové schodištE se nachází v I.SPB nejsou kladeny 

požadavky požární odolnosti. [viz výkres 1.NP, N 01.01/ N 02-I] 

Položka 10: Instalační šachty 

- Zdivo Porotherm 11,5 PROFI tl. 115 mm s omítkou minimálnE z jedné strany. 

▪ max. požadovaná PO: EI 45  [viz výkres 1.NP, Š-N 01.08/ N 02 - III] 

▪ skutečná PO: EI 120 DP1 [www.wienerberger.cz] 

Zhodnocení: 

Instalační šachty procházející více požárními úseky jsou Uešeny jako pr]bEžné a tvoUí 

samostatný požární úsek. Instalační šachty podle výše navržených požadavk]m vyhovují 

požární bezpečnosti staveb. 

Položka 11: StUešní pláš[ 

- StUešní pláš[ se nachází nad požárními stropy v posledním nadzemním podlaží 

a nachází se v PÚ s maximální SPB II. StUešní pláš[ nemusí vykazovat požární 

odolnost dle ČSN 73 0802 [2] čl. 8.15.1.StUešní pláš[, který se nenachází 

v požárnE nebezpečném prostoru musí být v provedení Broof(t1), v požárnE 

nebezpečném prostoru musí být v provedení Broof(t3). StUešní pláš[ se 

v souladu s ČSN 73 0802 [2] čl.8.15.4 b) nepovažuje za požárnE otevUenou 

plochu. 
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Zhodnocení: 

Navržený stUešní pláš[ vyhovuje požadavk]m požární bezpečnosti staveb. 

E.2 Požadavky na vybrané stavební výrobky a konstrukce 

Požární pásy 

Na styku obvodové stEny s požární stEnou nebo stropem nemusí být zUízeny požární 

pásy.  Objekt je nižší než 12 m a od požárních pás] lze upustit, protože jsou splnEny 

podmínky ČSN 73 0802 [2] čl. 8.4.10c). 

 

StUešní pláš[ 

StUešní pláš[ nacházející se v PNP (viz výkres 2.NP, mezi PÚ N 02.02-II a PÚ N 

02.03-I,PÚ N 02.04-II) je tvoUen kačírkem tl. 50 mm a dle ČSN 73 0810 [6] pUílohy ů.2 

tab. ů.10 lze pUedpokládat, že splOuje podmínky požadavku Broof(t3) a m]že být 

umístEna v PNP bez požární zkoušky.  

 

Prostupy technického zaUízení budov 

Prostupy rozvod] a instalací o velikosti svEtlého pr]Uezu potrubí do 40 000 mm2 dle 

ČSN 73 0802 [2] čl. 11.1.1 a) nemusí být Uešeny požární ucpávkou, ale musí se dotEsnit 

k vnEjším povrch]m potrubí nebo kabel] v souladu s ČSN 73 0810[6] čl. 6.2.1. 

DotEsnEní bude Uešeno pomocí dobetonování, či dozdEní. 

 

Vzduchotechnické potrubí musí být z nehoUlavých hmot, včetnE výustku. V místech, 

kde potrubí prochází požárnE dElícími konstrukcemi, musí být osazena požární klapka 

včetnE pr]Uez] menších 40 000 mm2v souladu ČSN 73 0831 [5] čl. 5.4.2.V místE 

prostupu požárnE dElící konstrukcí, kde bude instalována požární klapka, která bude 

požární odolnost ČSN 73 0872[8] čl. 6.1 tab. 1. Požární klapky musí být osazeny tak, aby 

byla možná jejich kontrola. 

 

Všechny ucpávky rozvod], instalací technických a technologických zaUízení nad 

40 000 mm2 prostupující požárnE dElícími konstrukcemi, budou utEsnEny 

certifikovanými systémy a budou instalovány oprávnEnou firmou. Požární utEsnEní bude 

Uešeno certifikovanou požární ucpávkou v požární odolnosti požárnE dElící konstrukce, 
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kterou prostupují. Požární ucpávky musí být umístEny tak, aby byla možná jejich 

kontrola.  

 

Všechny požárnE dElící zdEné stEny musí být dotaženy až k úrovní požárního stropu, 

stEny či stUechy a spáry mezi tEmito požárnE dElícími konstrukcemi je nutno protipožárnE 

dotEsnit pro danou požární odolnost dElící konstrukce, uvedené ve výkresové 

dokumentaci 

 

Zhodnocení: 

Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici projektovou dokumentaci TZB, Uešíme 

prostupy rozvod], instalací technických, vzduchotechnického potrubí a technologických 

zaUízení pouze v obecné rovinE. Stavební výrobky a konstrukce v souladu s výše uvedenými 

požadavky vyhovují požadavk]m požární bezpečnosti staveb.  

  



 

Stránka 24 z 58 

 

F) ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH HMOT 

(STUPEN HOTLAVOSTI, ODKAPÁVÁNÍ V PODMÍNKÁCH 

POŽÁRU, RYCHLOST ŠÍTENÍ PLAMENE PO POVRCHU, 

TOXICITA ZPLODIN HOTENÍ APOD.) 

V objektu se vyskytuje vnitUní shromaž@ovací prostor o velikosti 1SP a výškovém pásmu 

1VP, na který jsou kladeny zvláštní požadavky. 

F.1 Požadavky na KZS 

Dle požadavku ČSN 73 0831 [5] čl.5.2.5. musí být vnEjší teplená izolace s tUídou reakce 

na oheO ů1 nebo ů2 a indexem šíUení plamene is = 0 mm/min. Obvodový pláš[ je navržen 

jako provEtrávaná fasáda. Obvodová železobetonová stEna je zateplena minerální izolací 

z kamenných vláken ISSOVER FASSIL tl. 170 mm, jenž vykazuje tUídu reakce na oheO ů1 a 

indexem šíUení plamene is = 0 mm/min. Poté navazuje vzduchová mezera s kovovým roštem, 

na kterém je upevnEna vnEjší cementotUísková deska CETRIS tl.12,5 mm s tUídou reakce na 

oheO A2-s1-d0 a indexem šíUení plamene is = 0 mm/min, což vyhovuje výše zmínEným 

požadavk]m. 

F.2 Požadavky na tUídu reakce na oheO 

Ve shromaž@ovacím prostoru nesmí být použity hmoty, které by pUi požáru odpadávaly 

či odkapávaly a ohrožovaly osoby ve shromaž@ovacím prostoru a v navazujících únikových 

cestách. Tepelná izolace na stropE musí být z nehoUlavé hmoty. Na povrchové úpravy ve 

shromaž@ovacím prostoru musí být použito výrobk] s maximální tUídou reakcí na oheO B-s1-

d0. Konstrukce stropu nad vnitUním shromaž@ovacím prostorem (viz výkres 1.NP, PÚ N 

01.02-II) je tvoUena dUevEnými lepenými vazníky, mezi kterými je sádrokartonový podhled z 

desek RIGIPS RFI tl. 15 mm na kovovém závEsu s tUídou reakce na oheO ů2.StUešní pláš[ 

bude zateplen minerální vatou tl. 240 mm s tUídou reakce na oheO ů1. VnitUní povrchová 

úprava podhledu a vnitUních stEn hledištE bude jemná štuková omítka splOující požadavky 

ČSN 73 0831 [5] čl. 5.2.6 maximální tUídy reakce na oheO B-s1-d0 s indexem šíUení plame 

is=0,00 mm/min. Povrchová úprava dUevEných vazník] bude opatUena nátErem s reakcí na 

oheO B-s1-d0 s indexem šíUení plamene is=0,00 mm/min (více viz kapitola m). 
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Podlahová krytina ve vnitUním shromaž@ovacím prostoru musí být nejménE tUídy reakce 

na oheO Dfl-s1. Navržená podlahová krytina je z kamenné dlažby s tUídou reakce na oheO ů1-

s1-d0 a vyhovuje ČSN 73 0831 [5] čl. 5.2.7. Tento požadavek se netýká volnE položených 

koberc] na podlahové krytinE. 

PevnE zabudované sklápEcí lavice v prostoru hledištE budou maximálnE s tUídou reakce 

na oheO D, aniž by šlo o termoplasty. Požadavky tUídy reakce na oheO se netýkají povrchových 

úprav lavic dle ČSN 73 0831 [5] čl. 5.2.8. 

Podle odstavce § 1ř Vyhlášky 23/2008 Sb. [7] se musí brát zUetel pUi návrhu interiéru 

vnitUního shromaž@ovacího prostoru na hoUlavost materiál]. Textilní záclony a závEsy musí 

být z takového materiálu a navrženy tak, aby se nezapálily do 20 sekund (zkouška podle ČSN 

EN 1101 [10]). Čalounické materiály musí z hlediska zápalnosti vyhovovat zkoušce podle 

ČSN EN 1021-2 [11]. 

Požadavky scénických úprav a interiérových úprav jsou stanoveny v souladu s ČSN 73 

0831 [5] pUílohou E. Scénické úpravy, vnitUní interiérová zaUízení, reklamní poutače či 

napUíklad vystavené expozice musí být nejh]Ue z tUídy reakce oheO D, to neplatí pro výrobky, 

pokud jsou nejvýše tlouš[ky do 1 mm a plošné velikosti do 2 m2. Z tEchto požadavk] jsou 

vyjmuty nEkteré materiály a výrobky uvedené v ČSN 73 0831 [5] pUíloze E.1. 

Zhodnocení: 

Všechny stavební hmoty navržené v souladu s výše zmínEnými požadavky pUíslušných 

norem ČSN 73 0802 [2] a 73 0831 [5] se považují za vyhovující. 
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G) ZHODNOCENÍ MOŽNOSTI PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO 

ZÁSAHU, EVAKUACE OSOB, ZVÍTAT A MAJETKU A 

STANOVENÍ DRUH¥ A POČTU ÚNIKOVÝCH CEST, JEJICH 

KAPACITY, PROVEDENÍ A VYBAVENÍ 

Z posuzovaného objektu se evakuace osob z PÚ pUepokládá únik po NÚC pUímo na volné 

prostranství. Počet evakuovaných osob je stanoven v souladu s ČSN 73 0818 [3]. Celkový 

počet a smEr unikajících osob je vyznačen ve výkresové části. V závislosti na účelu využití 

objektu se počítá s tím, že se v prostorách multifunkčního sálu, foyer a baru mohou 

pohybovat osoby se sníženou schopností pohybu.  

G.1 Požární zásah 

Podle § 18 Vyhlášky 246/2001 Sb. [12] se jedná o objekt se složitými podmínkami pro 

zásah. PUedpokládá se vedení požárního zásahu vnitUkem budovy pUes prostory foyer, nebo lze 

využít požární žebUík pro vstup na stUechu a vedení zásahu shora. Jako hasivo se pUepokládá 

využití vody, kromE hašení elektrických zaUízení. Ohlašovna požáru s ústUednou EPS a všemi 

technickými prostUedky pro ovládání PBZ se nachází na vpravo za hlavním vstupem do 

budovy. 

G.2 Obsazení objektu osobami 

V objektu se počítá s maximálnE 502 osobami. Výpočet obsazení objektu osobami 

byl proveden v souladu s ČSN 73 0818 [3]. V objektu se vyskytuje prostor (multifunkční 

sál), který je posuzován jako shromaž@ovací prostor o velikosti 1SP ve výškovém pásmu 

1VP viz kapitola B.5. 

 

- PUíloha 2 - Obsazení objektu osobami 

G.3 DveUe na únikových cestách 

Všechny dveUe na únikových cestách se musí otvírat po smEru úniku, kromE dveUí na 

začátku ÚC. ů všechny tyto dveUe musí být bez prah]. DveUe budou vybavené 
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samozavíračem, kromE dveUí místností u kterých se počítá, že budou vEtšinu času zamčené. 

DveUe na únikových cestách budou opatUeny panikovým kováním a koordinátorem zavírání. 

DveUe vedoucí na NÚC z multifunkčního sálu jsou navrženy dle ČSN 73 0831 [5] čl. 5.3.6.1. 

Tyto dveUe musí být opatUeny transparentní plochou umožOující pr]hled na druhou stranu 

napUíklad sklo v minimální ploše 0,06 m2 dle ČSN 73 0831 [5] čl. 5.3.6.5, kromE dveUí 

vedoucích na volné prostranství. Hlavní vstupní dveUe budou napojeny na záložní zdroj 

elektrické energie a systém EPS, který v pUípadE detekování požáru dveUe automaticky otevUe 

(samočinné otevUení musí probEhnout do 10 sekund od signalizace vzniku požáru), aby 

nedocházelo ke shromaž@ování osob a evakuace byla plynulá. DveUe (požární uzávEry) musí 

být pUi požáru uzavUeny a nesmí být ničím blokovány. 

Panikové kování je nadUazeno všem ostatním požadavk]m na dveUe. Tento typ kování 

musí umožnit v pUípadE ohrožení osob uvnitU objektu otevUení uzávEru ručnE bez použití 

jakýchkoliv nástroj], a[ již je uzávEr bEžnE zamčený, zablokovaný či jinak zajištEný. Ve 

výkresové části je panikové kování označeno PůNIK. Panikové kování bude umístEné ve 

výšce ř00 až 1100 mm nad úrovní podlahy a bude navrženo v souladu ČSN 73 0831 [5] 

pUíloha C. 

G.4 OsvEtlení únikových cest 

Nouzové osvEtlení bude umístEno na únikových cestách a také v hygienickém zázemí 

podle požadavku ČSN 73 0831[5] čl. 5.3.6.7. Nouzovým osvEtlením budou osvEtleny veškeré 

únikové východy. V prostorech multifunkčního sálu musí po vyhlášení poplachu svítit bílé 

svEtlo stálé barvy a intenzity. Návrh nouzového osvEtlení viz výkresová dokumentace. 

Technické parametry jsou Uešeny v kapitole N.1 

G.5 Únik osob z jednotlivých PÚ 

U místnosti nebo ucelené skupiny místností určené nejvýše pro 40 osob, s podlahovou 

plochou nejvýše 100 m2 a nejvEtší vnitUní vzdáleností k východu z této skupiny místností do 

15 m, se délka nechránEné cesty mEUí od osy východu ČSN 73 0802 [2] čl. ř.13.2. a dveUe se 

nemusí otvírat ve smEru úniku ČSN 73 0802 [2] čl. ř.10.2. Nejdelší cesty úniku jsou 

naznačeny ve výkresové časti. 
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Únik osob z N 01.01/ N 02-I – foyer 

Z PÚ vede jedna NÚC. V PÚ foyer je počítáno s 85 osobami a maximálnE 3 zamEstnanci 

v prostoru pokladny. Tyto osoby se pohybují pouze v části 1.NP, část PÚ vedoucí do 2.NP je 

komunikační prostor vedoucí do dvou kluboven, kanceláUe, strojovny vzduchotechniky a je 

určen pouze pro osoby, které jsou oprávnEny se v tEchto prostorách pohybovat. Hygienické 

zázemí splOuje požadavky ucelené skupiny. 

Délka NÚC 

- Maximální délka NÚC: l1 = 17 m 

(mEUeno od vzdáleného rohu v 1.NP u šatny host]) 

- Mezní délka jedné NÚC: lu = 25 m 

[ČSN 73 0802[2] tab.18, součinitel a=1,00] 

- Maximální mezní délka:健通┸陳銚掴 噺  怠頂 茅 健通 噺 怠待┸胎 茅 にの 噺 ぬの┸ば m 

[ČSN 73 0802 [2] čl.ř.10.3 a)] 

lu,max = 35,7 m  > l1 = 17 m -vyhovuje 

Únik osob z N 01.02-II - multifunkční sál 
V multifunkčním sále je počítáno s 220 diváky plus s maximálnE 18 vystupujícími. Jedná 

se o shromaž@ovací prostor dle ČSN 73 0831 [5], a proto jsou na únikové cesty kladeny 

zvláštní požadavky. Z multifunkčního sálu vedou 3 smEry úniku. Diváci mohou utíkat dveUmi 

vedoucími pUímo na volné prostranství nebo hlavními dvEma dveUmi NÚC pUes prostory foyer, 

které má vyšší nahodilé požární zatížení než 10 kg/m2 a je vybaveno SOZ dle ČSN 73 0831 

[5] čl. 5.3.1.3 pro zajištEní bezpečné evakuace osob. Úniková cesta určená primárnE pro 

vystupující se nachází za jevištEm a vede pUes prostory chodby na volné prostranství. 

PUipevnEná skládací sedadla musí vyhovovat požadavk]m dle ČSN 73 0831 [5] pUílohy 

D.2. V hledišti jsou navrženy pr]chozí uličky z obou stran hledištE a pr]chod mezi 

pUipevnEnými sklápEcími sedadly bude min. 550 mm. S pUihlédnutím k ČSN 73 0831 [5] 

pUílohy D.2.2 tabulce D.1 m]že být v jedné UadE maximálnE 20 sedadel. 

Výškový rozdíl terénu u východu na volné prostranství ze shromaž@ovacího prostoru 

bude maximálnE 20 mm. 
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Délka NÚC 

- Maximální délka NÚC: l2 = 23 m 

(mEUeno z p]lky hledištE v multifunkčním sále) 

- Mezní délka jedné NÚC: lu = 15 m 

[ČSN 73 0802 [2] tab.18, součinitel a=1,20] 

- Maximální mezní délka:健通┸陳銚掴 噺  怠頂 茅 健通 噺 怠待┸滞 茅 なの 噺 にの m 

[ČSN 73 0802 [2] čl.ř.10.3 a)] 

lu,max = 25 m  > l2 = 23 m -vyhovuje 

 

Únik osob z N 01.0ň/ N 0Ň-II – kotelna 

V prostorách kotelny se m]že vyskytovat zamEstnanec multifunkčního centra, nebo 

napUíklad opraváU či revizní technik. Kotelna splOuje požadavky ucelené skupiny a vede z ní 

jedna NÚC po rovinE pUes prostor foyer hlavním vchodem na volné prostranství. 

Délka NÚC 

- Maximální délka NÚC: l3 = 16 m 

(mEUeno od osy dveUí místnosti 1.14 mezi šatnami divák] a sálem) 

- Mezní délka jedné NÚC: lu = 20 m 

[ČSN 73 0802 [2] tab.18, součinitel a=1,10] 

- Maximální mezní délka: 健通┸陳銚掴 噺  にど m 

lu,max = 20 m  > l3 = 16 m -vyhovuje 

 

Únik osob z N 01.04-III - šatna hosti 
V šatnE pro hosty se počítá s výskytem pUi nejvíce obsazené smEnE tUí zamEstnanc]. Šatna 

splOuje požadavky ucelené skupiny a vede z ní jedna NÚC po rovinE pUes prostor foyer 

hlavním vchodem na volné prostranství, pUes který utíkají také lidé z multifunkčního sálu, 

foyeru a dalších PÚ. 
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Délka NÚC 

- Maximální délka NÚC: l4 = 16 m 

(mEUeno od osy dveUí místnosti 1.13 vedle schodištE v prostoru foyer) 

- Mezní délka jedné NÚC: lu = 20 m 

[ČSN 73 0802 [2] tab.18, součinitel a=1,10] 

- Maximální mezní délka: 健通┸陳銚掴 噺  怠頂 茅 健通 噺 怠待┸滞 茅 にど 噺 ぬぬ m 

[ČSN 73 0802 [2] čl.ř.10.3 a)] 

lu,max = 33 m  > l4 = 16 m -vyhovuje 

 

Únik osob z N 01.05/ N 0Ň-I - chodba 

Chodba slouží pro zásobování baru nebo jako spojovací prostor mezi šatnami pro 

účinkující a multifunkčním sálem. V prostorách chodby se pohybují zamEstnanci baru nebo 

účinkující. NejvzdálenEjší místo v PÚ chodby jsou záchody pro účinkující ve 2.NP, které 

splOují požadavky ucelené skupiny místností. 

Délka NÚC 

- Maximální délka NÚC: l5 = 29,5 m 

(mEUeno od osy dveUí záchod] ve 2.NP mezi šatnami účinkujících) 

- Mezní délka jedné NÚC: lu = 30 m 

[ČSN 73 0802 [2] tab.18, součinitel a=0,ř0] 

- Maximální mezní délka: 健通┸陳銚掴 噺 ぬど m.  

lu,max = 30 m  > l5 = 29,5 m -vyhovuje 

 

Únik osob z N 01.1ň-II – bar 

Z baru vedou dvE NÚC. Jedna NÚC vede pUímo na volné prostranství a druhá vede pUes 

prostor foyer na volné prostranství. V PÚ je počítáno s maximálnE 59 návštEvníky baru pUi 

nejvíce obsazené smEnE se 7 zamEstnanci. Zázemí baru splOuje požadavky ucelené skupiny 

místností. 
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Délka NÚC 

- Maximální délka NÚC: l6 = 20,3 m 

(roh místnosti baru 1.15 v 1. NP) 

- Mezní délka více NÚC: lu = 30 m 

[ČSN 73 0802 [2] tab.18, součinitel a=1,20] 

- Maximální mezní délka: 健通┸陳銚掴 噺 ぬど m. 

lu,max = 30 m  > l6 = 20,3 m -vyhovuje 

 

Únik osob z N 01.17-I – pokladna 

Z pokladny vede jedna NÚC. V PÚ je počítáno v maximálnE obsazené smEnE se 3 

zamEstnanci. Pokladna splOuje požadavky ucelené skupiny místností. 

Délka NÚC 

- Maximální délka NÚC: l7 = 9 m 

(osa dveUí pokladny 1.02 v 1. NP) 

- Mezní délka více NÚC: lu = 30 m 

[ČSN 73 0802 [2] tab.18, součinitel a=0,ř0] 

- Maximální mezní délka: 健通┸陳銚掴 噺 ぬど m. 

lu,max = 30 m  > l7 = 9 m -vyhovuje 

 

Únik osob z N 0Ň.01-II - šatna účinkujících 1 

V obou šatnách se vyskytuje dohromady 24 osob. ObE šatny splOují požadavky ucelené 

skupiny místností. Z šaten vede jedna NÚC pUes požární úsek chodby, pUes kterou unikají 

osoby z PÚ dalších šaten. 
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Délka NÚC 

- Maximální délka NÚC: l8 = 29 m 

(osa vzdálenEjších dveUí z místnosti 2.12 ve 2.NP) 

- Mezní délka jedné NÚC:lu,1 = 20 m 

[ČSN 73 0802 [2] tab.18, součinitel a=1,10] 

- Mezní délka pUilehlého PÚ: lu,2 = 30 m 

[ČSN 73 0802 [2] tab.18, součinitel a=0,ř0] 

- Maximální mezní délka: 健通┸陳銚掴 噺 健通┸怠 髪 健通┸態 噺 にど 髪 ぬど 噺 のど m 

[ČSN 73 0802 [2] čl.ř.10.3 c)] 

lu,max = 50 m  > l8 = 29 m -vyhovuje 

 

Únik osob z N 0Ň.0Ň-II - šatna účinkujících 2 

V obou šatnách se vyskytuje dohromady 30 osob. ObE šatny splOují požadavky ucelené 

skupiny místností. Z šaten vede jedna NÚC pUes požární úsek chodby, pUes kterou unikají 

osoby z PÚ dalších šaten. 

Délka NÚC 

- Maximální délka NÚC: l9 = 29 m 

(osa vzdálenEjších dveUí z místnosti 2.11 ve 2.NP) 

- Mezní délka jedné NÚC:lu,1 = 20 m 

[ČSN 73 0802 [2] tab.18, součinitel a=1,10] 

- Mezní délka pUilehlého PÚ: lu,2 = 30 m 

[ČSN 73 0802 [2] tab.18, součinitel a=0,ř0] 

- Maximální mezní délka: 健通┸陳銚掴 噺 健通┸怠 髪 健通┸態 噺 にど 髪 ぬど 噺 のど m 

[ČSN 73 0802 [2] čl.ř.10.3 c)] 

lu,max = 50 m  > l9 = 29 m -vyhovuje 

 

Únik osob z N 02.03-I – strojovna vzduchotechniky 

V prostorách strojovny vzduchotechniky se m]že vyskytovat zamEstnanec 

multifunkčního centra, nebo napUíklad opraváU či revizní technik. Strojovna vzduchotechniky 

splOuje požadavky ucelené skupiny a vede z ní jedna NÚC po rovinE pUes prostor foyer 
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hlavním vchodem na volné prostranství. Z d]vodu prodloužení NÚC je v PÚ instalováno 

SOZ. 

Délka NÚC 

- Maximální délka NÚC: l10 = 29 m 

(osa dveUí 2.05 ve 2.NP mezi kanceláUí a klubovnou) 

- Mezní délka jedné NÚC: lu = 20 m 

[ČSN 73 0802 [2] tab.18, součinitel a=1,10] 

- Maximální mezní délka: 健通┸陳銚掴 噺  怠頂 茅 健通 噺 怠待┸滞 茅 にど 噺 ぬぬ m 

[ČSN 73 0802 [2] čl.ř.10.3 a)] 

lu,max = 33 m  > l10 = 29 m -vyhovuje 

 

Únik osob z N 0Ň.04-II - klubovna, kanceláU 

V obou místnostech se vyskytuje dohromady 37 osob. ObE místnosti splOují požadavky 

ucelené skupiny místnosti. Z místností vede jedna NÚC mEUené od osy dveUí pUes foyer na 

volné prostranství.  Z d]vodu prodloužení NÚC je v PÚ instalováno SOZ. 

Délka NÚC 

- Maximální délka NÚC: l11 = 30,3 m 

(od osy dveUí místnosti 2.04 ve 2.NP) 

- Mezní délka jedné NÚC: lu = 20 m 

[ČSN 73 0802 [2] tab.18, součinitel a=1,10] 

- Maximální mezní délka: 健通┸陳銚掴 噺  怠頂 茅 健通 噺 怠待┸滞 茅 にど 噺 ぬぬ m 

[ČSN 73 0802 [2] čl.ř.10.3 a)] 

lu,max = 33 m  > l11 = 30,3 m -vyhovuje 

 

Únik osob z N 0Ň.05-I - klubovna 

V klubovnE se vyskytuje dohromady 34 osob. Klubovna splOuje požadavky ucelené 

skupiny místnosti. Z místností vede jedna NÚC mEUené od osy dveUí pUes foyer na volné 

prostranství.  Z d]vodu prodloužení NÚC je v PÚ instalováno SOZ. 
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Délka NÚC 

- Maximální délka NÚC: l12 = 28 m 

(od osy dveUí místnosti 2.06 ve 2.NP) 

- Mezní délka jedné NÚC: lu = 20 m 

[ČSN 73 0802 [2] tab.18, součinitel a=1,10] 

- Maximální mezní délka: 健通┸陳銚掴 噺  怠頂 茅 健通 噺 怠待┸滞 茅 にど 噺 ぬぬ m 

[ČSN 73 0802 [2] čl.ř.10.3 a)] 

lu,max = 33 m  > l12 = 28 m -vyhovuje 

 

G.6 Doba evakuace osob 

Kv]li bezpečné evakuaci osob je nutné posoudit a porovnat dobu evakuace a dobu 

zakouUení na NÚC. PUedpokládanou dobu evakuace určujeme u požárních úsek], kde je 

navrženo SOZ N 01.01/N 02-I, N 01.04-III, N 02.03-I, N 02.04-II, N 02.05-I dle ČSN 73 0802 

[2] čl. ř.12.1 b) a u shromaž@ovacího prostoru N 01.02-II dle ČSN 73 0831 [5] čl. 5.3.5.1. 

Mezní dobu evakuace počítáme dle ČSN 73 0802 [2] čl. ř.12.2 a ČSN 73 0831 [5] čl. 5.3.5.1. 

Doba zakouUení se určí podle ČSN 73 0802 [2] čl. ř.1.2 a ČSN 73 0831 [5] čl. 5.3.5.2. 

 

hs – svEtlá výška požárního úseku [m] 

a – součinitel rychlosti odhoUívání  [ČSN 73 0802 [2] čl. 6.4] 

c – součinitel aktivního požárnE bezpečnostního zaUízení [ČSN 73 0802 [2] čl. 6.6] 

lu – délka nechránEné cesty [m] [viz G.2 Únik osob z PÚ] 

u – počet únikových pruh] – nejužší místo na NÚC  

E - počet evakuovaných osob [PUíloha 2] 

s - součinitel vyjadUující podmínky evakuace  [ČSN 73 0802 [2] tab. 21] 

vu – rychlost pohybu osob [m/min] [ČSN 73 0802 [2] tab. 23] 

Ku – jednotková kapacita [os/min] [ČSN 73 0802 [2] tab. 23] 

  



 

Stránka 35 z 58 

 

PÚ N 01.01/N 02-I- foyer 

- lu=17 m, u=3, E=88, s=1,5, vu=35 m/min, Ku=50 os/min, hs=2,95 m , a=0,95 

- 警結権券í 穴剣決欠 結懸欠倦憲潔結┺ 建勅 噺 な┸にの 茅 朕濡轍┸天銚 噺 な┸にの 態┸苔泰轍┸天待┸苔泰 噺 に┸にの 兼件券憲建検 

- 鶏ř結穴喧剣倦健á穴欠券á 穴剣決欠 結懸欠倦憲潔結┺ t探 噺 待┸胎泰茅狸淘旦淘 髪 醍茅坦啄淘茅探 噺 待┸胎泰茅怠胎戴泰 髪 腿腿茅怠┸泰泰待茅戴 噺な┸にの 兼件券憲建検 建勅 伴 建通 噺伴 懸検月剣懸憲倹結 

PÚ N 01.02-II-multifunkční sál 

- lu=23 m, u=3, E=238, s=1,5, vu=35 m/min, Ku=50 os/min, hs=6,295 m, a=1,13, 

c=0,6 

- 警結権券í 穴剣決欠 結懸欠倦憲潔結┺ 建勅 噺 な┸にの 茅 朕濡轍┸天銚茅頂 噺 な┸にの 滞┸態苔泰轍┸天怠┸怠戴茅待┸滞 噺 ね┸はに 兼件券憲建検 

- 鶏ř結穴喧剣倦健á穴欠券á 穴剣決欠 結懸欠倦憲潔結┺ t探 噺 待┸泰茅狸淘旦淘 髪 醍茅坦啄淘茅探 噺 待┸泰茅態戴戴泰 髪 態戴腿茅怠┸泰泰待茅戴 噺 に┸ばな 兼件券憲建検 

建勅 伴 建通 噺伴 懸検月剣懸憲倹結 

PÚ N 01.04-III-šatna hosti 

- lu=16 m, u=3, E=3, s=1,0, vu=35 m/min, Ku=50 os/min, hs=2,95 m, a=1,10 

- 警結権券í 穴剣決欠 結懸欠倦憲潔結┺ 建勅 噺 な┸にの 茅 朕濡轍┸天銚 噺 な┸にの 態┸苔泰轍┸天怠┸怠待 噺 な┸ひの 兼件券憲建検 

- 鶏ř結穴喧剣倦健á穴欠券á 穴剣決欠 結懸欠倦憲潔結┺ t探 噺 待┸胎泰茅狸淘旦淘 髪 醍茅坦啄淘茅探 噺 待┸胎泰茅怠滞戴泰 髪 戴茅怠┸待泰待茅戴 噺 ど┸ぬは 兼件券憲建検 

建勅 伴 建通 噺伴 懸検月剣懸憲倹結 

PÚ N 02.03-I-strojovna vzduchotechniky 

- lu=29 m, u=2, E=3, s=1,0, vu=30 m/min, Ku=40 os/min, hs=2,95 m, a=1,10 

- 警結権券í 穴剣決欠 結懸欠倦憲潔結┺ 建勅 噺 な┸にの 茅 朕濡轍┸天銚 噺 な┸にの 態┸苔泰轍┸天怠┸怠待 噺 な┸ひの兼件券憲建検 

- 鶏ř結穴喧剣倦健á穴欠券á 穴剣決欠 結懸欠倦憲潔結┺ t探 噺 待┸胎泰茅狸淘旦淘 髪 醍茅坦啄淘茅探 噺 待┸胎泰茅態苔戴待 髪 戴茅怠┸待替待茅態 噺 ど┸ばは 兼件券憲建検 

建勅 伴 建通 噺伴 懸検月剣懸憲倹結 
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PÚ N 02.04-II-klubovna, kanceláU 

- lu=30,3 m, u=2, E=37, s=1,0, vu=30 m/min, Ku=40 os/min, hs=2,95 m, a=1,07 

- 警結権券í 穴剣決欠 結懸欠倦憲潔結┺ 建勅 噺 な┸にの 茅 朕濡轍┸天銚 噺 な┸にの 茅 態┸苔泰轍┸天怠┸待胎 噺 に┸どど 兼件券憲建検 

- 鶏ř結穴喧剣倦健á穴欠券á 穴剣決欠 結懸欠倦憲潔結┺ t探 噺 待┸胎泰茅狸淘旦淘 髪 醍茅坦啄淘茅探 噺 待┸胎泰茅戴待┸戴戴待 髪 戴胎茅怠┸待替待茅態 噺な┸にに 兼件券憲建検 建勅 伴 建通 噺伴 懸検月剣懸憲倹結 

PÚ N 02.05-I-klubovna 

- lu=28 m, u=2, E=34, s=1,0, vu=30 m/min, Ku=40 os/min, hs=2,95 m, a=1,10 

- 警結権券í 穴剣決欠 結懸欠倦憲潔結┺ 建勅 噺 な┸にの 茅 朕濡轍┸天銚 噺 な┸にの 茅 態┸苔泰轍┸天怠┸怠待 噺 な┸ひの 兼件券憲建検 

- 鶏ř結穴喧剣倦健á穴欠券á 穴剣決欠 結懸欠倦憲潔結┺ t探 噺 待┸胎泰茅狸淘旦淘 髪 醍茅坦啄淘茅探 噺 待┸胎泰茅態腿戴待 髪 戴替茅怠┸待替待茅態 噺な┸なぬ 兼件券憲建検 建勅 伴 建通 噺伴 懸検月剣懸憲倹結 

G.7 ŠíUky na únikových cestách 

Mezní šíUky jsou posuzovány v souladu s ČSN 73 0802 [2] čl. ř.11. V kritických místech je 

počítáno s maximálním možným počtem osob, které mohou místem unikat. Kritická místa 

jsou vybrána zejména v místech, kde se mEní šíUka únikové cesty, kde se mEní počet 

evakuovaných osob nebo sklon evakuace. 

E - počet evakuovaných osob [PUíloha 2] 

s - součinitel vyjadUující podmínky evakuace  [ČSN 73 0802 [2] tab. 21] 

K - počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu nechránEné únikové cesty 

[ČSN 73 0802 [2] tab. 19] 

index: 1 se týká osob schopných samostatného pohybu 

           2 se týká osob s omezenou schopností pohybu 

           3 se týká osob neschopných samostatného pohybu 
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DveUe 

- KM1-Boční východ na volné prostranství z multifunkčního sálu, skutečná 

šíUka=1,60 m, E=110, s=1,5, K=85 

u 噺 E 茅 sK 噺 ななど 茅 な┸のぱの 噺 な┸ひの 噺伴 兼件券┻ ななどど 判 なはどど 兼兼 伐 懸検月剣懸憲倹結 

- KM2-DveUe sloužící pro zásobování a vstup účinkujících, východ na volné 

prostranství z PÚ N 01.05/N 02-I, skutečná šíUka=1,60 m, E=90, s=1,0, K=70 

u 噺 E 茅 sK 噺 ひど 茅 な┸どばど 噺 な┸ぬ 噺伴 兼件券┻ ぱにの 判 なはどど 兼兼 伐 懸検月剣懸憲倹結 

- KM3-Hlavní vstupní dveUe do objektu blíže k pokladnE, skutečná 

šíUka=1,60 m, E1=110, E2=35, s1=1,0, s2=1,5 K=65 

憲 噺 な計 茅 岫継怠 茅 嫌怠 髪 継態 茅 嫌態 髪 継戴 茅 嫌戴岻 噺 なはの 茅 岫ななど 茅 な┸ど 髪 ぬの 茅 な┸の 髪 ど岻 噺 に┸の 噺伴 兼件券┻ なぬばの 判 なはどど 兼兼 伐 懸検月剣懸憲倹結 

- KM4-Hlavní vstupní dveUe do objektu dále od pokladny, skutečná 

šíUka=1,60 m, E1=79, E2=55, s1=1,0, s2=1,5, K=65  

憲 噺 な計 茅 岫継怠 茅 嫌怠 髪 継態 茅 嫌態 髪 継戴 茅 嫌戴岻 噺 なはの 茅 岫ばひ 茅 な┸ど 髪 のの 茅 な┸の 髪 ど岻 噺 に┸ねぱ 噺伴 兼件券┻ なぬばの 判 なはどど 兼兼 伐 懸検月剣懸憲倹結 

- KM5-Boční únikový východ z prostor baru, skutečná šíUka=0,ř0 m, E1=7, 

E2=30, s1=1,0, s2=1,5, K=65  

憲 噺 な計 茅 岫継怠 茅 嫌怠 髪 継態 茅 嫌態 髪 継戴 茅 嫌戴岻 噺 なぱぱ 茅 岫ば 茅 な┸ど 髪 ぬど 茅 な┸の 髪 ど岻 噺 ど┸は 噺伴 兼件券┻ ののど 判 ひどど 兼兼 伐 懸検月剣懸憲倹結 

- KM6-DveUe vedoucí z šaten účinkujících na schodištE, skutečná šíUka=0,ř0 m, 

E=54, s=1,0, K=77 

u 噺 E 茅 sK 噺 のね 茅 な┸どばば 噺 ど┸ばな 噺伴 兼件券┻ ののど 判 ひどど 兼兼 伐 懸検月剣懸憲倹結 
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SchodištE 

- KM7-Rameno schodištE vedoucí z multifunkčního sálu do šaten vystupujících 

PÚ N 01.05/N 02, skutečná šíUka=1,15 m, E=54, s=1,0, K=62 

u 噺 E 茅 sK 噺 のね 茅 な┸どはに 噺 ど┸ぱぱ 噺伴 兼件券┻ ののど 判 ななのど 兼兼 伐 懸検月剣懸憲倹結 

- KM8-Rameno schodištE vedoucí z prostoru foyer do kluboven a kanceláUí, 

skutečná šíUka=1,15 m, E=71, s=1,0, K=62 

u 噺 E 茅 sK 噺 ばな 茅 な┸どのど 噺 な┸ねに 噺伴 兼件券┻ ぱにの 判 ななのど 兼兼 伐 懸検月剣懸憲倹結 

Zhodnocení: 

Navržený zp]sob evakuace osob z objektu i navržené technické vybavení ÚC odpovídají 

požadavk]m na bezpečnou evakuaci osob či zvíUat z objektu dle ČSN 73 0802 [2] a ČSN 73 

0831 [5].  
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H) STANOVENÍ ODSTUPOVÝCH, POPTÍPADD 

BEZPEČNOSTNÍCH VZDÁLENOSTÍ A VYMEZENÍ POŽÁRND 

NEBEZPEČNÉHO PROSTORU, ZHODNOCENÍ ODSTUPOVÝCH, 

POPTÍPADD BEZPEČNOSTNÍCH VZDÁLENOSTÍ VE VZTAHU K 

OKOLNÍ ZÁSTAVBD, SOUSEDNÍM POZEMK¥M A VOLNÝM 

SKLAD¥M 

H.1 Stanovení odstupových vzdáleností z hlediska sálání tepla od 

obvodových stEn 

Odstupové vzdálenosti z PÚ N 01.05/N 02-I a N 01.17-I, který jsou bez požárního rizika, 

se nestanovují dle ČSN 73 0802 [2] čl. 8.4.6. 

Obvodové stEny mají teplenou izolaci a obklad s maximální tUídou reakce na oheO ů2, 

tudíž se nepovažují za částečnE ani zcela požárnE otevUené plochy a ve výpočtu odstupové 

vzdálenosti s nimi nepočítáme. 

Hodnoty odstup] (Tab.4) je určena podle ČSN 73 0802 [2] pUílohy F. 

 Tab.3 Odstupové vzdálenosti – část 1.  

Specifikace PÚ a 

obvodové stEny 

RozmEry POP [m] Spo 

[m2] 

RozmEry stEny 
[m] 

Sp 

[m2] 

po 

[%] 

pv´ 

[kg/m2] 

d 

[m] 
Počet bpop hpop hu l 

N 01.01/N 02 

(foyer)-hlavní vstup; 

SV stEna 

2 3,08 2,47 15,277 2,475 6,16 15,277 100 8,43 2,15 

N 01.01/N 02 

(foyer)-schodištE; 

SZ stEna 

1 2,6 5,06 13,156 5,06 2,6 13,156 100 8,43 2,10 

N 01.02 

(multifunkční sál)-

sál; JV stEna 

1 11,6 4,505 52,258 4,505 11,6 52,258 100 35,54 7,66 

N 01.03/N 

02(kotelna)-dveUe 

z kotelny; SZ stEna 

1 1 2,1 2,1 2,1 1 2,1 100 18,55 1,05 
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Tab.3 Odstupové vzdálenosti – část 2.  

Specifikace PÚ a 

obvodové stEny 

RozmEry POP [m] Spo 

[m2] 

RozmEry stEny 

[m] 
Sp 

[m2] 

po 

[%] 

pv´ 

[kg/m2] 

d 

[m] 
Počet bpop hpop hu l 

N 01.13(bar)- bar; 

JV stEna 

1 1,8 0,7 
6,395 1,975 6,86 13,549 47,20 39,44 2,90 

1 2,6 1,975 

N 01.13(bar)- bar; 

SV stEna 

1 1,06 2,475 

10,55 2,475 5,2 12,87 81,97 39,44 4,03 1 1,415 1,975 

1 2,6 1,975 

N 02.01(šatna 

účinkující 1)-šatny; 

JV stEna 

3 1,8 0,7 3,78 0,7 8,12 5,684 66,50 45,32 4,34 

N 02.02(šatna 

účinkující 2)-šatny; 

SV stEna 

3 1,8 1,46 7,884 1,46 11,6 16,936 46,55 48,40 3,60 

N 02.04 (klubovna, 

kanceláU) - JV stEna 
2 2,9 1,46 8,468 1,46 7,59 11,08 76,43 16,58 2,90 

N 02.04 (klubovna, 

kanceláU) – 

klubovna; SV stEna 

2 2,6 1,975 10,27 1,975 5,2 10,27 100 16,58 3,25 

N 02.04 (klubovna, 

kanceláU) – 

klubovna; SV stEna 

1 2,6 1,46 3,796 1,46 2,6 3,796 100 16,58 3,12 

N 02.05 (klubovna)– 

klubovna; SZ stEna 
1 2,6 1,46 3,796 1,46 2,6 3,796 100 13,46 2,85 

N 02.05 (klubovna)– 

klubovna; JZ stEna 

2 1,8 1,975 
10,27 1,975 5,2 10,27 100 13,46 2,97 

1 1,6 1,975 

Maximální hodnota odstupových vzdáleností z jednotlivých pUípad] výpočt] je vynesena 

ve výkresové dokumentaci PBT. 

H.2 Odstupy z hlediska sálání tepla pro stUešní pláš[ 

Odstupové vzdálenosti od stUešní konstrukce nejsou Uešeny.  StUešní pláš[ se nachází nad 

PÚ s maximálnE II SPB, pUičemž maximální pv= 48,4 kg/m2, tudíž stUešní konstrukce není 

považována za požárnE otevUenou plochu v souladu s ČSN 73 0802 [2] čl. 8.15.4 b) 1). 
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H.ň Odpadávání hoUících částí stavebních konstrukcí 

Odstupové vzdálenosti z pohledu možného odpadávání hoUících částí (torzního stínu 

budovy) stavebních konstrukcí není nutné provádEt, jelikož se jedná o objekt s obvodovým 

pláštEm druhu DP1 a plochou stUechou druhu DP1 a DP3 (úhel < 45º). Vyložení stUechy je po 

obvodu stavby kratší nEž 1 m, splOuje podmínky dané ČSN 73 0802 [2] čl. 10.4.7 a 

odstupovou vzdálenost není nutno posuzovat. 

Zhodnocení: 

Objekt neleží v požárnE nebezpečném prostoru jiného objektu.  PožárnE nebezpečný 

prostor objektu pUesahuje hranici stavebního pozemku na volné prostranství-veUejný park 

kolem Zámeckého rybníku, což je pUípustné. PožárnE nebezpečný prostor nezasahuje do 

prostoru jiných objekt] což je v souladu se znEním vyhlášky 23/2008 Sb. [7] a ČSN 730802 

[2]. Odstupové vzdálenosti od objektu jsou dodrženy a splOují požadavky ČSN 730802 [2] a 

vyhlášky 23/2008Sb. [7].  
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I) URČENÍ ZP¥SOBU ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNÍ 

VODOU VČETND ROZMÍSTDNÍ VNITTNÍCH A VNDJŠÍCH 

ODBDRNÍCH MÍST, POPTÍPADD ZP¥SOBU ZABEZPEČENÍ 

JINÝCH HASEBNÍCH PROSTTEDK¥ U STAVEB, KDE NELZE 

POUŽÍT VODU JAKO HASEBNÍ LÁTKU 

I.1 VnEjší odbErná místa 

VnEjší odbErná místa jsou navržena v souladu ČSN 73 0873 [14] tab.1 na základE 

požárního zatížení, druhu objektu a ploše požárních úsek]. Jako vnEjší odbErné místo je 

navržen nadzemní hydrant ve vzdálenosti 70 m od objektu na námEstí F.X. Svobody. Jeho 

pUesná poloha je vyznačena ve výkresu situace PBT. Hydrant je navržen podle položky 2 a 

bude instalován dle ČSN 73 0873 [14] tab.2 na vodovodním potrubí min. DN 100 

s dostatečným odbErem vody Q= 6 l.s-1 pUi v= 0,8 m.s-1 (resp. Q= 12 l.s-1 pUi v= 1,5 m.s-1). U 

nejnepUíznivEjšího hydrantu musí být zajištEn statický pUetlak 0,2 MPa. Jako další zdroj 

vnEjšího odbErného místa je možné použít Zámecký rybník ve vzdálenosti do 100 m od 

objektu. Obsah rybníku je minimálnE 22 m3 a vyhovuje požadavk]m ČSN 73 0873 [14] tab.1 

a tab.2 položce 2. 

I.Ň VnitUní odbErná místa 

VnitUní odbErné místo je požadováno dle ČSN 73 0873 [14] čl. 4.4 b) v požárním úseku 

N 01.02-II (multifunkční sál) p*S=82,00*24ř,60=20467,20 > ř000 a PÚ N 01.14, kde je 

pv=149,49 > 120 kg/m2 dle ČSN 73 0873 [14] čl. 6.5 c). V odbErném místE musí být zajištEn 

minimální pUetlak 0,2 MPa a současnE pr]tok vody alespoO 0,3 l/s. Rozvodná potrubí 

k dodávce vody do hadicových systému budou trvale zavodnEna a mohou být z hoUlavých 

hmot. Je navržený požární hydrant s tvarovE stálou hadicí DN 25 a délky 30 dle ČSN 73 0873 

[14] čl. 6.5 c) (dosah 30 + 10 m) D 25/30. ZaUízení bude instalováno do skUínE o rozmErech 

650x650x285 na místE viz výkresová dokumentace PBT, nejvzdálenEjší místo v PÚ je 20 

metr] od hadicového systému. Hadicový systém bude osazen ve výšce 1,1-1,3 m (mEUeno ke 

stUedu zaUízení) nad podlahou. 
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Zhodnocení: 

VnEjší a vnitUní odbErná místa splOují požadavky na zabezpečení stavby požární vodou 

v souladu ČSN 73 0873 [14]. 
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J) VYMEZENÍ ZÁSAHOVÝCH CEST A JEJICH TECHNICKÉHO 

VYBAVENÍ, OPATTENÍ K ZAJIŠTDNÍ BEZPEČNOSTI OSOB 

PROVÁDDJÍCÍCH HAŠENÍ POŽÁRU A ZÁCHRANNÉ PRÁCE, 

ZHODNOCENÍ PTÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ, POPTÍPADD 

NÁSTUPNÍCH PLOCH PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU 

J.1 PUíjezdové a pUístupové komunikace + NAP 

Jako pUístupová komunikace jednotek HZS je uvažována místní komunikace pUes 

NámEstí F. X. Svobody, umožOující pUíjezd požárních vozidel na parkovištE areálu, dále pak 

po betonové dlažbE do vzdálenosti 12 m od místa kudy se pUedpokládá vedení protipožárního 

zásahu. Jedná se o jedno pruhovou komunikaci, jejíž šíUka je minimálnE 4 m, je odvodnEná, 

zpevnEná a splOuje všechny další požadavky uvedené v ČSN 73 0802 [2] čl. 12.2. Na zmínEné 

komunikaci musí být zajištEn zákaz odstavení a parkování vozidel. 

Požární výška objektu není vyšší než 12 m a nástupní plocha se dle ČSN 73 0802 [2] 

čl.12.4.4 b) nepožaduje. 

J.Ň Zásahové cesty 

Požární zásah lze účinnE vést z vnEjší strany objektu a vnitUní zásahové cesty nejsou 

požadovány dle ČSN 73 0802 [2] čl.12.5.1 (v objektu se nevyskytují požární úseky vEtší než 

200 m2 se součinitelem a > 1,2 a výška objektu je menší než 22,5 m).   

VnEjší zásahové cesty nejsou také požadovány dle ČSN 73 0802 [2] čl.12.6.2. Pro výstup 

na stUechu však bude osazen jeden požární žebUík. Na stUechu není žádný jiný pUístup a žebUík 

bude instalován i z d]vod] napUíklad oprav stUechy. Požární žebUík musí odpovídat 

požadavk]m ČSN 74 3282 [17]. 

Zhodnocení: 

PUíjezdové a pUístupové komunikace umožOují bezpečný pUíjezd k objektu s dále 

navazujícími zásahovými cesty, umožOující protipožární zásah HZS. 
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K) STANOVENÍ POČTU, DRUH¥ A ZP¥SOBU ROZMÍSTDNÍ 

HASICÍCH PTÍSTROJ¥, POPTÍPADD DALŠÍCH VDCNÝCH 

PROSTTEDK¥ POŽÁRNÍ OCHRANY NEBO POŽÁRNÍ 

TECHNIKY 

Objekt bude vybaven dostatečným množstvím pUenosných hasících pUístroj]. PUenosné 

hasící pUístroje budou umístEny držadlem ve výšce 1,5 m nad podlahou na dobUe viditelném a 

pUístupném místE. Výpočet byl stanoven dle ČSN 73 0802 [2] čl.12.8 a podrobný výpočet 

počtu hasících pUístroj] je uveden v PUíloze 3 - stanovení počtu hasících pUístroj]. 

V objektu je navrženo 

• 8x21A, hmotnost hasiva 6kg, práškový 

• 4x34A, hmotnost hasiva 6kg, práškový 

• 1xCO2 55B, hmotnost hasiva 5kg, snEhový 

RozmístEní navržených PHP je naznačeno ve výkresové dokumentaci PBT. 

Zhodnocení: 

PHP jsou stanoveny dle normy a umístEny tak, aby byl umožnEn rychlý a bezpečný 

prvotní zásah v pUípadE požáru. 
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L) ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH, POPTÍPADD 

TECHNOLOGICKÝCH ZATÍZENÍ STAVBY (ROZVODNÁ 

POTRUBÍ, VZDUCHOTECHNICKÁ ZATÍZENÍ, VYTÁPDNÍ 

APOD.) Z HLEDISKA POŽADAVK¥ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 

L.1 VytápEní: 

VytápEní společných prostor bude pomocí konvektivního ústUedního vytápEní. V objektu 

je navržen kondenzační kotel s palivem na zemní plyn o výkonu do 100 kW. U tohoto zaUízení 

je nutné dodržet pUedepsané podmínky instalace dané výrobcem. VytápEní bude instalováno 

dle platných norem a pUedpis]. Dle ČSN 73 0802 [5] čl. 11.2 se pUi instilaci postupuje dle 

ČSN 06 1008 [18]. Odvod spalin je Uešen do komínu s vyvedením na stUechu objektu. U 

tepelného spotUebiče je nutné dodržet minimální vzdálenost od hoUlavých konstrukcí a 

zaUizovacích pUedmEt], která je uvedena v technickém listu výrobku. Účinná výška komínu je 

vEtší než 5 m a pUesahuje hUeben stUechy o 650 mm, což je v souladu s požadavky pUíslušných 

norem ČSN.  V multifunkčním sále je vedeno potrubí s plynem pouze ke spotUebič]m a 

vyhovuje požadavk]m ČSN 73 0831 [5] čl. 5.4.3. Rozvody potrubí budou mít tUídu reakce na 

oheO ů1/A2 a pUi prostupu požárnE dElící konstrukcí budou utEsnEny, tEsnící konstrukce bude 

mít shodnou požární odolnost jako požárnE dElící konstrukce v souladu s ČSN 73 0802 [2] čl. 

8.6.1. 

L.2 VEtrání: 

V objektu je uvažováno s nuceným vEtráním v místnostech, které nemají možnost 

pUirozeného vEtrání okny, nebo tam kde není možné zabezpečit požadované prostUedí. 

Podtlakovým vEtráním s nuceným odvodem vzduchu jsou vEtrány WC. SOZ je Uešeno 

v kapitole N. 

L.3 Elektroinstalace: 

Elektrická zaUízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení mají zajištEnou dodávku 

elektrické energie ze dvou na sobE nezávislých zdroj] s dostatečným výkonem a kapacitou, 

aby zaUízení byla funkční po požadovanou dobu i pUi odpojení ostatních zaUízení v objektu. 
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Elektrická zaUízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu budou pUipojena 

samostatným vedením z hlavního rozvadEče a navíc jako druhý zdroj elektrické energie 

poslouží UPS. PUepnutí na druhý zdroj v pUípadE výpadku sítE bude probíhat automaticky. 

Elektrická instalace rozvod] sloužící k funkci požárnE bezpečnostních zaUízení budou 

v souladu s ČSN 73 0802 [2] čl. 12.ř.2, ČSN 73 0831 [5] čl. 5.4.1 a ČSN 73 0848 [9]. 

ChránEné trasy kabel] požárnE bezpečnostních zaUízení vedeny PÚ s požárním rizikem, 

musí být vedeny trasami s funkční integritou v našem pUípadE PH15-R až PH30-R, což 

znamená, že v pUípadE požáru musí zajiš[ovat funkčnost protipožárních zaUízení 15 až 30 

minut a budou tUídy reakce na oheO alespoO B2ca,S1,d0. V PÚ bez požárního rizika mohou 

být kabely volnE vedené, ale musí mít alespoO tUídu reakce na oheO B2ca,S1,d0, nebo budou 

vedeny v samostatných drážkách ve stEnE pod omítkou s krytím minimálnE 10 mm. Tyto 

chránEné trasy kabel] začínají u hlavního rozvadEče a končí u koncového spotUebiče 

požárnE bezpečnostního zaUízení. Kabely ve shromaž@ovacím prostoru, které neslouží 

k zajištEní funkčnosti požárnE bezpečnostních zaUízení, se nemusí posuzovat, protože je 

tato místnost požárnE odvEtrávaná, což je v souladu s ČSN 73 0802 [2] čl. 12.ř.3 b). 

V souladu s ČSN  73 0848 [9] musí být kabelové trasy navrženy tak, aby bylo 

zajištEno bezpečné vypnutí elektrické energie v objektu a tím zajištEn účinný a bezpečný 

zásah jednotek požární ochrany. PožárnE bezpečnostní zaUízení z]stanou funkční po celou 

dobu požáru, a to i pUi odpojení ostatních elektrických zaUízení CENTRůL STOPEM. 

PožárnE bezpečnostní zaUízení bude možné vypnout TOTůL STOPEM. Tlačítka 

CENTRůL/ TOTůL STOP budou umístEna za hlavními vstupními dveUmi. 

Poloha hlavního rozvadEče není známá a v souladu ČSN 73 0848 [9] čl.5.1 musí 

hlavní rozvadEč, ze kterého jsou napájené PBZ tvoUit samostatný PÚ. Navrhuji umístit na 

hranici pozemku. 
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M) STANOVENÍ ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVK¥ NA ZVÝŠENÍ 

POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NEBO 

SNÍŽENÍ HOTLAVOSTI STAVEBNÍCH HMOT 

Všechny konstrukce v objektu vyhovují požadavk]m ČSN 73 0802 [2] tab.12 na 

požární odolnost a nejsou stanoveny žádné požadavky na zvýšení požární odolnosti 

konstrukcí. 

 

DUevEný lepený nosník musí být opatUen speciálním nátErem, s kterým bude tvoUit 

výrobek s reakcí na oheO B-s1-d0 s indexem šíUení plamene is=0,00 mm/min. M]že se jednat 

napUíklad o nátEr na dUevo PROMůDUR od firmy Promat, který tyto požadavky dle 

technického listu výrobce splOuje. M]že se jednat i o jiný nátEr, ale musí být doloženo 

„prohlášení o shodE“. Dle ČSN 730810 [6] čl. 4.12.1 l lze použít nátEry, kv]li snížení indexu 

šíUení plamene a zlepšení požárnE technických vlastností (tUídy reakce na oheO), za podmínek, 

že je jsou splnEny určité podmínky uvedené v ČSN 730810 [6] čl. 4.12. a) a c), které 

splOujeme. 

 Další možnost je stáhnout sádrokartonový podhled až pod úroveO dUevEných vazníku. 

Povrchová úprava sádrokartonového podhledu z jemné štukové omítky splOující reakci na 

oheO B-s1-d0 s indexem šíUení plamene is=0,00 mm/min se považuje za vyhovující. 

Scénické úpravy a vnitUní zaUízení ve shromaž@ovacím prostoru, které jsou tUídy reakce 

oheO B až D doporučujeme ochránit prostUedky, které snižují hoUlavost a zápalnost. 

  



 

Stránka 49 z 58 

 

N) POSOUZENÍ POŽADAVK¥ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY 

POŽÁRND BEZPEČNOSTNÍMI ZATÍZENÍMI, NÁSLEDND 

STANOVENÍ PODMÍNEK A NÁVRH ZP¥SOBU JEJICH 

UMÍSTDNÍ A INSTALACE DO STAVBY 

N.1 Bezpečnostní zaUízení 

Elektrická požární signalizace-EPS 

Elektrické požární signalizace je požadována ve shromaž@ovacím prostoru (PÚ 02-N 

01.02-II -multifunkční sál) dle ČSN 73 0831 [5] čl. 5.1.3 a) a je navržena v souladu s ČSN 73 

0875 [16]. 

Objekt bude vybaven EPS s individuálním adresovacím systémem a dvojstupOovou 

signalizací poplachu s režimem DEN/NOC. ÚstUedna EPS bude umístEna v místnosti 

pokladny, která tvoUí samostatný požární úsek. Návrh EPS je proveden dle ČSN 73 0875 [16] 

čl. 4.3.2. 

a) Rozsah ochrany 

Celý objekt bude chránEný systémem EPS (samočinné hlásiče požáru nebo 

tlačítkové hlásiče), kromE prostor] bez požárního rizika-sociální zaUízení, 

chodby, vstupní prostory. 

b) Detekce požáru 

Ve společných prostorách budou umístEny opticko-kouUové hlásiče.  

V prostorách, kde není instalace tEchto detektor] vhodná, jako pUípravovna baru, 

kde se počítá s možností výskytu kouUe, bude umístEn senzor tepelný. 

c) Tlačítkové hlásiče  

Tlačítkové hlásiče jsou umístEny u všech východ] na volné prostranství, u 

vstupu na schodištE, u východ] z multifunkčního sálu a jsou vyznačeny ve 

výkresové dokumentaci PBT. Tlačítkové hlásiče budou umístEné 1,2 až 1,5 m 

nad podlahou. 

d) ÚstUedna EPS 

ÚstUedna se nachází v prostorách pokladny vpravo za hlavním vstupem do 

objektu v 1.NP, která je vedena jako ohlašovna požáru. ÚstUedna EPS bude 
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umístEna ve skUíni s požární odolností EI 15 a bude zabránEno neoprávnEné 

manipulaci. ÚstUedna bude pUipojena na záložní zdroj elektrické energie.  

e) Režim EPS 

EPS bude fungovat ve dvou režimech DEN a NOC. V režimu DEN bude 

fungovat v dobE kdy jsou v objektu zamEstnanci a v mimo provozní dobE bude, 

kdy se v budovE nikdo nenechází v režimu NOC. V režimu DEN bude nastavena 

dvojstupOová signalizace poplachu s časy T1=60 sekund a T2=240 sekund. 

V režimu NOC bude nastavena jednostupOová signalizace poplachu. PUepínání 

mezi režimy bude probíhat ručním pUepnutím. 

f) Ovládaná zaUízení systémem EPS 

1) ZaUízení pro vyhlášení poplachu 

2) ůktivování SOZ 

3) Vypnutí bEžného ozvučení 

4) Vypnutí scénického osvEtlení 

5) Vypnutí vzduchotechniky 

6) Nouzové osvEtlení 

7) UzavUení požárních klapek 

8) SpuštEní požární rolety  

9) OtevUení hlavních vstupních dveUí-pouze v režimu DEN 

10) Odblokování bočních únikových dveUí-pouze v režimu DEN 

11) Aktivace ZDP, OPPO, KTPO  

g) Monitorovaná zaUízení systémem EPS 

1) UPS – chod/ nízký stav/ porucha 

2) Poloha požárních klapek – otevUeno/ zavUeno 

3) Poloha rolety – otevUeno/ zavUeno 

h) Signalizace poplachu 

Poplach bude v objektu vyhlášen akustickou signalizací pomocí sirén, která 

bude dobUe slyšitelná ve všech PÚ. PUi poplachu dojde k vyUazení veškerého 

jiného ozvučení. 

i) Obsluha sytému EPS 

V režimu DEN je zajištEna obsluha zamEstnanci multifunkčního sálu. V režimu 

NOC v objektu není zajištEna trvalá obsluha EPS a EPS bude vybavena 

zaUízením dálkového pUenosu na pult centrální ochrany HZS. 
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j) Druh systému EPS 

EPS bude navržena s individuálním adresovacím systémem po jednotlivých 

hlásičích požáru. 

k) Grafická nástavba 

Grafická nadstavba EPS není požadována 

l) Kabelové trasy 

Kabelové trasy EPS, kde jsou pouze hlásiče požáru nemusí mít funkční integritu. 

Ovládaná zaUízení budou mít kabely s tUídu reakce na oheO B2ca,S1,d0 s 

požadovanou funkční integritou a nosným systémem, nebo budou chránEny 

jiným zp]sobem (viz kapitola L.3) krom zaUízení která budou v pUípadE porušení 

kabelu  automaticky aktivována (VZT klapky). 

m) Obsluha EPS 

V objektu nebude zajištEná trvalá obsluha. Obsluha v režimu DEN bude ve 

složení minimálnE 2 osob. ZamEstnanci, kteUí budou zajiš[ovat obsluhu systému 

EPS, musí být UádnE proškoleny v ovládání a obsluze systému, znalosti objektu 

a další navazující dokumentaci požární ochrany. 

n) ZaUízení dálkového pUenosu 

Z ústUedny EPS budou pUenášeny informace na PCO HZS. V místE kudy 

pUedpokládá protipožární zásah (hlavní vstup do budovy) bude z vnEjší strany 

umístEn KTPO v kterém bude generální klíč. Nad ním bude umístEn zábleskový 

maják.  

o) Zkoušky 

PUed zahájením provozu objektu musí být provedeny koordinační zkoušky 

celého systému EPS včetnE všech dalších navazujících požárnE bezpečnostních 

zaUízení. Jednou ročnE musí být provedena funkční zkouška systému. Zkouška 

bude probíhat dle pUedpis] uvedených ve vyhlášce 246/2001 Sb. [12]. Zkouška 

bude probíhat za koordinace projektanta PBT a za pUítomnosti zkušebních 

technik] požárnE bezpečnostních zaUízení. O konání zkoušky bude 

s dostatečným pUedstihem informován HZS. 

p) OPPO 

Panelem OPPO bude možné vypnout zvukovou signalizaci poplachu, další 

požadavky na samostatné tlačítko OPPO nejsou kladeny. 
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Samočinné odvEtrávací zaUízení-SOZ 

Samočinné odvEtrávací zaUízení bude navrženo jako zaUízení nuceného odvod kouUe a 

tepla na principu vytvoUení podtlaku v místnosti a odsáváním vzduchu, který je odsáván 

požárním ventilátorem. Požární ventilátory budou napojeny na potrubní rozvody a budou 

odvádEt kouU nad stUechu budovy. Samočinné odvEtrávací zaUízení musí být v souladu s ČSN 

73 0802 [2] pUílohou H.  SOZ musí být funkční minimálnE 30 minut. 

Náhradní zdroj elektrické energie-UPS 

Pro požárnE bezpečnostní zaUízení je navržen náhradní zdroj elektrické energie a bude 

umístEn v samostatném požárním úseku. UPS bude navrženo jako velkokapacitní baterie. 

Doba funkčnosti záložního zdroje musí být minimálnE stejnE dlouhá jako nejdelší požadovaná 

doba funkčnosti požárnE bezpečnostních zaUízení, což je minimálnE 60 minut. 

Nouzové osvEtlení 
Nouzové osvEtlení je navrženo musí být navrženo v souladu s ČSN EN 1838 [13] a bude 

zajištEna funkčnost minimálnE 60 minut. Nouzové osvEtlení je napojeno na dva nezávislé 

zdroje elektrické energie. SpuštEní nouzového osvEtlení zajiš[uje EPS a bude aktivováno do 1 

minuty od vyhlášení poplachu v souladu s ČSN  72 0831 [5] čl. 5.3.6.ř. Navržené rozmístEní 

nouzového osvEtlení je naznačeno ve výkresové dokumentaci PBT. 

Zvuková signalizace poplachu 

V Uešeném objektu bude instalováno zaUízení pro akustické vyhlášení poplachu a bude 

umístEno tak, aby vyhlášený poplach byl slyšet ve všech místnostech objektu. Zvukový sytém 

musí být samočinnE aktivován systémem EPS do 1 minut dle ČSN  72 0831 [5] čl. 5.3.6.10 a 

zvuková signalizace poplachu musí být funkční minimálnE 15 minut. 

N.Ň Koordinace bezpečnostních zaUízení 

Režim den 

V režimu DEN po zdetekování požáru čidlem EPS, začne bEžet čas T1, po potvrzení 

informace o požáru začne plynout čas T2, kdy má obsluha čas na potvrzení či vyvrácení 

požáru. Pokud nedojde k potvrzení informace o požáru v čas T1, je automaticky vyhlášen 

všeobecný poplach, totéž platí i v pUípadE uplynutí času T2. V pUípadE vyhlášení požáru 

stisknutím tlačítkového hlásiče, dojde k vyhlášení všeobecnému poplachu bez výše 

zmínEných čas]. Systém EPS zajistí: spuštEní SOZ pro bezpečnou evakuaci osob, zapnutí 
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sirén a dojde k vyUazení jakéhokoliv jiného ozvučení. Dojde k uzavUení požárních klapek, 

vypnutí vzduchotechniky a uzavUení požární rolety v prostorách šatny divák]. V prostorách 

multifunkčního sálu vypne scénické osvEtlení a dojde k pUechodu na nouzové osvEtlení bílé 

barvy a stále intenzity, dále se také aktivuje nouzové osvEtlení po celém zbytku budovy. 

Systém EPS zajistí otevUení dveUí vedoucí z foyer na volné prostranství, aby nedocházelo 

ke shromaž@ování osob a odblokování bočních únikových východ].  Dojde k aktivaci ZDP 

na PCO pUíslušného HZS, dále k odemknutí elektrického zámku KTPO a zapnutí 

zábleskového majáku nad ním umístEného. 

Režim noc 

V režimu noc systém EPS zajistí pUi detekci požár] pUenos signálu pomocí ZDP na PCO 

pUíslušného HZS, dojde k odemknutí KTPO a zapnutí zábleskového majáku nad ním 

umístEného. EPS vypne vzduchotechniku, uzavUe požární klapky a požární roletu. Aktivuje se 

nouzové osvEtlení v budovE a spustí SOZ v pUíslušném PÚ. 

Zhodnocení: 

Podrobný návrh a koordinace jednotlivých požárnE bezpečnostních zaUízení bude Uešen 

v samostatné projektové dokumentaci, která není součástí této bakaláUské práce. PUed 

zahájením provozu je nutné provést zkoušky jednotlivých systém] a koordinační zkoušky 

všech systému dohromady. Všechna PBZ musí procházet pravidelnými revizemi alespoO 

jednou ročnE ve smyslu vyhlášky 246/2001 Sb. [12]. 

  



 

Stránka 54 z 58 

 

O) ROZSAH A ZP¥SOB ROZMÍSTDNÍ VÝSTRAŽNÝCH A 

BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A TABULEK, VČETND 

VYHODNOCENÍ NUTNOSTI OZNAČENÍ MÍST, NA KTERÝCH SE 

NACHÁZÍ VDCNÉ PROSTTEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY A 

POŽÁRND BEZPEČNOSTNÍ ZATÍZENÍ. 

Označení únikových cest musí být zUetelnE označené ve smEru únik a musí být vidEt 

z jedné na druhou. Značky budou z fotoluminiscenční nebo podsvícené tabulky. 

PUenosné hasící pUístroje a hydrantové skUínE budou provedeny v červené barvE a 

označeny piktogramy výrobcem.  

Podle odstavce § 1ř vyhlášky č. 23/2008 Sb. [7] musí být schodištE označeno u vstupu 

do každého podlaží s číslem podlaží a doplnEné písmeny „NP“. 

Bezpečnostními tabulkami budou označeny hlavní uzávEry vody, plynu, hlavní rozvadEč, 

elektrozaUízení, kotelna, strojovna vzduchotechniky, tlačítka EPS a ovládací prvky 

CENTRAL STOP/ TOTAL STOP. ElektrozaUízení budou označeny „Nehas vodou ani 

pEnovými pUístroji“ a „Pozor elektrická zaUízení“.  

Veškeré prostupy, které budou požárnE utEsnEny, musí být opatUeny identifikačním 

štítkem s údaji o použitém materiálu, požární odolnosti, druhu, datu provedení a zhotoviteli 

prostupu.  
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P) NAVRŽENÉ STAVEBNÍ ZMDNY 

PUi zpracování požárnE bezpečnostního Uešení došlo k nEkterým stavebním úpravám, 

které vyplívali z požadavk] PBT. Tyto zmEny jsou naznačeny ve výkresové části PBT 

zelenou barvou.  

Jedná se o tyto zmEny: 

1) Otočení dveUí ve smEru úniku na únikové cestE. 

2) VytvoUení šachty kolem komínového tElesa. 

3) V požárním úseku baru a multifunkčního sálu umožnEn další únikový východ. 

4) UmístEn požární žebUík. 

5) Navýšení zeminy o 30 až 50 cm kolem bočního nouzového východu 

z multifunkčního sálu. 
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Q) PTÍLOHY 

 PUíloha č. 1 – Výpočet požárního rizika 

 PUíloha č. 2 – Obsazení objektu osobami 

 PUíloha č. 3 – Stanovení počtu hasících pUístroj] 

 PUíloha č. 4 – Posouzení potUeby vnitUních odbErných míst 

 PUíloha č. 5 – Výkres PBT SITUůCE  

PUíloha č. 6 – Výkres PBT P¥DORYS 1.NP 

PUíloha č. 7 – Výkres PBT P¥DORYS 2.NP 

PUíloha č. 8 – Výkres PBT TEZ B-B´ 
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R) SEZNAM TABULEK 

PožárnE bezpečnostní Uešení  
Tabulka 1 – RozdElení stavby do požárních úsek] 

Tabulka 2 – Rekapitulace výpočtu požárního rizika 

Tabulka 3 – Odstupové vzdálenosti 
 

PUíloha 1 – Výpočet požárního rizika 

Tabulka 4 – Požární riziko PÚ-N 01.01/ N 02-I 

Tabulka 5 – RozmEry oken v PÚ-N 01.01/ N 02-I 

Tabulka 6 – Požární riziko PÚ-N 01.02-II 

Tabulka 7 – RozmEry oken v PÚ-N 01.02-II 

Tabulka 8 – Požární riziko PÚ-N 01.03/ N 02-II 

Tabulka 9 – RozmEry oken v PÚ-N 01.03/ N 02-II 

Tabulka 10 – Požární riziko PÚ-N 01.04-III 

Tabulka 11 – RozmEry oken v PÚ-N 01.04-III 

Tabulka 12 – Požární riziko PÚ-N 01.05/ N 02-I 

Tabulka 13 – RozmEry oken v PÚ-N 01.05/ N 02-I 

Tabulka 14 – Požární riziko PÚ-N 01.13-II 

Tabulka 15 – RozmEry oken v PÚ-N 01.13-II 

Tabulka 16 – Požární riziko PÚ-N 01.14-V 

Tabulka 17 – RozmEry oken v PÚ-N 01.14-V 

Tabulka 18 – Požární riziko PÚ-N 01.17-I 

Tabulka 19 – RozmEry oken v PÚ-N 01.17-I 

Tabulka 20 – Požární riziko PÚ-N 02.01-II 

Tabulka 21 – RozmEry oken v PÚ-N 02.01-II 

Tabulka 22 – Požární riziko PÚ-N 02.02-II 

Tabulka 23 – RozmEry oken v PÚ-N 02.02-II 

Tabulka 24 – Požární riziko PÚ-N 02.03-II 

Tabulka 25 – RozmEry oken v PÚ-N 02.02-II 

Tabulka 26 – Požární riziko PÚ-N 02.04-II 

Tabulka 27 – RozmEry oken v PÚ-N 02.04-II 

Tabulka 28 – Požární riziko PÚ-N 02.05-I 

Tabulka 29 – RozmEry oken v PÚ-N 02.05-I 

 

PUíloha Ň – Obsazení objektu osobami 
 Tabulka 30 – Počet osob v Kulturním centru v Mníšku pod Brdy 

 

PUíloha 4 – Posouzení potUeby vnitUních odbErných míst 
 Tabulka 31 – VnitUní odbErná místa 
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S) ZÁVDR 

PožárnE bezpečnostní Uešení stavby bylo zpracováno v souladu s platnými normami ČSN 

a požadavk] v nich stanovených. Provozovatel objektu je povinen dbát dodržování podmínek 

a provozuschopnost požárnE bezpečnostních zaUízení dané vyhláškou 246/2001 Sb. [12]. 

 

Ke stavbE musí být doloženy následující doklady – jednotné doklady ke stavbE. 

1) Doklad o montáži požárnE bezpečnostních zaUízení 

2) Doklad o oprávnEní osob k montáži PBZ 

3) Doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ 

4) Doklad o funkčnosti zkoušce PBZ 

5) Doklad potvrzující požadované vlastnosti PBZ 

6) Doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBT 

7) Doklad o umístEní hasících pUístroj] 

8) Doklad o celkové funkční zkoušce a provozuschopnosti všech PBZ podle 

projektové návaznosti. 

 



Název místnosti Položka z tabulky Č.M. Si pni ani psi asi Si*pni Si*psi pni*ani*Si psi*asi*Si

zádveUí 3.10 1.01 16,98 5,00 0,80 2,0 0,9 84,90 33,96 67,92 30,56

chodba 3.10 1.03 11,75 5,00 0,80 2,0 0,9 58,75 23,50 47,00 21,15

wc, uklízecí komora 4.3 1.04 34,06 5,00 0,80 2,0 0,9 170,30 68,12 136,24 61,31

foyer 3.15 1.11 154,72 15,00 1,00 2,0 0,9 2320,80 309,44 2320,80 278,50

schodištE 1.10 1.12 15,39 5,00 0,80 2,0 0,9 76,95 30,78 61,56 27,70

chodba 3.10 2.02 24,16 5,00 0,80 2,0 0,9 120,80 48,32 96,64 43,49

šíUka [m] výška hoi [m] plocha Soi [m
2
] hoi*Soi

6,16 2,47 15,22 37,58 1,57 23,91

2,75 1,575 4,33 6,82 1,25 5,44

2,6 5,06 13,16 66,57 2,25 29,59

∑ = 32,70 110,97 58,94

h0 = 3,39 S = ∑Si = 257,06 m
2 ps = ∑psi*Si/S = 2,00 kg/m

2

hs = 2,95 ∑ Si*pni = 2832,50  pn = ∑ pni*Si/S = 11,02 kg/m
2

n = 0,123 ∑ Si*psi = 514,12 p = pn + ps = 13,02 kg/m
2

k= 0,205 ∑pni*ani*Si = 2730,16 a = pn*an+ps*as/pn+ps = 0,95

∑psi*asi*Si = 462,71 b = S*k/So*√ho = 0,97

c = 0,70 SOZ

pv = p*a*b*c = 8,43 kg/m
2

Název místnosti Položka z tabulky Č.M. Si pni ani psi asi Si*pni Si*psi pni*ani*Si psi*asi*Si

multifunkční sál 3.2.1 1.28 249,6 75 1,15 7 0,9 18720 1747,2 21528 1572,48

šíUka [m] výška hoi [m] plocha Soi [m
2
] hoi*Soi

11,6 4,51 52,26 235,42 2,12 110,92

∑ = 52,26 235,42 110,92

h0 = 4,51 S = ∑Si = 249,60 m
2 ps = ∑psi*Si/S = 7,00 kg/m

2

hs = 6,29 ∑ Si*pni = 18720,00  pn = ∑ pni*Si/S = 75,00 kg/m
2

n = 0,177 ∑ Si*psi = 1747,20 p = pn + ps = 82,00 kg/m
2

k= 0,243 ∑pni*ani*Si = 21528,00 a = pn*an+ps*as/pn+ps = 1,13

∑psi*asi*Si = 1572,48 b = S*k/So*√ho = 0,55

c = 0,60 SOZ

pv = p*a*b*c = 30,54 kg/m
2

součinitel c - ČSN 73 0802 [2] čl. 6.6

N 01.01/ N 02 - I foyer

N 01.02 - II multifunkční sál

Tab.4 Požární riziko PÚ-N 01.01/ N 02-I

Tab.5 RozmEry oken v PÚ-N 01.01/ N 02-I

Tab.6 Požární riziko PÚ-N 01.02-II

PUíloha 1 - Výpočet požárního rizika 
pn- nahodilé požární zatížení- hodnoty dle ČSN 73 0802 [2] PUíloha A
ps - stálé požární zatížení - hodnoty dle ČSN 73 0802 [2] tabulka 1
součinitel a - ČSN 73 0802 [2]čl. 6.4
součinitel b - ČSN 73 0802 [2] čl. 6.5

Tab. 7 RozmEry oken v PÚ-N 01.02-II

݄ ܵ כ ݄

݄ ܵ כ ݄



Název místnosti Položka z tabulky Č.M. Si pni ani psi asi Si*pni Si*psi pni*ani*Si psi*asi*Si

kotelna 15.10.c 1.14 32,81 15,00 1,10 2,00 0,90 492,15 65,62 541,37 59,06

šíUka [m] výška hoi [m] plocha Soi [m
2
] hoi*Soi

1 2,10 2,10 4,41 1,45 3,04

∑ = 2,10 4,41 3,04

h0 = 2,10 S = ∑Si = 32,81 m
2 ps = ∑psi*Si/S = 2,00 kg/m

2

hs = 2,95 ∑ Si*pni = 492,15  pn = ∑ pni*Si/S = 15,00 kg/m
2

n = 0,054 ∑ Si*psi = 65,62 p = pn + ps = 17,00 kg/m
2

k= 0,094 ∑pni*ani*Si = 541,37 a = pn*an+ps*as/pn+ps = 1,08

∑psi*asi*Si = 59,06 b = S*k/So*√ho = 1,01

c = 1,00

pv = p*a*b*c = 18,55 kg/m
2

Název místnosti Položka z tabulky Č.M. Si pni ani psi asi Si*pni Si*psi pni*ani*Si psi*asi*Si

šatna 3.11 1.13 25,34 75 1,1 0 0,9 1900,5 0 2090,55 0

šíUka [m] výška hoi [m] plocha Soi [m
2
] hoi*Soi

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

∑ = 0,00 0,00 0,00

h0 = 0,000 S = ∑Si = 25,34 m
2 ps = ∑psi*Si/S = 0,00 kg/m

2

hs = 2,950 ∑ Si*pni = 1900,5  pn = ∑ pni*Si/S = 75,00 kg/m
2

n = 0,005 ∑ Si*psi = 0 p = pn + ps = 75,00 kg/m
2

k= 0,010 ∑pni*ani*Si = 2090,55 a = pn*an+ps*as/pn+ps = 1,10

∑psi*asi*Si = 0 b = k/0,005*√hs = 1,16

c = 0,60 SOZ

pv = p*a*b*c = 57,42 kg/m
2

Název místnosti Položka z tabulky Č.M. Si pni ani psi asi Si*pni Si*psi pni*ani*Si psi*asi*Si

chodba 3.10 1.24 20,90 5,00 0,80 2,00 0,90 104,50 41,80 83,60 37,62

schodištE 3.10 1.25 (2.07) 18,00 5,00 0,80 2,00 0,90 90,00 36,00 72,00 32,40

zádveUí 3.10 1.27 6,91 5,00 0,80 2,00 0,90 34,55 13,82 27,64 12,44

chodba 3.10 2.08 48,01 5,00 0,80 2,00 0,90 240,05 96,02 192,04 86,42

WC 4.3 2.13-2.16 18,15 5,00 0,80 2,00 0,90 90,75 36,30 72,60 32,67

šíUka [m] výška hoi [m] plocha Soi [m
2
] hoi*Soi

1,6 2,10 3,36 7,06 1,45 4,87

2,7 5,06 13,66 69,13 2,25 30,73

∑ = 13,66 69,13 30,73

h0 = 4,480 S = ∑Si = 111,97 m
2 ps = ∑psi*Si/S = 2,00 kg/m

2

hs = 2,950 ∑ Si*pni = 559,85  pn = ∑ pni*Si/S = 5,00 kg/m
2

n = 0,197 ∑ Si*psi = 223,94 p = pn + ps = 7,00 kg/m
2

k= 0,220 ∑pni*ani*Si = 447,88 a = pn*an+ps*as/pn+ps = 0,83

∑psi*asi*Si = 201,55 b = S*k/So*√ho = 0,68

c = 1,00

pv = p*a*b*c = 3,94 kg/m
2

N 01.03/ N 02 - II kotelna

N 01.04 - III šatna hosti

Tab.8  Požární riziko PÚ-N 01.03/ N 02-II

Tab.9 RozmEry oken v PÚ-N 01.03/ N 02-II

Tab.10 Požární riziko PÚ-N 01.04-III

Tab.11 RozmEry oken v PÚ-N 01.04-III

Tab.12 Požární riziko PÚ-N 01.05/ N 02-I

Tab.13 RozmEry oken v PÚ-N 01.05/ N 02-I

N 01.05/ N 02 - I chodba

݄ ܵ כ ݄

݄ ܵ כ ݄

݄ ܵ כ ݄



Název místnosti Položka z tabulky Č.M. Si pni ani psi asi Si*pni Si*psi pni*ani*Si psi*asi*Si

bar 7.1.3 1.15 81,86 30,00 1,15 2,00 0,90 2455,80 163,72 2824,17 147,35

pUípravovna baru 7.1.4 1.16 17,27 30,00 0,95 2,00 0,90 518,10 34,54 492,20 31,09

sklad baru 7.1.5 1.17 9,17 60,00 1,10 2,00 0,90 550,20 18,34 605,22 16,51

odpady 6.4.3 1.18 2,75 30,00 1,00 2,00 0,90 82,50 5,50 82,50 4,95

obaly 6.4.2 1.19 2,75 180,00 1,25 2,00 0,90 495,00 5,50 618,75 4,95

chodba 1.10 1.20 17,42 5,00 0,80 2,00 0,90 87,10 34,84 69,68 31,36

šíUka [m] výška hoi [m] plocha Soi [m
2
] hoi*Soi

5,075 2,48 12,56 31,09 1,57 19,76

1,8 0,70 1,26 0,88 0,84 1,05

2,6 1,98 5,14 10,14 1,41 7,22

∑ = 223,76 42,11 28,03

h0 = 1,88 S = ∑Si = 131,22 m
2 ps = ∑psi*Si/S = 2,00 kg/m

2

hs = 2,95 ∑ Si*pni = 4188,70  pn = ∑ pni*Si/S = 31,92 kg/m
2

n = 0,111 ∑ Si*psi = 262,44 p = pn + ps = 33,92 kg/m
2

k= 0,184 ∑pni*ani*Si = 4692,52 a = pn*an+ps*as/pn+ps = 1,11

∑psi*asi*Si = 236,20 b = S*k/So*√ho = 1,05

c = 1,00

pv = p*a*b*c = 39,44 kg/m
2

Název místnosti Položka z tabulky Č.M. Si pni ani psi asi Si*pni Si*psi pni*ani*Si psi*asi*Si

sklad sálu 3.2.4 1.26 45,90 150,00 1,10 0,00 0,90 6885,00 0,00 7573,50 0,00

šíUka [m] výška hoi [m] plocha Soi [m
2
] hoi*Soi

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

∑ = 0,00 0,00 0,00

h0 = 0,00 S = ∑Si = 45,9 m
2 ps = ∑psi*Si/S = 0 kg/m

2

hs = 2,95 ∑ Si*pni = 6885  pn = ∑ pni*Si/S = 150 kg/m
2

n = 0,005 ∑ Si*psi = 0 p = pn + ps = 150 kg/m
2

k= 0,013 ∑pni*ani*Si = 7573,5 a = pn*an+ps*as/pn+ps = 1,1

∑psi*asi*Si = 0 b = k/0,005*√hs = 1,51

c = 0,6 SOZ

pv = p*a*b*c = 149,49 kg/m
2

Název místnosti Položka z tabulky Č.M. Si pni ani psi asi Si*pni Si*psi pni*ani*Si psi*asi*Si

pokladna 1.9 1.02 10,16 10,00 0,80 0,00 0,00 101,60 0,00 81,28 0,00

šíUka [m] výška hoi [m] plocha Soi [m
2
] hoi*Soi

2,75 1,58 4,33 6,82 1,25 5,44

∑ = 4,33 6,82 5,44

h0 = 1,57 S = ∑Si = 10,16 m
2 ps = ∑psi*Si/S = 0,00 kg/m

2

hs = 2,95 ∑ Si*pni = 101,60  pn = ∑ pni*Si/S = 10,00 kg/m
2

n = 0,339 ∑ Si*psi = 0,00 p = pn + ps = 10,00 kg/m
2

k= 0,230 ∑pni*ani*Si = 81,28 a = pn*an+ps*as/pn+ps = 0,80

∑psi*asi*Si = 0,00 b = S*k/So*√ho = 0,50

c = 1,00

pv = p*a*b*c = 4,00 kg/m
2

Tab.14 Požární riziko PÚ-N 01.13-II

N 01.13 - II bar

Tab.15 RozmEry oken v PÚ-N 01.13-II

Tab.16 Požární riziko PÚ-N 01.14-V

Tab.17 RozmEry oken v PÚ-N 01.14-V

Tab.18 Požární riziko PÚ-N 01.17-I

Tab.19 RozmEry oken v PÚ-N 01.17-I

N 01.14 - V sklad sálu

N 01.17 - I Pokladna

݄ ܵ כ ݄

݄ ܵ כ ݄

݄ ܵ כ ݄



Název místnosti Položka z tabulky Č.M. Si pni ani psi asi Si*pni Si*psi pni*ani*Si psi*asi*Si

šatna 3.12 2.09 26,64 40 1,1 0 0,9 1065,6 0 1172,16 0

šatna 3.12 2.12 25,1 40 1,1 0 0,9 1004 0 1104,4 0

šíUka [m] výška hoi [m] plocha Soi [m
2
] hoi*Soi

1,8 0,7 1,26 0,88 0,84 1,05

1,8 0,7 1,26 0,88 0,84 1,05

1,8 0,70 1,26 0,88 0,84 1,05

∑ = 3,78 2,65 3,16

h0 = 0,70 S = ∑Si = 51,74 m
2 ps = ∑psi*Si/S = 0,00 kg/m

2

hs = 2,95 ∑ Si*pni = 2069,6  pn = ∑ pni*Si/S = 40,00 kg/m
2

n = 0,036 ∑ Si*psi = 0 p = pn + ps = 40,00 kg/m
2

k= 0,063 ∑pni*ani*Si = 2276,56 a = pn*an+ps*as/pn+ps = 1,10

∑psi*asi*Si = 0 b = S*k/So*√ho = 1,03

c = 1,00

pv = p*a*b*c = 45,32 kg/m
2

Název místnosti Položka z tabulky Č.M. Si pni ani psi asi Si*pni Si*psi pni*ani*Si psi*asi*Si

šatna 3.12 2.10 52,82 40 1,1 0 0,9 2112,8 0 2324,08 0

šatna 3.12 2.11 36,41 40 1,1 0 0,9 1456,4 0 1602,04 0

šíUka [m] výška hoi [m] plocha Soi [m
2
] hoi*Soi

1,8 1,46 2,63 3,84 1,21 3,18

1,8 1,46 2,63 3,84 1,21 3,18

1,8 1,46 2,63 3,84 1,21 3,18

∑ = 7,88 11,51 9,53

h0 = 1,46 S = ∑Si = 89,23 m
2 ps = ∑psi*Si/S = 0,00 kg/m

2

hs = 2,95 ∑ Si*pni = 3569,2  pn = ∑ pni*Si/S = 40,00 kg/m
2

n = 0,062 ∑ Si*psi = 0 p = pn + ps = 40,00 kg/m
2

k= 0,117 ∑pni*ani*Si = 3926,12 a = pn*an+ps*as/pn+ps = 1,10

∑psi*asi*Si = 0 b = S*k/So*√ho = 1,10

c = 1,00

pv = p*a*b*c = 48,40 kg/m
2

Název místnosti Položka z tabulky Č.M. Si pni ani psi asi Si*pni Si*psi pni*ani*Si psi*asi*Si

strojovna vzduchotechniky15.1 2.05 30,77 15,00 0,90 0,00 0,90 461,55 0,00 415,40 0,00

šíUka [m] výška hoi [m] plocha Soi [m
2
] hoi*Soi

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

∑ = 0,00 0,00 0,00

h0 = 0,00 S = ∑Si = 30,77 m
2 ps = ∑psi*Si/S = 0,00 kg/m

2

hs = 2,95 ∑ Si*pni = 461,55  pn = ∑ pni*Si/S = 15,00 kg/m
2

n = 0,005 ∑ Si*psi = 0,00 p = pn + ps = 15,00 kg/m
2

k= 0,011 ∑pni*ani*Si = 415,40 a = pn*an+ps*as/pn+ps = 0,90

∑psi*asi*Si = 0,00 b = k/0,005*√hs = 1,29

c = 0,60 SOZ

pv = p*a*b*c = 10,45 kg/m
2

Tab.20 Požární riziko PÚ-N 02.01-II

Tab.21 RozmEry oken v PÚ-N 02.01-II

Tab.24 Požární riziko PÚ-N 02.03-II

Tab.25 RozmEry oken v PÚ-N 02.02-II

N 02.02 - II šatna účinkující 2

N 02.03 - II strojovna vzduchotechniky

Tab.22 Požární riziko PÚ-N 02.02-II

Tab.23 RozmEry oken v PÚ-N 02.02-II

N 02.01 - II šatna účinkující 1

݄ ܵ כ ݄

݄ ܵ כ ݄

݄ ܵ כ ݄



Název místnosti Položka z tabulky Č.M. Si pni ani psi asi Si*pni Si*psi pni*ani*Si psi*asi*Si

klubovna 3.6 2.01 83,95 30,00 1,10 0,00 0,90 2518,50 0,00 2770,35 0,00

kanceláU 1.1 2.04 23,76 40,00 1,10 0,00 0,90 950,40 0,00 1045,44 0,00

šíUka [m] výška hoi [m] plocha Soi [m
2
] hoi*Soi

5,2 1,975 10,27 20,28 1,41 14,43

2,6 1,46 3,80 5,54 1,21 4,59

2,9 1,46 4,23 6,18 1,21 5,12

2,9 1,46 4,23 6,18 1,21 5,12

∑ = 22,53 38,19 29,25

h0 = 1,70 S = ∑Si = 107,71 m
2 ps = ∑psi*Si/S = 0,00 kg/m

2

hs = 2,95 ∑ Si*pni = 3468,90  pn = ∑ pni*Si/S = 32,21 kg/m
2

n = 0,159 ∑ Si*psi = 0,00 p = pn + ps = 32,21 kg/m
2

k= 0,213 ∑pni*ani*Si = 3815,79 a = pn*an+ps*as/pn+ps = 1,10

∑psi*asi*Si = 0,00 b = S*k/So*√ho = 0,78

c = 0,60 SOZ

pv = p*a*b*c = 16,58 kg/m
2

Název místnosti Položka z tabulky Č.M. Si pni ani psi asi Si*pni Si*psi pni*ani*Si psi*asi*Si

klubovna 3.6 2.06 66,6 30 1,1 0 0,9 1998 0 2197,8 0

šíUka [m] výška hoi [m] plocha Soi [m
2
] hoi*Soi

2,6 1,975 5,14 10,14 1,41 7,22

5,2 1,975 10,27 20,28 1,41 14,43

∑ = 15,41 30,42 21,65

h0 = 1,98 S = ∑Si = 66,6 m
2 ps = ∑psi*Si/S = 0 kg/m

2

hs = 2,95 ∑ Si*pni = 1998  pn = ∑ pni*Si/S = 30 kg/m
2

n = 0,190 ∑ Si*psi = 0 p = pn + ps = 30 kg/m
2

k= 0,223 ∑pni*ani*Si = 2197,8 a = pn*an+ps*as/pn+ps = 1,1

∑psi*asi*Si = 0 b = S*k/So*√ho = 0,68

c = 0,6 SOZ

pv = p*a*b*c = 13,464 kg/m
2

Tab.27 RozmEry oken v PÚ-N 02.04-II

Tab.26 Požární riziko PÚ-N 02.04-II

Tab.28 Požární riziko PÚ-N 02.05-I

Tab.29 RozmEry oken v PÚ-N 02.05-I

N 02.05 - I klubovna

N 02.04 - II klubovna, kanceláU

݄ ܵ כ ݄

݄ ܵ כ ݄



PUíloha 2- Obsazení objektu osobami

Tab. 30 Počet osob v Kulturním centru v Mníšku pod Brdy

Specifikace Plocha

prostoru [m
2

]

ZádveUí 1 16,98 - - - - - 0 Článek 6.2
Pokladna 10,15 2 - - 1,5 3 3

Chodba 1 11,75 - - - - - 0 Článek 6.2
Záchody 1 66,4 - - - - - 0 Článek 6.2

1 50

3 35

Šatna pro hosty 25,34 2 - - 1,5 3 3 Článek 4.1c)
Kotelna 32,81 - - - - - 0

Bar 81,86 - 1,4 59 - - 59

Šatna zamEstnanci 2,28 -

Záchody zamEstnanci 4,89

Chodba 2 20,9 - - - - - 0 Článek 6.2
Sklad sálu 45,9 - - - - - 0

ZádveUí 2 6,91 - - - - - 0 Článek 6.2
Multifunkční sál 249,6 200 - - 1,1 220 220

Klubovna 1 63,95 - 2 32 - - 32

Chodba 3 24,16 - - - - - 0 Článek 6.2
KanceláU 23,76 - 5 5 - - 5

Strojovna VZT 30,77 - - - - - 0 Článek 6.2
Klubovna 2 66,6 - 2 34 - - 34

Chodba 4 48,01 - - - - - 0 Článek 6.2
Šatna 2 26,64 8 - - 1,5 12 12 Článek 4.1c)
Šatna 3 52,82 12 - - 1,5 18 18 Článek 4.1c)
Šatna 4 36,41 8 - - 1,5 12 12 Článek 4.1c)
Šatna 5 25,1 8 - - 1,5 12 12 Článek 4.1c)

Záchody 2 18,15 - - - - - 0 Článek 6.2
502Obsazení objektu celkem

Údaje z projektové dokumentace

-

-

-

-

-

-

3,4

-

12,1

-

3,1,1

3,4

-

1,1

1,3 7 7 Článek 6.214,67 -

-

7,1,1

PUípravna baru 17,27

5 7,1,3
Sklad baru, odpady, 

obaly

-

Poznámka

-

-

-

-

- - 85 -

-

Foyer 154,72 -
16,3a

16,3b

Údaje z ČSN 73 0818 – tab. 1

Počet osob 
dle PD

Položka [m
2
/os.]

Počet 
osob dle 

[m
2
/os.]

Součinitel, 
jímž se násobí 
počet osob dle 

PD

Počet 
osob dle 

souč.

Rozhodující 
počet osob 

(obsazenost)



PUíloha 3 -stanovení počtu hasících pUístroj], vnitUní odbErná místa 

Druh a počet pro vybrané provozy: 

nr – základní počet pUenosných (ručních) hasících pUístroj] 

nr = 0,15 * (S *a *c3)1/2 ≥ 1,0      [ČSN 73 0802 [2] čl.12.8] 

S - celková p]dorysná plocha PÚ [m2] 

a – součinitel odhoUívání 

c3 = 1,0 (v objektu se nevyskytuje SHZ ani DHZ) 

nHJ – požadovaný počet hasících jednotek 

nHJ = 6 * nr 

nPHP – požadovaný počet PHP  

nPHP = (nHJ/HJ) 

HJ = počet hasících jednotek PHP 

 

PÚ: N 01.01/ N 02– foyer, N 01.04–šatna hosti, N 01.17–pokladna 

- nr = 0,15 * (292,56 *0,95 *1)1/2 =2,51 

- nHJ = 6 * 2,51=15,01 

- HJ = 6 

- nPHP = 15,01/6=2,51 

- skutečný nHJ  = 18 

Navrhuji 3x 21A, hmotnost hasiva 6kg, práškový 

PÚ: N 01.02– multifunkční sál 

- nr = 0,15 * (249,6 *1,13 *1)1/2 =2,52 

- nHJ = 6 * 2,52=15,12 

- HJ = 10 

- nPHP = 15,12/10=1,512 

- skutečný nHJ  = 20 

Navrhuji 2x 34A, hmotnost hasiva 6kg, práškový 

 



PÚ: N 01.13 - bar 

- nr = 0,15 * (131,22 *1,11 *1)1/2 =1,81 

- nHJ = 6 * 1,81=10,86 

- HJ = 6 

- nPHP = 10,86/6=1,81 

- skutečný nHJ  = 12 

Navrhuji 2x 21A, hmotnost hasiva 6kg, práškový 

PÚ: N 01.14 – sklad sálu 

- nr = 0,15 * (15,90 *1,10 *1)1/2 =0,63 

- nHJ = 6 * 0,63=3,78 

- HJ = 6 

- nPHP = 3,78/6=0,63 

- skutečný nHJ  = 6 

Navrhuji 1x 21A, hmotnost hasiva 6kg, práškový 

PÚ: N 02.01, N 02.02 – šatny účinkující 1,2 

- nr = 0,15 * (140,97 *1,10 *1)1/2 =1,87 

- nHJ = 6 * 0,63=11,21 

- HJ = 6  

- nPHP = 11,21/6=1,87 

- skutečný nHJ = 12 

Navrhuji 2x 21A, hmotnost hasiva 6kg, práškový 

PÚ: N 02.03 – klubovny, N 02.04–kanceláU, N 02.05 –strojovna vzduchotechniky 

- nr = 0,15 * (205,08 *1,03 *1)1/2 =2,18 

- nHJ = 6 * 2,18=13,08 

- HJ = 10 

- nPHP = 13,08/10=1,31 

- skutečný nHJ = 20 

Navrhuji 2x 34A, hmotnost hasiva 6kg, práškový 

 



PÚ: N 01.03/ N 02 – kotelna 

- V plynové kotelnE bude umístEn 1x PHP CO2 55B dle ČSN 07 0703 [15] čl. 15.1. 

 

 



S p

[m
2
] [kg/m

2
]

N 01.01/ N 02 257,06 13,02 3346,92 NE

N 01.02 249,6 82 20467,20 ANO

N 01.03/ N 02 32,81 15 492,15 NE

N 01.04 25,34 75 1900,50 NE

N 01.05/ N 02 111,97 7 783,79 NE

Š-N 01.06/ N 02 - - - NE

Š-N 01.07/ N 02 - - - NE

Š-N 01.08/ N 02 - - - NE

Š-N 01.09/ N 02 - - - NE

Š-N 01.10/ N 02 - - - NE

Š-N 01.11/ N 02 - - - NE

Š-N 01.12/ N 02 - - - NE

N 01.13 131,22 33,92 4450,98 NE

N 01.14* 15,9 150 2385,00 ANO

N 01.15 - 15 - NE

N 01.16 - 15 - NE

N 01.17 10,16 10 101,60 NE

N 02.01 51,74 40 2069,60 NE

N 02.02 89,23 40 3569,20 NE

N 02.03 30,77 15 461,55 NE

N 02.04 107,71 32,21 3469,34 NE

N 02.05 66,6 30 1998,00 NE

Nutno vybavit hydrantyS*p

PUíloha 4- Posouzení potUeby vnitUních odbErných míst

*pv=149,49 > 120 kg/m2 dle ČSN 73 0873 [14] čl. 6.5 c)

Tab.31 VnitUní odbErná místa

PÚ










