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Anotace 

Tato bakalářská práce se věnuje požárně bezpečnostnímu řešení stavebního projektu 

Bytového domu v Terronské ulici v Praze 6. První část práce je zaměřena na provedení 

stavebně- konstrukční revize z hlediska požární bezpečnosti objektu. Ve druhé části je 

detailně zpracován budoucí návrh požárně bezpečnostního řešení stavby dle vyhlášek 

246/2001 Sb. a 23/2008 Sb., příslušných norem z řady ČSN 73 08XX a s nimi 

souvisejících norem. Závěrečné řešení požární bezpečnosti objektu je součástí nejen 

druhé části práce, ale je zahrnuto i ve výkresové dokumentaci. 

 

Klíčová slova 

Požární bezpečnost staveb; požárně bezpečnostní řešení; bytový dům, požární úsek; 

únikové cesty; zařízení pro protipožární zásah; stavební revize 

 

 

Annotation 

The aim of this bachelor thesis is fire safety solution to a construction project of the block 

of flats in Terronska Street in Prague 6. The first part of the work is focused on a revision 

of structural designs with regard to fire safety solution. The second part follows the 

process of developing of a prospective proposal of the fire safety solution according to 

decrees 246/2001 Coll. and 23/2008 Coll. and related standards of the ČSN 73 08XX 

series and other related standards. The final resolution is included in the second part itself 

but also in the drawing documentation. 

Key word 

Fire safety of buildings; fire safety solution; apartment block; fire compartment; escape 

routes; fire- fighting equipment; construction revision 

 

 

 

 

 



  

 

 

Úvod 

Předmětem tohoto požárně bezpečnostního řešení je novostavba bytového domu v ulici 

Terronská v Praze 6. Projektovou dokumentaci stavby vypracoval v rámci předmětu 

Ateliér tvorby konstrukční student Michal Fišer. Jedná se o bytový dům s komerčním 

prostorem, podzemní hromadnou garáží a bytovými jednotkami. Požárně bezpečnostní 

řešení stavby je vypracováno v souladu s §41 vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. Z hlediska požární 

bezpečnosti je řešený objekt posouzen dle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0833 a 

norem souvisejících. Parkovací stání v 1. PP pro osobní automobily a jednostopá vozidla 

skupiny I budou posouzena dle ČSN 73 0804, příloha I. Dle této přílohy se jedná o požární 

úsek s hromadným zakladačem. Objekt spadá dle ČSN 73 0833 do kategorie OB2 (bytové 

domy). Dále budou uplatněny požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických 

podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Identifikační údaje: 

Název stavby: Bytový dům Terronská 

Místo stavby: Praha 6 – Dejvice, par. č. 1384/2 přístupná z ulice  

 Terronská, k. ú. Bubeneč 

Projektant stavby: Michal Fišer 

Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení
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Navržené stavební změny 

Navržené změny z hlediska požárního bezpečnostního řešení jsou vyznačeny 

v příslušných výkresech projektové dokumentace. 

Instalační šachty půdorysně správně nenavazují 

V rámci revize jsem zjistil, že na sebe jednotlivé instalační šachty půdorysně buď 

nenavazují, zcela chybí nebo naopak jsou navíc (například v 5. a 6. NP). Je proto potřeba 

úprava v projektové dokumentaci. Navrhl jsem prodloužení instalační šachty za 

výtahovou šachtou až do 1. NP z důvodu snazšího přístupu z úklidové komory v 1. NP. 

Odvětrání technické místnosti 

V technické místnosti v 1. NP, která bude určena primárně jako plynová kotelna, navrhuji 

okenní otvor pro přirozené odvětrání této místnosti v souladu s požadavky normy ČSN 

07 0703, čl. 6.1. 

Odvětrání a rozdělení místnosti sklepy 

Místnost sklepy v 1.NP specifikována jako místnost sklepních kójí dle Přílohy A ČSN 73 

0802 a rozdělena na sklepní kóje a pro osvětlení a odvětrání této místnosti navrhuji okenní 

otvor. 

Nedostatečné požární větrání chodby a schodiště tvořící CHÚC 

Ve schodišťovém prostoru jsou okna na mezipodestách, která ale nemají dostatečnou 

plochu pro přirozené větrání schodiště a chodby, proto jsem u zadního vstupu do objektu 

v 1. NP navrhl okenní otvor jako přívod vzduchu o ploše min 2 m2 potřebný pro přirozené 

větrání těchto prostor. S tím navrhuji střešní světlík ve stropě v 6. NP pro odvod kouře a 

tepla o ploše min 2 m2. Dále zmenšení objemu chodby pomocí prosklené stěny s dveřním 

křídlem ve 2., 3. a 4. NP pro funkční větrání. V poslední řadě navrhuji zvětšení bytu a tím 

zmenšení chodbu pro funkční větrání v 5. NP. 

Nekoresponduje řez A - A s příslušnými půdorysy 

V půdoryse v místě schodiště v 5. a 6. NP je stěna tvořící šachtu, ale není zakreslena 

v řezu A – A, proto navrhuji stěnu zrušit, protože tam není potřeba a vzniká tam slepý 

prostor. Také v řezu A – A chybí pohled na 1. – 4. NP, potřeba doplnit. V 6. NP v bytě 

za koupelnou je slepý prostor nijak nepřístupný, proto navrhuji odstranění příčky 

oddělující tento prostor od koupelny a tím její rozšíření. 

Poloha okenních otvorů v půdorysech a technickém pohledu 

Nesprávně vyřešený technický pohled na západní fasádu objektu. Okenní otvory 2. – 5. 

NP nesouhlasí s rozmístěním v půdoryse, doporučuji přepracovat. 
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Přístup a větrání do 1. PP  

Z předávací místnosti pro automatický parkovací systém se nelze dostat do hromadné 

garáže, proto navrhuji otvor se žebříkem ve stropě v 1. PP, který umožní přístup 

z předávací místnosti do garáže ke hromadnému zakladači. Pak navrhuji sklepní světlík 

v 1. PP pro přívod vzduchu do garáže a odvod zajistí ventilátor, který vyústí pří stropě 

v 1. NP na fasádě. 

Doplněn půdorys 1. PP  

Ve výkresové dokumentaci objektu zcela chybí půdorys 1. PP, proto jsem ho dle výkresů 

řezů a příslušných půdorysu doplnil pro další potřebnou dokumentaci požárně 

bezpečnostního řešení. 

Místnost 1.0.3 pro náhradní zdroj elektrické energie  

Místnost 1.0.3 (kolárna) rozdělena na dvě menší (1.0.3 a 1.1.2) a část 1.1.2 vznikla pro 

zdroj nepřerušené dodávky elektrické energie (UPS).  

Změna skladby střešního pláště na skladbu s klasifikací BROOF (t3) a stropní 

konstrukce 

- Hlavní asfaltová modifikovaný hydroizolační pás Elastek 40 FIRESTOP 

- Podkladní asfaltový modifikovaný hydroizolační pás – samolepící 

- Spádová vrstva – desky Foamglas T4 

- Asfaltový nátěr 

- Trapézový plech výšky 100 mm 

- WT profil – s vlnitou stojinou h = 200 mm (prostor mezi vyplněn tepelnou izolací tl. 

200 mm 

Aktualizace značení použitých stavebních materiálů  

Aktualizace (původní projekt) 

- Keramické tvárnice Heluz UNI 25 tl. 250 mm (Keramické tvárnice Heluz STI 25) 

- Keramické tvárnice Heluz AKU 25 tl. 250 mm (Keramické tvárnice Heluz PLUS 

25 tl. 250 mm) 

- Lehká montovaná příčka Fermacell 1S11 tl. 75 mm (SDK příčka tl. 70 mm) 

 

Komín 

Z technické místnosti – plynová kotelna – povede po celé výšce objektu schodišťovým 

prostorem komínový průduch a bude obezděn keramickými tvárnicemi Heluz 8 tloušťky 

80 mm. 
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a) Podklady a zkratky 

a.1)  Podklady pro zpracování  

[1]  ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (2016) 

[2]  ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (2009), Z1 (2013), 

Z2 (2015) 

[3]  ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

(2009), Z1 (2013) 

[4]  ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty (2010), Z1 (2013), Z2 

(2015) 

[5]  ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami (1997), Z1 

(2002) 

[6]  ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody (2009), Z1 (2013), 

Z2 (2017) 

[7]  ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru 

vzduchotechnickým zařízením (1996) 

[8]  ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou (2003) 

[9]  ČSN 73 0875 – Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování 

 elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení 

[10] ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení (2015) 

[11]  ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby (2014) 

[12]  ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva (2005) 

[13]  ČSN ISO 3864-1 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – 

Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení 

(2012) 

[14]  ČSN 73 6058 - Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (2011) 
[15]  Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky 

č. 221/2014 Sb. 

[16]  Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, 

ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. 

[17] ZOUFAL R. a kolektiv. Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle 

Eurokódů. PAVUS a.s. Praha, 2009. 128 s. 

[18]  POKORNÝ M. Program pro výpočet odstupové vzdálenosti z hlediska sálání 

tepla. Verze 03_2016.07. ČVUT v Praze, Fakulta stavební.  

[19]  Košata, L. Program MS Office Excel pro výpočet požárních úseků, 02/2018, 

 ČVUT v Praze, Fakulta stavební 

[20]  Projektová dokumentace, Bytový dům Terronská, zpracoval Michal FIŠER, 

Ateliér tvorby – konstrukční 2012/13 

[21]  Katalog Heluz (registrační číslo Y8445.XX; Y5305.XX) 

[22] Požární a akustický katalog Fermacell (leden 2018) 
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[23] Stavební katalog Lindab- Lindabconstruline (3/2011) 

[24] Jednotné Doklady ke Stavbě. Profesní Komora Požární Ochrany, Kolčavka 69/5 

190 00 Praha 9 – Libeň 

[25] ČSN 34 2710 - Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, 

 provoz, kontrola, servis a údržba, Z1 (2013) 

[26] Podmínky pro připojení elektrické požární signalizace (EPS) pomocí zařízení 

 dálkového přenosu (ZDP) na pult centrální ochrany (PCO) operačního střediska 

 Hasičského záchranného sboru (HZS). 

 

a.2)  Zkratky používané v textu 

APS  automatický parkovací systém 

EPS   elektrická požární signalizace 

ETICS  kontaktní zateplovací systém 

CHÚC  chráněná úniková cesta 

JPO  jednotka požární ochrany 

KM   kritické místo 

KTPO  klíčový trezor požární ochrany 

NP   nadzemní podlaží 

NÚC   nechráněná úniková cesta 

OPPO  obslužné pole požární ochrany 

PBŘ   požárně bezpečnostní řešení 

PBZ  požárně bezpečnostní zařízení 

PHP   přenosný hasicí přístroj 

PNP   požárně nebezpečný prostor 

PO  požární odolnost 

POP  požárně otevřená plocha 

PP   podzemní podlaží 

PÚ   požární úsek 

SHZ   stabilní hasicí zařízení 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

TZB   technické zařízení budovy 

UPS   zdroj nepřerušené dodávky elektrické energie 

VZT   vzduchotechnika 
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XPS   extrudovaný polystyren 

ZOKT   zařízení na odvod kouře a tepla 

ŽB   železobeton 

 

a.3) Nomenklatura 

A  celková půdorysná plocha            [m2] 

a  součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska stavebních         [-] 

podmínek 

an součinitel "a" pro nahodilé požární zatížení             [-] 

as  součinitel "a" pro stálé požární zatížení             [-] 

b součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska přístupu         [-] 

vzduchu  

bPOP šířka požárně otevřené plochy                       [m] 

c  součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostních zařízení          [-] 

d odstupová vzdálenost v přímém směru uprostřed POP                    [m] 

d´  odstupová vzdálenost v přímém směru na okraji POP                    [m] 

d´s  odstupová vzdálenost do stran na okraji POP                     [m] 

E  počet evakuovaných osob v kritickém místě            [-] 

h  požární výška objektu                        [m] 

ho  výška otvorů v obvodových konstrukcích                     [m] 

hp  výšková poloha podlaží                        [m] 

hPOP  výška požárně otevřené plochy                       [m] 

hs  světlá výška posuzovaného prostoru                       [m] 

hu  výška části obvodové stěny při výpočtu odstupů                    [m] 

HJ1 velikost hasicí jednotky pro určitou hasicí schopnost          [-] 

I  hustota tepelného toku                [kW/m2] 

k  pomocný součinitel vyjadřující geometrické uspořádání místnosti         [-] 

K  počet evakuovaných osob v 1 únikovém pruhu            [-] 

Ku  jednotková kapacita únikového pruhu             [-] 

l  délka obvodové stěny při výpočtu odstupů                      [m] 

lu délka únikové cesty                         [m] 

n  pomocná hodnota pro výpočet součinitele b            [-] 
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nHJ  požadovaný počet hasících jednotek              [-] 

nr  základní počet PHP                [-] 

N  základní hodnota nejvyššího počtu stání v PÚ hromadné garáže          [-] 

Nmax  nejvyšší počet stání v PÚ hromadné garáže             [-] 

p  požární zatížení                   [kg/m2] 

pn  nahodilé požární zatížení                  [kg/m2] 

ps  stálé požární zatížení                   [kg/m2] 

pv  výpočtové požární zatížení                  [kg/m2] 

po  procento POP                          [%] 

p1  pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru             [-] 

Q  průtok vody                         [l/s] 

S součinitel vyjadřující podmínky evakuace             [-] 

So celková plocha otvíravých otvorů                      [m2] 

Sp  celková plocha posuzované obvodové stěny                      [m2] 

Spo  celková požárně otevřená plocha v posuzované obvodové stěně                  [m2] 

te  doba zakouření akumulační vrstvy                    [min] 

tu  doba evakuace                      [min] 

u  požadovaný počet únikových pruhů              [-] 

v  rychlost proudění vody                      [m/s] 

vu  rychlost pohybu osob v únikovém pruhu               [m/min] 

x  hodnota zohledňující možnost větrání garáže           [-] 

y  hodnota zohledňující instalaci SHZ              [-] 

z  hodnota zohledňující částečné požární členění hromadné garáže          [-] 

ε  emisivita sálajícího povrchu               [-] 

is index šíření plamene po povrchu            [mm/min] 
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b) Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, 

výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení 

technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní 

zástavbě 

b.1) Urbanistické řešení 

Popisovaný bytový dům obsahuje komerční prostor, podzemní automatický parkovací 

systém a 12 bytových jednotek. Stavba se nachází v Praze 6, městské části Dejvice, v ulici 

Terronská na parcele č. 1384/2, katastrální území Bubeneč. Objekt je částečně 

podsklepen, má 6 NP a je krytý plochu střechou. V 6. NP je samostatná bytová jednotka 

situovaná na výhled na Dejvice, Bubeneč a Pražský hrad. Objekt je zasazen mezi stávající 

výstavbu, kterou je ze severní strany objekt vysokoškolských kolejí a z jihu obytná 

budova. Terén v okolí je převážně rovný až místně svažitý v směrem na jih. 

b.2) Dispoziční řešení 

V 1. PP se nachází garáž s hromadným zakladačem. Vjezd do garáže je řešen přes 

předávací místnost v 1. NP. V 1. NP se nachází sklepní kóje, místnost pro odpady, 

předávací místnost do garáže, technická místnost, kolárna, schodiště a výtahová šachta 

vedoucí do nejvyššího podlaží. Součástí 1. NP je komerční místnost, která je konstrukčně 

oddělená bez přístupu z bytového domu a poslouží místním obyvatelům jako prodejna 

potravin, má samostatný vchod z ulice Terronská. Typické podlaží je tvořeno třemi byty 

o plochách 120 m2 (4kk), 110 m2 (3kk) a 75 m2 (2kk). V 5. NP se nachází dva byty o 

ploše 160 m2 (4kk) a 120 m2 (2kk) s terasami. V 6. NP je samostatný rozsáhlý byt 4kk 

s vlastní terasou, navíc konstrukčně natočen do centra Prahy. Vertikální komunikaci tvoří 

schodiště a osobním výtahem. V objektu se nachází celkem 6 instalačních šachet, z toho 

3 jsou přes všechna podlaží vyjímaje podzemní. 

b.3) Konstrukční řešení  

Konstrukční systém budovy je kombinovaný. Z větší části stěnový monolitický 

železobetonový, poslední NP je ocelové. 

Svislé nosné konstrukce  

Jsou tvořeny monolitickými ŽB stěnami tloušťky 200 mm, které tvoří příčný nosný 

systém budovy. Poslední NP je tvořeno ocelovými sloupy HEB 200 tloušťky 200 mm. 

Svislé nenosné konstrukce  

Podélný konstrukční systém mezi ŽB tvoří keramické tvárnice Heluz STI 25 tloušťky 250 

mm, případně Heluz PLUS tloušťky 250 mm, příčky pak Heluz 14 tloušťky 140 mm.  
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Vodorovné nosné konstrukce  

Tvoří jednosměrně pnutá spojitá ŽB deska tloušťky 230 mm, vetknuta do ŽB stěn.  

Schodiště  

Prefabrikované železobetonové a prochází celým objektem kromě 1. PP. Nášlapnou 

vrstvu na chodbě, schodišti, v hygienicky namáhaných prostorách a terasách tvoří 

keramická dlažba, v bytech je to dřevěná podlaha, v garáži epoxidový nátěr. 

Střecha  

Střecha objektu je plochá jednoplášťová s tepelnou izolací z pěnového skla Foamglas T4 

tloušťky 200 – 395 mm. Povrch je tvořen asfaltovým modifikovaným hydroizolačním 

pásem s posypem. Nosnou konstrukcí tvoří ocelové WT nosníky s vlnitou stojinou výšky 

520 mm. 

Skladba střešního pláště: 

- Hlavní asfaltová modifikovaný hydroizolační pás Elastek 40 FIRESTOP 

- Podkladní asfaltový modifikovaný hydroizolační pás – samolepící 

- Spádová vrstva – desky Foamglas T4 

- Asfaltový nátěr 

- Trapézový plech výšky 100 mm 

- WT profil – s vlnitou stojinou výšky 500 mm (prostor mezi vyplněn tepelnou izolací 

tl. 200 mm) 

- Protipožární podhled Fermacell 2S11 ↑u – rošt z CD profilů, plášť ze sádrovláknité 

desky 

Obvodový plášť 

Příčně ho tvoří ŽB monolitické stěny tloušťky 200 mm a podélně keramické tvárnice 

Heluz STI 25 tloušťky 250 mm. Na zateplení celého objektu je použita izolace Rockwool 

Fasrock tloušťky 200 mm. Pohledovou část fasády tvoří jemná fasádní omítka Baumit. 

Skladba obvodové stěny: 

- ETICS s tepelným izolantem z minerálních vláken Rockwool tloušťky 200 mm 

- ŽB stěna tloušťky 200 mm/ keramické tvárnice Heluz UNI na tenkovrstvém lepidlu 

Heluz tloušťky 250 mm 

- Vnitřní vápenocementová omítka hladká tloušťky 10 mm 

Konstrukce 6. NP 

Konstrukci 6. NP tvoří ocelový box. Strop a podlaha jsou složeny z ocelových WT 

nosníků s vlnitou stojinou. Stěny boxu jsou navrženy jako příhradové stěny z ocelových 

sloupů HEB 200 tloušťky 200 mm a prostor mezi nosníky vyplaněn tepelnou izolací. WT 
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nosníky a sloupová konstrukce z příhradových prvků tak zajišťují dostatečnou tuhost 

konstrukce (viz část statika v původním projektu). 

Výtah 

V objektu je jeden výtah, trakční elektrický poháněný motorem určený pro osobní 

dopravu, vede z 1. NP do 6. NP. Výtahová šachta je situována v PÚ bez požárního rizika. 

Komínové těleso 

Komínové těleso bude umístěno v samostatné šachtě a bude součástí PÚ plynové kotelny. 

Bude to nerezový komín Schiedel.  

b.4) Požárně technické údaje o stavbě 

Objekt spadá do kategorie OB2 (bytové domy). Konstrukční systém je nehořlavý. Nosné 

a PDK jsou konstrukční části druhu DP1. Výplně otvorů (dveře a okna) jsou druhu DP3. 

Požární výška objektu h je 16,54 m (viz obr. 1). Počítá se z 1. NP, ze kterého se 

předpokládá zahájení zásahu jednotek požární ochrany dle projektové dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 1 – Řez objektem s vyznačenou požární výškou 
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c) Rozdělení stavby do požárních úseků 

Samostatné požární úseky tvoří každý byt, CHÚC typu A, výtahová a instalační šachta, 

plynová kotelna, hromadná garáž, komerční prostor, ústředna EPS, prostory domovního 

vybavení.  V budově se nachází 30 požárních úseků. 

tab. 1 – Seznam požárních úseků v objektu 

Požární úsek Popis PÚ 

P01.01/N01 Hromadná garáž 

N01.02 Místnost pro odpady 

N01.03 Sklepní kóje 

N01.04 
Technická místnost- 

kotelna 

A-N01.05/N06 CHÚC A 

N01.06 Kolárna 

N01.07 Prodejna potravin 

Š-N01.08/N06 Šachta 

Š-N01.09/N05 Šachta 

Š-N01.10/N05 Šachta 

Š-N01.11/N06 Šachta 

Š-N01.12/N04 Šachta 

Š-N01.13/N06 Šachta 

N02.14 Byt 

N02.15 Byt 

N02.16 Byt 

N03.17 Byt 

N03.18 Byt 

N03.19 Byt 

N04.20 Byt 

N04.21 Byt 

N04.22 Byt 

N05.23 Byt 

N05.24 Byt 

N06.25 Byt 

N01.26 Úklidová místnost 

N01.27 Ústředna EPS 

N02.28 Chodba 

N03.29 Chodba 

N04.30 Chodba 
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d) Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického 

rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení 

velikosti požárních úseků 

d.1) Požární zatížení a stupeň požární bezpečnosti 

Požární riziko požárního úseku je určeno charakterem objektu, jeho funkcí, technickým, 

konstrukčním, dispozičním a případně urbanistickým řešením. Stupeň požární 

bezpečnosti vyjadřuje souhrn technických požadavků na stavební konstrukce. 

tab. 2 – Stanovení stupně požární bezpečnosti a požární zatížení 

Požární úsek SPB Popis PÚ 
S pv a b c 

Poznámka 
[m2] [kg/m2] [-] [-] [-] 

P01.01/N01 II Hromadná garáž 115,00 15,58  -   -  0,70 

ČSN 73 

0804, bod 

8.2.1 

N01.02 III. 
Místnost pro 

odpady 
96,48 45,0  -   -   -  ČSN 73 

0833, bod 

5.1.4 N01.03 III. Sklepní kóje 43,06 45,0  -   -   -  

N01.04 III. 
Technická místnost- 

kotelna 
15,44 16,8 1,07 0,87 1,00 Příloha Q 

A-N01.05/N06 II. CHÚC A  -   -   -   -   -  

ČSN 73 

0802, bod 

9.3.2 

N01.06 II. Kolárna 14,75 15,0  -   -   -  

ČSN 73 

0833, bod 

5.1.4 

N01.07 VI. Prodejna potravin 114,70 82,8 0,90 1,15 1,00 Příloha Q 

Š-N01.08/N06 II. Šachta  -   -   -   -   -  

ČSN 73 

0802, bod 

8.12.2 b): 

Š-N01.09/N05 II. Šachta  -   -   -   -   -  

Š-N01.10/N05 II. Šachta  -   -   -   -   -  

Š-N01.11/N06 II. Šachta  -   -   -   -   -  

Š-N01.12/N04 II. Šachta  -   -   -   -   -  

Š-N01.13/N06 II. Šachta  -   -   -   -   -  

N02.14 III. Byt 118,98 45,0  -   -  1,00 

ČSN 73 

0833, bod 

5.1.2: 

N02.15 III. Byt 73,95 45,0  -   -  1,00 

N02.16 III. Byt 109,46 45,0  -   -  1,00 

N03.17 III. Byt 118,98 45,0  -   -  1,00 

N03.18 III. Byt 73,95 45,0  -   -  1,00 

N03.19 III. Byt 109,46 45,0  -   -  1,00 

N04.20 III. Byt 118,98 45,0  -   -  1,00 

N04.21 III. Byt 73,95 45,0  -   -  1,00 

N04.22 III. Byt 109,46 45,0  -   -  1,00 

N05.23 III. Byt 158,70 45,0  -   -  1,00 
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N05.24 III. Byt 121,54 45,0  -   -  1,00 

N06.25 III. Byt 186,97 45,0  -   -  1,00 

N01.26 III. Úklidová místnost 3,26 45,0  -   -  1,00 

ČSN 73 

0833, bod 

5.1.4 

N01.27 II. UPS 4,75 3,6 0,90 0,40 1,00 Příloha Q 

N02.28 I. Chodba 6,15 7,5 0,80  -  1,00 
ČSN 73 

0802, bod 6.7 
N03.29 I. Chodba 6,15 7,5 0,80  -  1,00 

N04.30 I. Chodba 6,15 7,5 0,80  -  1,00 

 

Výpočtové požární zatížení pv [kg/m2] je počítáno dle vzorce: 

 

𝑝𝑣 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 ∙ (𝑝𝑛 + 𝑝𝑠)  

d.2) Garáže 

d.2.1) Zatřídění, mezní počet stání 

V objektu se nachází garáž s hromadným zakladačem, tj. garáž, kde umístění vozidla na 

parkovací místo provádí automatický parkovací systém dle ČSN 73 6058. Parkovací 

prostor garáže je pro 8+1 vozidel. V hromadné garáži je vjezd umožněn vozidlům 

s kapalnými palivy nebo elektrickými zdroji a na plynná paliva, popřípadě v kombinaci 

s elektrickým zdrojem.  

Požární úsek je tvořen garáží v 1. PP a předávací místností v 1. NP, do které je umožněn 

vjezd ze dvora na severní straně (z boku) objektu. Jako celý objekt, tak i garáže jsou 

z nehořlavého konstrukčního systému. Jsou zde zřízena požárně bezpečnostní zařízení – 

ZOKT, PHZ a EPS s detekcí LPG u podlahy a CNG u stropu, zvukovou a světelnou 

signalizací poplachu. 

Zatřídění garáže dle [4], Přílohy I, čl. I.2) 

Dle druhu vozidel: garáž skupiny 1 – pro osobní, dodávkové automobily a jednostopá 

vozidla 

Dle seskupení odstavných stání: hromadné garáže – sloužící k parkování více jak tří 

vozidel se společným vjezdem 

Vestavěné / Volně stojící: dle [4], Příloha I, čl. 2.4 se garáž posuzuje jako vestavěná, 

protože celková půdorysná plocha garáží je menší než polovina užitné plochy celého 

objektu,  

Dle odvětrávání: dle [4], Příloha I, čl. 2.5b) jako částečně otevřený požární úsek – PÚ je 

požárně větrán ZOKT 
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Dle uskladnění vozidel: hromadný zakladač – velkokapacitní automatizované zařízení 

d.2.2) Ekonomické riziko 

Mezní počet stání v požárním úseku hromadných garáží se stanoví násobením údajů dle 

zásad [4], Z2, Příloha I, čl. 3.5: 

- x = 0,9 (částečně otevřený PÚ, ZOKT) 

- y = 1,3 (PHZ v časovém pásmu H2) 

- z = 1,5 (v PÚ je počet stání nižší, než je dovolený počet stání v jednom oddělení) 

 

Nejvyšší počet stání v požárním úseku N = 135 dle [4], Příloha I, tab. 2 

- NMAX = N x.y.z ≥ skutečný počet stání 

- NMAX = 135 x 0,9 x 1,3 x 1,5 = 236,9 ≥ 9 → Počet stání vyhovuje 

 

Ekvivalentní doba trvání požáru: 

𝜏e =
2𝑝∗𝑐

𝑘3∗𝐹0
1/6  =  

2∗22∗0,7

4,78∗0,0051/6 = 15,58 minut 

p = ps + pn = 2+(2 x 10) = 22 kg/m2 

c = 1 - ∑ ∆𝑐𝑖3
𝑛=1  = 1- (∆c2+ ∆c3) = 1 − (0,15 + 0,15) = 0,7 

  𝑘3 =  
𝑆k

𝑆
=  

2∗115+2∗4,2∗7,4+2∗15,5∗4,2+48,5+2∗7,4∗2,9+2∗6,55∗2,9

115
 = 4,78 

 

Stanovení SPB dle [4], čl. 8.2.1, tab. 8 

- Ekvivalentní trvání požáru:  τe = 15,58 min  (výpočet v d. 2. 2) 

- Součinitel bezpečnosti:   k8 = 1,102  ([4], čl. 8.4.3, tab. 9) 

         τe x k8 = 17,17 → II. SPB ([4], čl. 8.2.1, tab. 8) 

d.3) Velikost požárních úseků 

Ověření mezních rozměrů PÚ s obytnými buňkami se dle ČSN 73 0833 [3], čl. 5.1.5 

neposuzuje. Dále se nestanovuje pro PÚ s domovním vybavením: 

- sklepní kóje (N01.01) 

- úklidová místnost (N01.27) 

- místnost pro odpady (N01.02) 

- kolárna (N01.06) 

- CHÚC (A- N01.05/N06) 

- instalační šachty (Š- N01.08/N06, Š-N01.09/N05, Š-N01.10/N05, Š-N01.11/N06, Š-

N01.12/N04, Š-N01.13/N06). 

Dle [4], Příloha I. čl. 4.2 jsou mezní velikosti PÚ garáží stanoveny počtem stání vozidel 

(viz výpočet v d. 2) 
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tab. 3 - Posouzení mezních rozměrů je provedeno u následujících místností: 

Označení 

PÚ 
Popis PÚ hp [m] a 

Největší dovolené 

rozměry 

Půdorysné rozměry 

PÚ 

délka [m] šířka [m] délka [m] šířka [m] 

P01.01/N01 
Technická 

místnost- kotelna 
0,000 1,07 55 36 4,35 3,55 

N01.07 Prodejna potravin 0,000 0,9 70 44 8,55 7,40 

N01.27 UPS 0,000 0,9 70 44 3,7 1,2 

Poznámka: Stanovení mezních půdorysných rozměrů PÚ dle [2], čl. 7.3.4, tab. 9                                                         

 

e) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a 

požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti 

Požární odolnost stavebních konstrukcí, vyjádřenou dobou v minutách a druh konstrukce 

podle hořlavosti použitých hmot se stanoví podle stupně požární bezpečnosti požárního 

úseku. Požadavky na jednotlivé konstrukce jsou zakresleny ve výkresové části. 

e.1) Posouzení požární odolnosti 

Dle [2], čl. 8.1.1, tab. 12 

Položka 1: Požární stěny a požární stropy 

ŽB stěna tloušťky 200 mm, osová vzdálenost výztuže 35 mm 

- max. požadovaná PO:   REI 120 DP1 (PÚ N01.07-VI) 

- PO navržené konstrukce:  REI 120 DP1 ([15], tab. 2.3) 

 

Stěna z keramických tvárnic Heluz AKU 25 tloušťky 250 mm 

- max. požadovaná PO:   EI 45 DP1 (PÚ N01.04-III) 

- PO navržené konstrukce:  EI 120 DP1 (technický list [21]) 

 

Lehká montovaná příčka Fermacell 1S32 tloušťky 200 mm 

- max. požadovaná PO:   EI 30 DP1 (PÚ N06.25-III) 

- PO navržené konstrukce:  EI 90 DP1 (technický list [22]) 

 

ŽB. strop tloušťky 230 mm, osová vzdálenost výztuže ve dvou směrech 20 mm, 25 mm 

- max. požadovaná PO:   REI 120 DP1 (PÚ N01.07-VI) 

- PO navržené konstrukce:  REI 120 DP1 ([15], tab. 2.6) 

 

Ocelový strop chráněný požárním podhledem Fermacell 2S11 ↑u 

- max. požadovaná PO:   REI 30 DP1 (PÚ N06.25-III) 

- PO navržené konstrukce:  REI 30 DP1 (technický list [21]) 
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Položka 2: Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech 

- dveře budou dodány v požadované PO dle výkresové dokumentace 

 

Položka 3: Obvodové stěny 

ŽB stěna tloušťky 250 mm, osová vzdálenost výztuže 35 mm 

- max. požadovaná PO:  REW 45 DP1 (PÚ P01.01/N01-II) 

- PO navržené konstrukce: REW 120 DP1 ([15], tab. 2.3) 

 

ŽB stěna tloušťky 200 mm, osová vzdálenost výztuže 35 mm 

- max. požadovaná PO:  REW 120 DP1 (PÚ N01.07-VI) 

- PO navržené konstrukce: REW 120 DP1 ([15], tab. 2.3) 

 

stěna z keramických tvárnic Heluz UNI 25 tloušťky 250 mm 

- max. požadovaná PO:  EW 120 DP1 (PÚ N01.07-VI) 

- PO navržené konstrukce: EW 120 DP1 (technický list [18]) 

 

konstrukce obvodové stěny Lindab – jednoduché opláštění (RY 120 x 1,5) tloušťky 200 

mm  

- max. požadovaná PO:  EW 30 DP1 (PÚ N06.25-III) 

- PO navržené konstrukce: EW 30 DP1 (technický list [22]) 

 

Položka 4: Nosné konstrukce střech 

Nosné konstrukce střech jsou nad požárním podhledem (viz položka 1) 

 

Položka 5: Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které zajišťují stabilitu objektu 

ŽB stěna tloušťky tl. 200 mm, osová vzdálenost výztuže 25 mm 

- max. požadovaná PO:  R 45 DP1 (PÚ N01.26-III) 

- PO navržené konstrukce: R 90 DP1 ([15], tab. 2.3) 

 

ŽB stěna tloušťky 250 mm, osová vzdálenost výztuže 35 mm 

- max. požadovaná PO:  R 45 DP1 (PÚ P01.01/N01-II) 

- PO navržené konstrukce: R 120 DP1 ([15], tab. 2.3) 

 

Ocelový sloup HEB 200 tloušťky 200 mm v obvodové konstrukci Lindab, řešeno jako 

šachtová stěna, viz kapitola e.2) 

- max. požadovaná PO:  REI 30 DP1 (PÚ N06.25-III) 

- PO navržené konstrukce:  REI 30 DP1 (technický list [22]) 

 

Položka 6: Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu (bez 

ohledu na podlaží) 

Ocelové sloupy HEB 200 tloušťky 200 mm  

- max. požadovaná PO:  R 15 DP1 (PÚ N06.25-III) 
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- PO navržené konstrukce: R 30 DP1 (Am/V= 147 m-1, Tcrit = 500 °C dle [1],  

          čl. 5.1.3) 

     

Položka 7: Nosné konstrukce uvnitř PÚ nezajišťující stabilitu objektu  

V objektu se nevyskytují. 

 

Položka 8: Nenosné konstrukce uvnitř PÚ 

Bez požadavku. 

 

Položka 9: Konstrukce schodišť uvnitř PÚ, které nejsou součástí CHÚC 

V objektu se nevyskytuje. 

 

Položka 10: Výtahové a instalační šachty 

Stěna instalačních šachet z montované příčky Fermacell 1S11 tloušťky 75 mm 

- max. požadovaná PO:  EI 30 DP2 (PÚ Š-N01.08/N06-II) 

- PO navržené konstrukce: EI 30 DP1 (technický list [21]) 

 

Stěna z keramických tvárnic Heluz 14 tloušťky 140 mm 

- max. požadovaná PO:  EI 30 DP2 (PÚ Š-N01.10/N05-II) 

- PO navržené konstrukce  EI 180 DP1 (technický list [18]) 

Požární uzávěry šachet budou dodány v požadované PO dle výkresové části. 

 

Šachta výtahu, ŽB stěna tloušťky 200 mm, osová vzdálenost výztuže 35 mm 

- max. požadovaná PO:  EI 30 DP2 (PÚ A-N01.05/N06-II) 

- PO navržené konstrukce: REI 120 DP1 ([15], tab. 2.3) 

Uzávěr šachty se neposuzuje jako požární, šachta součástí CHÚC typu A. 

 

Příčka z keramických tvárnic Heluz 8 tloušťky 80 mm 

- max. požadovaná PO:   EI 30 DP1 (PÚ N01.04-III) 

- PO navržené konstrukce:  EI 90 DP1 (technický list [21]) 

 

Položka 11: Střešní pláště 

Není požadavek – střešní plášť je nad požárním stropem, dle [2], čl. 8.15.1 

 

e.2) Požadavky na vybrané stavební výrobky a konstrukce 

Doplňující požadavky na požární odolnosti konstrukcí, které se v objektu vyskytují. 

Požární uzávěry otvorů  

V požárně dělících konstrukcích budou požárně uzavíratelné s požadovanou požární 

odolností vyznačenou ve výkresové dokumentaci.  
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Požární pásy  

V místě styku dvou PÚ musí mít stanovenu požární odolnost podle vyššího stupně 

požární bezpečnosti a stejný druh konstrukce podle třídy reakce na oheň. Požárním pásem 

nesmí prostupovat žádné konstrukce z hořlavých hmot dle [2], čl. 8.4.10.  

Svislé i vodorovné jsou z konstrukce typu DP1 a tvořené zdivem Heluz UNI 25 tloušťky 

250 mm a železobetonovou stěnou tloušťky 200 mm s minimálním rozměrem 900 mm. 

Index šíření plamene po povrchu musí být is= 0,00 mm/min.  

Schodiště  

V objektu se vyskytuje pouze v CHÚC, bude z konstrukce DP1 a nemusí dle [2], čl. 8.9 

vykazovat PO. 

Výtahové a instalační šachty  

Jsou řešeny jako průběžné, jednotlivé šachty po výšce vytváří samostatný PÚ. Konstrukce 

šachet a požárních uzávěrů otvorů musí mít předepsanou PO. 

Ve 2. – 6. NP schodišťovým prostorem prostupuje z 1. NP komínový průduch Schiedel, 

který je součástí PÚ N01.04 – III (kotelna) a je obezděný cihlami Heluz 8 tloušťky 80 

mm. 

Obvodovou konstrukce 6. NP  

Tvoří sloupová konstrukce z příhradových prvků, která sestává z ocelových sloupů HEB 

200 tloušťky 200 mm, mezi kterými bude vytvořena konstrukce Lindab z ocelových RY 

profilů 120 x 1,5, mezi kterými bude výplň z tepelné izolace z minerální vaty Rockwool 

Airrock ND tloušťky 120 mm. Tato skladba bude z vnitřní strany zakryta deskou 

Fermacell tloušťky 10 mm a z vnější strany tloušťky 15 mm. Aby byla zajištěna 

požadovaná PO, zaklopí se deska tloušťky 10 mm na vnitřní straně deskou tloušťky 15 

mm (jako je použita na vnější straně), čímž vznikne dvojité opláštění na vnitřní straně a 

dosáhneme touto skladbou konstrukce požadovanou PO EI/EW 30 DP1. V místě sloupů 

tímto vznikne skladba tzv. šachtové stěny. Skladby dle technických listů [21, 22]. 

Konstrukce lehké montované příčky v 6. NP  

Příčka oddělující CHÚC od obytné buňky bude zhotovena z požárně odolné konstrukce 

Fermacell IS32 tloušťky 200 mm s požadovanou PO EI 30 DP1. Skladby dle technických 

listů [22]. 

Stropní konstrukce nad 6. NP  

Z ocelových WT nosníků je chráněna ze spodní strany požárně odolným podhledem 

Fermacell 2S11 ↑u z ocelových CD profilů a opláštěním ze sádro-vláknité desky tloušťky 

2 x 10 mm. Celková výška konstrukce bude 75 mm od spodní hrany stojiny WT nosníku. 

Skladby dle technických listů [22]. 
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V 6. NP bude zřízen stropní světlík jako větrací otvor pro CHÚC umístěn při středu 

zrcadla schodišťového prostoru. Dále bude zvlášť zřízen střešní výlez se zabudovanými 

schůdky pro přístup na střechu. Po konstrukci, která bude tvořit obvod opláštění tohoto 

výlezu, bude požadována PO EI 15 DP1. Dále třeba vyřešit konstrukční detail zavěšení 

výlezu na ocelové WT nosníky. 

f) Zhodnocení navržených stavebních hmot (třída reakce 

na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření 

plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.) 

Zateplení objektu  

Bude provedeno certifikovaným vnějším zateplovacím systémem (ETICS) jako celek 

musí mít třídu reakce na oheň A1/ A2 a splnit podmínky dle [1], čl. 3.1.3.3.  Tepelně 

izolační materiál je z minerální vaty Rockwool Fasrock s třídou reakce na oheň A1. 

Ucelená sestava vnějšího zateplení vykazuje index šíření plamene po povrchu is = 0,00 

mm/ min a je kontaktně spojena se zateplovanou konstrukcí. 

Zateplení soklu a podzemní části základu bude provedeno z XPS Isover Styrodur 4000 

CS tloušťky 100 mm s třídou reakce na oheň E (nikoli ETICS) včetně omítky do max. 

výšky od Ú. T. 1000 mm. Na založení zateplovacího systému, požárních pásů a pruhů 

není kladen požadavek, z důvodu celoplošného užití tepelné izolace z minerálních vláken. 

Dále v ostřikových zónách balkonů a teras bude použita též tepelná izolace XPS výšky 

0,4 m a vodorovným přesahem 0,15 m.  

Požární pásy  

Povrchová úprava požárních pásů je tvořena minerální vatou Rockwool Fasrock tloušťky 

200 mm s omítkou Baumit tloušťky 10 mm. Index šíření plamene po povrchu is = 0,00 

mm/ min.  

Střešní plášť 

Střešní plášť, který se nachází v 5. NP, se nachází v PNP a musí mít klasifikaci BROOF 

(t3) dle [1], čl. 8.3. Střešní plášť je druhu DP1 a je použita tepelná izolace z pěnového 

skla Foamglas T4 s třídou reakce na oheň A1. Hydroizolace je z asfaltového 

modifikovaného hydroizolačního pásu Elastek 40 Firestop s klasifikací BROOF (t3) 

s povrchovou úpravou z břidličného posypu.  

Povrchové úpravy vnitřních stěn a stropů v garáži  

Budou z hladké vápenocementové omítky s třídou reakce na oheň A1, is = 0,00 mm/ min, 

které vyhovují požadavkům dle [4], Příloha I, čl. 5.7, kde jsou stanoveny povrchové 

úpravy stěn a podhledů v hromadné garáži se třídou reakce na oheň A1 nebo A2 s is ≤ 

75,0 mm/min u stěn a is≤ 50,0 mm/min u pohledů.  
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Podlahová konstrukce garáže  

Podlahy jsou z keramické dlažby tloušťky 8 mm s třídou reakce na oheň A1, is= 0,00 

mm/min. Podlahová konstrukce garáže musí splňovat požadavky dle [4], Příloha I. čl. 

5.7.  

Povrchové úpravy stěn a stropů v CHÚC  

Jsou z hladké vápenocementové omítky se střídou reakce na oheň A1 a navržené hmoty 

vyhovují dle [2], čl. 8.14.5.  

Podlahová krytina v CHÚC  

Z keramické dlažby tloušťky 8 mm s požadavkem na třídu reakce na oheň C1fl -s1, is = 

0,00 mm/ min, jenž vyhovuje dle [2], čl. 8.14.5. 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, 

evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu 

únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení 

g.1) Požární zásah 

Požární zásah lze účinně provést z vnější strany objektu a není nutné zřizovat vnitřní 

zásahové cesty, více v kapitole j.2). 

g.2) Obsazení objektu osobami 

Počet unikajících osob a směr, jakým se předpokládá únik osob je zakreslen 

v půdorysech. Výpočet je proveden v souladu s [5]. 

tab. 4 – Obsazení objektu osobami 

Údaje z projektové dokumentace Údaje z ČSN 73 0818 - tab. 1 

PÚ 
Specifikace 

prostoru 

Plocha 

[m2] 
Pol. [m2/os.] 

Počet 

osob 

dle 

[m2/os.] 

Souč. 

Počet 

osob 

dle 

souč. 

Rozhodující 

počet osob 

(obsazenost) 

P01.01/N01 
Hromadná 

garáž 
115,00  -   -   -   -  0 (1) 0 

N01.02 
Místnost 

pro odpady 
96,48  -   -   -   -  0 (2) 0 

N01.03 Sklepní kóje 43,06  -   -   -   -  0 (2) 0 

N01.04 

Technická 

místnost- 

kotelna 

15,44  -   -   -   -  0 (2) 0 

A-N01.05/N06 CHÚC A  -   -   -   -   -  0 (2) 0 
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N01.06 Kolárna 14,75  -   -   -   -  0 (2) 0 

N01.07 
Prodejna 

potravin 
114,70 6.1.1b 3,0 39  -  39 39 

N02.14 Byt 118,98 9.1 20,0 6 1,5 9 9 

N02.15 Byt 73,95 9.1 20,0 4 1,5 6 6 

N02.16 Byt 109,46 9.1 20,0 5 1,5 8 8 

N03.17 Byt 118,98 9.1 20,0 6 1,5 9 9 

N03.18 Byt 73,95 9.1 20,0 4 1,5 6 6 

N03.19 Byt 109,46 9.1 20,0 5 1,5 8 8 

N04.20 Byt 118,98 9.1 20,0 6 1,5 9 9 

N04.21 Byt 73,95 9.1 20,0 4 1,5 6 6 

N04.22 Byt 109,46 9.1 20,0 5 1,5 8 8 

N05.23 Byt 158,70 9.1 20,0 8 1,5 12 12 

N05.24 Byt 121,54 9.1 20,0 6 1,5 9 9 

N06.25 Byt 186,97 9.1 20,0 9 1,5 14 14 

N01.26 
Úklidová 

místnost 
3,26  -   -   -   -  0 (2) 0 

N01.27 UPS 5,05  -   -   -   -  0 (2) 0 

N01.28 Chodba 6,15  -   -   -   -  0 (1) 0 

N01.29 Chodba 6,15  -   -   -   -  1 (1) 1 

N01.30 Chodba 6,15  -   -   -   -  2 (1) 2 

Obsazení objektu celkem           142 

Poznámka: 

(1) Může být obsazeno jen osobami započítanými již v jiném prostoru, [4], čl. 6.2. 

Ve sklepních prostorech, kotelně a technické místnosti není uvažován trvalý výskyt osob. 
(2) Hromadná garáž je s automatickým zakladačovým systémem, takže se nepředpokládá výskyt osob 

 

g.3) Počet a typ únikových cest 

V objektu se nachází jedna CHÚC typu A tvořena chodbou v 1. NP a schodištěm, jenž 

prochází přes všechna podlaží mimo hromadné garáže. V 1. NP jsou dva východy 

z CHÚC, jeden vede na volné prostranství do ulice a druhý do dvora za objektem. 

Evakuace z hromadné garáže a z místnosti pro odpady proběhne přímo na volné 

prostranství. Z prodejny potravin, která je konstrukčně oddělena od objektu, se bude 

evakuovat přímo na volné prostranství do ulice. Bytové jednotky ve 2. – 4. NP ústí do 

chodby, ze které dále do CHÚC, dále v 5. a 6. NP přímo do CHÚC. Počet evakuovaných 

osob na CHÚC je 103 osob. Evakuační výtah zde není nutné navrhovat, protože se jedná 

o budovu OB2 s výškou menší než 30 m.  

g.4) Mezní délka nechráněných únikový cest 

V bytech s podlahovou plochou do 250 m2 se nechráněné únikové cesty nemusí posuzovat 

dle [3], čl. 5.3.3.1. 
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Jelikož většina PÚ bytového domu je napojena na CHÚC, v případě místnosti pro odpady 

a hromadné garáže, respektive předávací místnosti, kde je mimo východu do CHÚC také 

východ přímo na volné prostranství a z bytů ve 2. – 4. NP, které ústí do chodby, tak zde 

není nutno mezní délku NÚC posuzovat.  

Prodejna potravin PÚ N01.07-V (a = 0,9; S = 114,7 m2): 

- Mezní délka 30 m (dle [2], čl. 9.9.3, tab. 18) 

- Skutečná délka je 15,24 m od nejvzdálenějšího rohu ke dveřím na volné prostranství 

→ délka únikové cesty Vyhoví 

Sklepní kóje PÚ N01.03-III (S = 43,06 m2): 

- Sklepní kóje = FUSM, ÚC lze hodnotit od dveří, které jsou ale v CHÚC nebo na VP, 

tj. netřeba hodnotit mezní délku 

Chodba PÚ N02.28-I, N03.29-I, N04.30-I (a = 0,8; S = 6,15 m2): 

- Mezní délka 35 m (dle [2], čl. 9.9.3, tab. 18) 

- Skutečná délka je 2,55 m od vzdálenějších dveří z bytu do CHÚC → délka únikové 

cesty Vyhoví 

g.5) Mezní délky chráněních únikových cest 

Pro CHÚC typu A se dle [2], čl. 9.10.5 stanovuje mezní délka na 120 m, jedná-li se o 

jedinou únikovou cestu z objektu. 

Posouzení: 

Pro PÚ A – N01.05/N06 – II je skutečná délka únikové cesty 77,7 m → Vyhoví 

Délka CHÚC je posuzována v části s největším počtem podlaží, tedy od nejvzdálenějšího 

místa budovy k východu na volné prostranství. Další části budovy s nižším počtem 

podlaží mají délku CHÚC kratší, než je posuzovaná délka, požadavek dle [2], čl. 9.10.5 

je tedy splněn. 

g.6) Šířky únikových cest 

Jako postačující šířka pro CHÚC a NÚC u skupiny budov OB2, se považuje 1,1 m. 

Průchod dveřmi může byt zúžen na 0,9 m u NÚC i CHÚC dle [3], čl. 5.3.6. 

Požadovaný počet únikových pruhů u: 

𝑢 =
𝐸 ∗ 𝑠

𝐾
 

KM1 – NÚC, V. SPB, 1. NP, dveře, dveře na volné prostranství na NÚC (vstupní dveře 

do PÚ N01.07, nejužší místo v NÚC), šířka 1900 mm, 39 osob, současná evakuace 

osob. 

- požadovaný počet únikových pruhů: 1 únikový pruh (550 mm) 
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- 𝑢 =
𝐸∙𝑠

𝐾
=

39∙1,0

70
= 0,557 ≅ 1 ú𝑛𝑖𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑟𝑢ℎ 

- E = 39 osob 

- s = 1,0 (osoby schopné samostatného pohybu, současná evakuace, NÚC) 

- K = 70 (NÚC; a = 0,9; 1 NÚC; po rovině) 

- požadovaná šířka = 1,0 x 550 = 550 mm 

- skutečná šířka je 1900 mm → Vyhoví 

 

KM2 – CHÚC, II. SPB, 1. NP, dveře, východ z budovy, šířka 900 mm, 103 osob, 

současná evakuace osob 

- požadovaný počet únikových pruhů: 1,5 únikového pruhu 

- 𝑢 =
𝐸∙𝑠

𝐾
=

103∙1,0

160
= 0,644 ≅ 1,5 ú𝑛𝑖𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑝𝑟𝑢ℎ𝑢 

- E = 103 osob 

- s = 1,0 (osoby schopné samostatného pohybu, současná evakuace, NÚC) 

- K = 160 (CHÚC typu A; po rovině) 

- požadovaná šířka = 1,5 x 550 = 825 mm 

- skutečná šířka je 900 mm → Vyhoví 

 

KM3 – CHÚC, II. SPB, schodišťové rameno, šířka 1200 mm, 103 osob, současná 

evakuace osob 

- požadovaný počet únikových pruhů: 1,5 únikového pruhu 

- 𝑢 =
𝐸∙𝑠

𝐾
=

103∙1,0

120
= 0,858 ≅ 1,5 ú𝑛𝑖𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑝𝑟𝑢ℎ𝑢 

- E = 103 osob 

- s = 1,0 (osoby schopné samostatného pohybu, současná evakuace) 

- K = 120 (CHÚC typu A; po schodech dolů) 

- požadovaná šířka = 1,5 x 550 = 825 mm 

- skutečná šířka je 1200 mm → Vyhoví 

g.7) Vybavení únikových cest 

g.7.1) Dveře na únikových cestách 

Dveře na únikových cestách se musí dle [2], čl. 9.13.2 otevírat ve směru úniku. Výjimku 

tvoří dveře východové dveře na volné prostranství, pokud jimi neprochází více než 200 

osob a dveře vedoucí do bytů. Dále je nutné, aby dveře dle [2], čl. 9.13.4 na únikových 

cestách byly bez prahů.  

Dále veškeré dveře, jenž vedou do CHÚC, mají být vybaveny samo-zavíracím 

mechanismem. Výjimku tvoří dveře, které vedou do PÚ N01.04 (technická místnost-

kotelna) a PÚ N01.27 (UPS), které budou trvale uzamčeny a přístup pouze pro správce 

objektu. 
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g.7.2) Nouzové osvětlení únikových cest 

Nouzové osvětlení bude umístěno v prostoru únikových cest s požadavkem funkčnosti po 

dobu nejméně 60 minut. Osvětlení je napojeno na elektrickou energii z rozvaděče a na 

záložní zdroj energie UPS, dle ČSN EN 1838 [9]. Umístění nouzového osvětlení je 

vyznačeno ve výkresové části. 

g.7.3) Značení únikových cest 

Únikové cesty budou označeny fotoluminiscenčními tabulkami ve směru úniku. Tyto 

značky budou umístěny vždy na viditelná místa, směřujícím k CHÚC a dále na volné 

prostranství. Poloha vyznačena ve výkresové části. 

g.7.4) Požární větrání chráněné únikové cesty 

Požární větrání je přirozené a zajištěno dodatečně navrženým přívodním okenním 

otvorem v 1. NP o aerodynamické ploše min 2 m2 a odvodem pomocí střešního světlíku 

o stejné minimální aerodynamické ploše napojeným na EPS v posledním nadzemním 

podlažím. Systém větrání bude napojen na záložní zdroj elektrické energie. V případě 

požáru, stiskem samostatného tlačítkového hlásiče napojeného na EPS v prostoru 

schodiště se otevře okno v 1.NP a střešní světlík a tím bude zajištěno požární větrání 

CHÚC. 

g.7.5) Požární zatížení 

Dle [2], čl. 9.3.3 nesmí být na CHÚC žádné požární zatížení kromě konstrukcí oken a 

dveří (jsou-li třídy reakce na oheň B – D). Dále nesmí být umístěny předměty nebo jiná 

zařízení zužující průchozí šířku CHÚC, volně vedené rozvody hořlavých látek nebo 

rozvody z výrobků třídy reakce na oheň B – F, volně vedené elektrické rozvody (kabely), 

které neodpovídají požadavkům dle [2], čl. 12.9. 

h) Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních 

vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 

zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních 

vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním 

pozemkům a volným skladům 

h.1) Odstup z hlediska sálání tepla od obvodových stěn 

Obvodové stěny jsou tvořeny ŽB stěnou tloušťky 200 mm a zděnými stěnami Heluz UNI 

25 tloušťky 250 mm, jsou to konstrukce typu DP1. Vnější kontaktní zateplovací systém 

je z minerální vaty Rockwool Fasrock tloušťky 200 mm s třídou reakce na oheň A1. 

Obvodové stěny tedy vyhoví jako PUP a nezapočítávají se do odstupových vzdáleností. 
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Jako POP hodnotím v obvodových stěnách okenní a dveřní otvory, od kterých uvažuji 

odstup.  

V 1. NP, kde může dojít k ohrožení unikajících osob, jsou zakresleny odstupy s hodnotou 

kritického toku 10 kW/m2 při použití podrobného výpočtu. V ostatních podlažích je 

použit normový výpočet s hodnotou kritického toku 18 kW/m2. 

Pro výpočet je mimo jiné použita studijní pomůcka Výpočet odstupových vzdáleností 

z hlediska sálání tepla [18]. 

tab. 5 – Odstupové vzdálenosti od POP v obvodových stěnách 

č. PÚ 

(orientace ke 

světovým 

stranám) 

Rozměry POP [m] Spo 

[m2] 

Rozměry 

stěny [m] Sp 

[m2] 

po 

[%] 

pv 

[kg/m2] 
d [m] 

Kritická 

hodnota 

tep. toku 

[kW/m2] počet bPOP hPOP l hu 

P01.01/N01 (S) 

1 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2 100 22,0 1,30 18,5 

1 2,70 2,50 6,75 2,70 2,50 6,8 100 22,0 2,46 18,5 

N01.02 (S) 1 0,90 2,10 1,89 2,10 0,90 1,9 100 45 1,74 18,5 

N01.03 (S) 1 1,25 1,00 1,25 1,25 1,00 1,3 100 45 1,37 18,5 

N01.04 (V) 1 1,50 1,00 1,50 1,50 1,00 1,5 100 16,8 1,04 18,5 

N01.07 (S) 1 1,90 2,40 4,56 1,90 2,40 4,6 100 101,9 3,21 10 

(Z) 1 4,00 1,80 7,20 4,00 1,80 7,2 100 101,9 3,95 18,5 

N02.14 (Z) 2 2,00 2,00 8,00 5,65 2,00 11,3 71 45 3,91 18,5 

(J) 3 2,00 2,00 12,00 13,40 2,00 26,8 45 45 3,43 18,5 

(V) 1 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,0 100 45 2,47 18,5 

N02.15 (V) 1 4,00 2,00 8,00 4,00 2,00 8,0 100 45 3,41 18,5 

(V) 1 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,0 100 45 2,47 18,5 

N02.16 (S) 1 4,00 2,00 

12,00 9,85 2,00 19,7 61 45 3,43 18,5 

 (S) 1 2,00 2,00 

 (Z) 1 4,00 2,00 8,00 4,00 2,00 8,0 100 45 3,41 18,5 

 (Z) 1 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,0 100 45 2,47 18,5 

N03.17 (Z) 2 2,00 2,00 8,00 5,65 2,00 11,3 71 45 3,91 18,5 

(J) 3 2,00 2,00 12,00 13,40 2,00 26,8 45 45 3,43 18,5 

(V) 1 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,0 100 45 2,47 18,5 
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N03.18(V) 1 4,00 2,00 8,00 4,00 2,00 8,0 100 45 3,41 18,5 

(V) 1 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,0 100 45 2,47 18,5 

N03.19 (S) 1 4,00 2,00 

12,00 9,85 2,00 19,7 61 45 3,43 18,5 

(S) 1 2,00 2,00 

(Z) 1 4,00 2,00 8,00 4,00 2,00 8,0 100 45 3,41 18,5 

(Z) 1 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,0 100 45 2,47 18,5 

N04.20 (Z) 2 2,00 2,00 8,00 5,65 2,00 11,3 71 45 3,91 18,5 

(J) 3 2,00 2,00 12,00 13,40 2,00 26,8 45 45 3,43 18,5 

(V) 1 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,0 100 45 2,47 18,5 

N04.21 (V) 1 4,00 2,00 8,00 4,00 2,00 8,0 100 45 3,41 18,5 

(V) 1 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,0 100 45 2,47 18,5 

N04.22 (S) 1 4,00 2,00 

12,00 9,85 2,00 19,7 61 45 4,33 18,5 

 (S) 1 2,00 2,00 

 (Z) 1 4,00 2,00 8,00 4,00 2,00 8,0 100 45 3,41 18,5 

 (Z) 1 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,0 100 45 2,47 18,5 

N05.23 (Z) 1 2,00 1,50 

13,8 13,70 2,20 30,1 46 45 3,51 18,5 

(Z) 1 4,90 2,20 

(J) 1 2,00 1,50 

9 7,25 1,50 10,9 83 45 4,82 18,5 

(J) 1 4,00 1,50 

(V) 1 2,00 1,50 

6 5,65 1,50 8,5 71 45 3,91 18,5 

(V) 1 2,00 1,50 

N05.24 (V) 1 2,00 1,50 

6 9,80 1,50 14,7 41 45 3,02 18,5 

(V) 1 2,00 1,50 

(S) 1 4,00 1,50 6 4,00 1,50 6,0 100 45 2,88 18,5 

(Z) 1 4,90 2,20 10,8 4,90 2,20 10,8 100 45 3,75 18,5 

N06.25 (Z) 2 1,00 1,40 2,8 4,33 1,40 6,1 46 45 2,66 18,5 

(Z) 1 1,00 1,40 1,4 1,00 1,40 1,4 100 45 1,45 18,5 

(J) 1 0,90 2,20 

7,58 7,50 2,20 16,5 46 45 3,10 18,5 

(J) 2 2,00 1,40 
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(S) 2 2,00 1,40 5,6 7,00 1,40 9,8 57 45 3,62 18,5 

 

h.2) Odstupy z hlediska sálání tepla pro střešní plášť 

Střešní plášť nad posledním podlažím se nachází nad požárním stropem a je klasifikován 

jako BROOF (t3), a dle [2], čl. 8.15.4 se považuje za PUP a odstupové vzdálenosti se 

nestanovují. Terasy a ploché střechy se také jako PUP nehodnotí. 

h.3) Posouzení odstupových vzdáleností 

Neprovádí posouzení, zda v případě požáru nedojde k padání hořících částí stavebních 

konstrukcí, jelikož jde o objekt s obvodovým a střešním pláštěm konstrukce DP1 a 

konstrukce druhu DP3, které by mohly šířit požár, se zde nevyskytují, dle [2], čl. 10.4.7. 

PNP objektu nezasahuje na sousední soukromé pozemky. Objekt vůči okolním objektům 

vyhovuje. Na střechy a terasy v PNP je požadavek na BROOF (t3). 

i) Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou 

včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, 

popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků 

u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku 

i.1) Vnější odběrná místa 

Dle [8], čl. 5.2, tab. 1, pol. 2 musí být hydrant ve vzdálenosti 150 m od objektu a 300 m 

mezi sebou, požadované DN 100 s odběrem Q= 6 l/s při doporučené rychlosti proudění 

vody v= 0,8 m/s. U hydrantu má být zajištěn statický přetlak 0,2 MPa. Hydrant 

vyhovujících parametrů je dle informace správce vodovodů na potrubí DN 150 a je od 

objektu vzdálený 23 m. Tato podmínka je tedy splněna.  

i.2) Vnitřní odběrná místa 

Vnitřní odběrná místa – v podobě hadicových systémů (hydrantů) - je nutné zřídit dle [8], 

čl. 4.4.b). Hadicové systémy budou umístěny ve všech podlažích v CHÚC ve výšce 1,1 – 

1,3 m nad podlahou. Budou použity systémy s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti 

19 mm délky 30m (20 m hadice + 10 m dostřik). Vnitřní rozvod vody musí být 

dimenzován tak, aby byl zajištěn minimální přetlak 0,2 MPa a současně zajištěn průtok 

vody v množství alespoň 0,3 l/s. Umístění hydrantových skříní je vyznačeno ve 

výkresové dokumentaci. Dle [4], příloha I, čl. I.7.4.b) nemusí být v hromadných garážích 

zřízené vnitřní odběrné místo, je totiž splněno kritérium méně než 25 % (tj. 48 

parkovacích stání) dle [4], přílohy I. 2., a také dle [4], Přílohy I.7.4. pro hromadnou garáž, 

která je bez obsluhy.  

Pouze u PÚ N01.07, kde je součin hodnoty požárního zatížení a půdorysné plochy S vetší 

než 9000 kg a maximální hodnota p nepřekračuje 150 kg/m2, je třeba zřídit vnitřní 
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odběrné místo s tvarově stálou hadicí a jmenovité světlosti 19 mm a délce 30 m (20 m 

hadice a 10 m dostřik), minimálním přetlaku 0,2 MPa a průtoku v množství alespoň 0,3 

l/s. 

j) Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, 

opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení 

požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových 

komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární 

techniku 

j.1) Přístupové komunikace, nástupní plochy 

Příjezdovou komunikací umožňující příjezd JPO je z Vítězného náměstí hlavní ulice 

Jugoslávských partyzánů, dále ulice Lotyšská napojující se kolmo na ulici Terronská 

přímo před obytnou budovu. Ulice Terronská je obousměrná, průjezdná celou šířkou 9,5 

m s parkovacími pruhy o šířce 5 m. Je tedy splněn požadavek dle [2], čl. 12.2 na 

minimální šířku komunikace 3 m. Komunikace je zpevněná a odvodněná.  

Vstup jak do objektu do CHÚC typu A, tak do prodejny (PÚ N01.07), je vzdálen od 

hlavní ulice 18,5 m. 

Nástupní plocha bude zřízena před vchodem do budovy a bude navazovat na přístupovou 

komunikaci. Délka nástupní plochy je 10 m a její šířka 4,0 m. Splňuje požadavky na 

minimální šířku 4,0 m dle [2], čl. 12.4.2. Podélný sklon max. 8 % a příčný 4 %. Nástupní 

plocha bude vyznačena příslušným dopravním značením, tzn. značka zákazu stání 

s dodatkovou tabulkou „ NÁSTUPNÍ PLOCHA PRO VOZIDLA JPO “, viz zákres v 

situaci. 

j.2) Zásahové cesty 

j.2.1) Vnitřní zásahové cesty 

Požární výška objektu je 16,52 m, tedy ≤ 22,5 m. Dle [2], čl. 12.5.1 není třeba v objektu 

zřizovat vnitřní zásahovou cestu, neboť se předpokládá zásah jednotek požární ochrany 

z vnějšku objektu a není v něm mimo PHZ v hromadné garáži instalováno samočinné 

SHZ.  

j.2.2) Vnější zásahové cesty 

V objektu v posledním podlaží jako součást CHÚC je navržen střešní výlez o rozměru 

1,5 x 0,9 m se zabudovanými skládacími schůdky a poslouží jako přístup na plochou 

střechu. Pokud je zajištěn přístup na střechu pomocí stropního výlezu, není potřeba 

zřizovat vnější zásahové cesty v podobě žebříku na fasádě dle [2], čl. 12.6.2. 
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k) Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích 

přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární 

ochrany nebo požární techniky 

Dle [3], čl. 5.4 musí být v budovách skupiny OB2 instalovány přenosné hasicí 

přístroje v těchto množství a druzích: 

- jeden PHP práškový 21A pro hlavní domovní rozvaděč elektrické energie 

 Navrhuji: 1 x PHP práškový 21A/133B pro PÚ N01.03 

 

- jeden PHP práškový na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy 

nebytových prostor 

 Navrhuji: 6 x PHP práškový 21A ve všech nadzemních podlažích v CHÚC 

 

- jeden PHP práškový 21A pro PÚ určené pro skladování na každých započatých 

100 m2, je-li jejich půdorysná plocha větší než 20 m2: 

 Navrhuji: 1 x PHP práškový 21A do PÚ N01.03 o půdorysné ploše 43,06 m2 

 Navrhuji: 1 x PHP práškový 21A do PÚ N01.02 o půdorysné ploše 20,36 m2 

 

V PÚ N01.06 (kolárna) o půdorysné ploše 10 m2 není třeba PHP umisťovat. V objektu 

se nenachází strojovna výtahu, není proto třeba zřizovat PHP. 

 

Stanovení počtu PHP výpočtem dle [2], čl. 12.8: 

Počet PHP v PÚ se určí podle vzorce: 

     𝑛r = 0,15 ∗ √(𝑆 ∗ 𝑎 ∗ c3 

 

tab. 6 – PHP 

PÚ S [m2] a c3 nr nHJ 
Počet 

PHP 
Druh PHP Poznámka 

N01.04- III 15,44 1,07 1,0 0,61 4 1 PHP CO2 89B plynová kotelna 

N01.07- V 114,69 0,9 1,0 1,52 9 2 

PHP práškový 

21A 

prodejna 

potravin 

 

Stanovení počtu PHP dle [4], Příloha I, čl. 7.3 c): 

V PÚ P01.01/N01 (hromadná garáž se zakladačovým systémem bez obsluhy) 

- jeden PHP na prvních započatých 10 stání a další na každých započatých 20 stání 

- Navrhuji 1 x PHP práškový 21A do hromadné garáže 
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Požadavky na umístění PHP 

PHP musí být umístěny na vhodném místě, tzn. umístěné viditelně ve výšce přibližně 

1500 mm nad úrovní čisté podlahy, označeny piktogramem a zavěšeny na speciální 

konstrukci k tomu určené. Dále je na PHP kladen požadavek na pravidelnou rektifikaci 

certifikovaným požárním technikem.  

l) Zhodnocení technických, popřípadě technologických 

zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, 

vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti 

l.1) Těsnění prostupů kabelů a potrubí 

Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodu, kanalizací, plynovodů, vzduchovodů), 

technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod. 

mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. 

Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším 

povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností, 

jakou má požárně dělící konstrukce. PDK může být případně i zaměněna nebo upravena 

v dotahované části k vnějším povrchům za předpokladu, že nedojde ke snížení požární 

odolnosti konstrukce.  

Požadavky pro těsnění instalačních prostupů: 

Zednickým zapravením: 

- Nehořlavé hmoty (dozdění, dobetonování, nikoliv běžná PUR pěna) 

- Max. trvale 3 zavodněná potrubí (prostup ve zděný či betonové konstrukci) třídy 

reakce na oheň A1 nebo A2 

- Vzdálenost potrubí do 500 mm 

- Nehořlavé potrubí nebi max. vnější průměr 30 mm 

- Případné izolace potrubí nehořlavé do vzdálenosti 500 mm 

Nikoliv pro prostupy do CHÚC a evakuačních a požárních výtahů → těsnit vždy! 

Systémová požární ucpávka 

- S prokázanou PO stejnou jako má požárně dělící konstrukce 

V hodnoceném objektu budou instalační prostupy těsněny zejména v šachtových stěnách. 

V případě prostupů skrytých za přizdívkami osadit revizní dvířka pro přístup 

k ucpávkám. Systémové ucpávky budou označeny identifikačními štítky s údaji dle 

Vyhlášky 23/2008 Sb. K ucpávkám musí být zajištěn přístup pro revize či event. opravy. 
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l.2) Vzduchotechnická zařízení 

Vzduchotechnická zařízení na odvod vzduchu ze sociálních zařízení a kuchyní v bytech 

a jejich prostupy jsou bez požadavků dle [7], čl. 4.2.1. Potrubí v celém objektu bude 

z pozinkovaného ocelového plechu. Provozní větrání bude zřízeno v hygienicky 

namáhaných prostorách a v kuchyních, rozvody vedeny v instalačních šachtách, v případ 

vodorovného rozvodu v pohledu stropu. Rozvody vzduchotechniky, větrání 

hygienických místností nemusí vykazovat PO a nemusí na nich být osazeny požární 

klapky dle [7], čl. 4.2.1. 

Dle [1], čl. 9.2.1 není nutnost osazení požárních klapek do vzduchotechnického potrubí, 

protože žádné neprostupuje rozhraním dvou požárních úseků. 

Větrání hromadné garáže viz kapitola n.3). 

l.3) Vytápění 

Bytový dům je vytápěn pomocí plynového kotle umístěného v kotelně v 1. NP. Kotelna 

tvoří samostatný PÚ N01.04 – III a je přirozeně odvětrávaná. Hlavní uzávěr plynu je 

umístěn na západní straně fasády objektu. Předpokládám výkon kotelny do 0,5 MW a 

splnění podmínek pro kotelnu III. kategorie. Komínové těleso je součástí PÚ kotelny a 

vede průběžně v šachtě požárně oddělené od CHÚC z 1. NP do posledního 6. NP. Komín 

bude Schiedel Absolut. 

l.4) Elektro instalace 

Dodávka elektrické energie pro zařízení požárního zabezpečení je zajištěna dvěma 

nezávislými zdroji energie. Prvním zdrojem je hlavní rozvaděč, druhým náhradním 

zdrojem je UPS. Při výpadku energie bude přepnutí na náhradní zdroj probíhat 

automaticky. 

Hlavní rozvaděč bude umístěn v  PÚ N01.03 (Sklepní kóje). Náhradní zdroj je zajištěn 

pro nouzové osvětlení, větrání hromadné garáže, větrání CHÚC, CENTRAL STOP/ 

TOTAL STOP, autonomní detekce a signalizace požáru bude mít vlastní 9V baterii. 

Tlačítka CENTRAL STOP/ TOTAL STOP jsou umístěna v CHÚC ve vstupu do objektu 

při PÚ N01.27 (UPS) pro potřeby zasahujících jednotek požární ochrany. 

Dle [6], čl. 4.2.1 musí být kabelové trasy, které napájí požárně bezpečnostní zařízení, 

tvořeny samostatným vedením a to tak, aby zůstaly funkční po celou požadovanou dobu. 

Kabelové trasy sloužící pro napájení a ovládání požárně bezpečnostních zařízení, které 

musí zůstat funkční při požáru, musí splňovat třídu funkčnosti kabelové trasy a požadavku 

na třídu reakce na oheň B2ca, s1, d0. Kabelové trasy vedené v CHÚC musí být vedeny 

buď pod omítkou, viz výše, nebo musí odpovídat požadované třídě reakce na oheň B2ca, 

s1, d0.  

Dle [6], čl. 4.3 musí kabelové trasy odpovídat třídě reakce na oheň elektrických kabelů 

B2ca, s1, d0. Třída funkčnosti kabelových tras, které musí zůstat v případě požáru 
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funkční, je nejméně P15-R. Kabely, které zajišťují zjištění a ohlášení požáru, otevření 

větracího světlíku a spuštění ZOKT v PÚ P01.01/N01 a otevření větracího otvoru v 

CHÚC musí mít třídu funkčnosti nejméně P15-R. Kabely, které zajišťují nucený přívod 

vzduchu ventilátorem do CHÚC, napájení tlačítek CENTRAL STOP a TOTAL STOP a 

napájení OPPO a KTPO musí mít třídu funkčnosti nejméně P30-R. Objekt je vybaven 

tlačítkem CENTRAL STOP a TOTAL STOP. Tlačítko CENTRAL STOP umožňuje v 

případě požáru vypnutí všech elektrických zařízení v objektu, jejichž funkčnost není 

nutná při požáru, ale zároveň zachovává dodávku elektrické energie do PBZ. Tlačítko 

TOTAL STOP umožňuje vypnutí všech zařízení v objektu, včetně PBZ. Tlačítko TOTAL 

STOP musí být chráněno proti neoprávněnému či nechtěnému použití. Vypínací tlačítka 

CENTRAL STOP a TOTAL STOP budou umístěny u hlavního vstupu do objektu. 

l.5) Výtah 

V objektu je jeden výtah, trakční elektrický poháněný motorem určený pro osobní 

dopravu, vede z 1. NP do 6. NP. Výtahová šachta je situována v PÚ bez požárního rizika. 

Výtahová šachta umístěná v CHÚC dle [2], čl. 8.10.3 nemusí tvořit samostatný požární 

úsek, jelikož jsou splněny podmínky, že výtahová klec je určena pouze pro dopravu osob, 

je z výrobků třídy reakce na oheň A1 a strojovna výtahu tvoří samostatný požární úsek. 

Výtah je řešen v provedení bez strojovny. Dále výtahová šachta spojuje 6 užitných 

nadzemních podlaží a žádné podzemní podlaží, v polední řadě konstrukce ohraničující 

prostor šachty je druhu DP1. Výtahová šachta bude odvětrána v posledním nadzemním 

podlaží nad úroveň šachty. Nejedná se o evakuační ani požární výtah. Při výpadku 

elektrické energie výtah automaticky sjede do nejbližší stanice a otevře dveře. 

m) Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární 

odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti 

stavebních hmot 

Všechny konstrukce v objektu vyhovují požadavkům dle [2], tab. 12 na PO a nejsou 

stanoveny žádné požadavky na zvýšení PO konstrukcí. 

n) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně 

bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a 

návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby 

Dle [3], čl. 5.5 musí být v budovách skupiny OB2 každá obytná buňka vybavena 

zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení bude umístěno v zádveří bytů 

a napájeno vlastni baterií. V obytné buňce, jejíž podlahová plocha přesahuje 150 m2, musí 

být další zařízení umístěno v jiné vhodné části bytu. Toto ustanovení se platí pro PÚ 

N05.23 (158,74 m2) a PÚ N06.25 (186,97 m2).  
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n.1) EPS 

Čidla EPS budou umístěna do společných prostor bytového objektu, tj. do PÚ N01.02, 

N01.03, A-N01.05/N06 (požární odvětrání CHÚC) a N01.27 (zde umístěna ústředna 

EPS).  

Dle [4], Přílohy I, čl. 3.4 4) nemusí být v podzemních hromadných garážích instalována 

elektrická požární signalizace, počet stání je menší než 20 % (9 < 38) dle tab. I.2. 

Vzhledem k instalaci PHZ a ZOKT (viz dále) je však nutné instalovaní EPS do těchto 

prostor s hromadným zakladačovým systémem, viz kapitola n.4). 

Dle [23], čl. 4.3.2 jsou podmínky pro návrh EPS následující:  

a) Stanovení požadavku na rozsah ochrany zařízením EPS 

Dle [23], čl. 4.2.3 je v PÚ navržena instalace EPS včetně ZDP na PCO. Zařízení EPS též 

požadováno z důvodu instalace ZOKT v CHÚC a hromadné garáži.  Rozsah EPS bude 

dán podrobnou projektovou dokumentací autorizované osoby a realizován dle 

příslušných norem. Zařízení EPS bude střežit zvlášť hromadnou garáž nacházející se v 1. 

PP, zvlášť společné prostory v 1. NP (sklepní kóje, kolárna, místnost pro odpady a 

plynovou kotelnu a zvlášť prostory v 2. NP – 6. NP. 

b) Způsob detekce požáru 

Prostory, v nichž je instalována EPS, budou vybaveny opticko – kouřovými hlásiči, 

v hromadné garáži budou umístěny lineární teplotní kabely, tepelné a kouřové hlásiče 

budou v prostorách sklepních kójích, místnosti pro odpady a kolárně. Plynové budou také 

v plynové kotelně. V prostorách bez požárního rizika hlásiče není třeba instalovat. 

c) Požadavky na umístění tlačítkových hlásičů 

Tlačítkové hlásiče budou umístěny dle [4], čl. 4.3.3 u východů na volné prostranství, u 

východů z prostorů a z PÚ, které musí být vybaveny EPS do navazujících únikových cest, 

v místech obsluhy technologických zařízení. Umisťují se v zorném poli osob a to nejdále 

3 m od uvedených východů a ve výšce 1,2 m až 1,5 m v souladu s ČSN 34 2710. 

d) Umístění hlavní ústředny EPS 

Ústředna EPS bude umístěna v PÚ N01.27-II (UPS) za vchodovými dveřmi do objektu. 

Ústředna EPS bude bez trvalé obsluhy a tudíž vybavena zařízením dálkového přenosu.  

e) Stanovení časů T1 a T2 pro jednotlivé provozní režimy EPS 

EPS je navržena bez obsluhy, napojena pomocí ZDP na PCO příslušného HZS. Časy T1 

a T2 se nestanovují. 
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f) Typy, způsob a čas ovládání požárně bezpečnostních zařízení a dalších 

ovládaných zařízení podle požadavků vyplývajících z celkové koncepce PBŘ a 

právních předpisů a normativních požadavků, seznam a popis funkce ovládaných 

zařízení 

- ohlášení požáru pomocí ZDP na PCO HZS 

- spuštění větrání CHÚC – zajištění nuceného přívodu vzduchu 

 a otevření odvětrávacího světlíku 

- uvedení do chodu nouzové osvětlení na únikové cestě 

- vypnutí provozní vzduchotechniky a odpojení přívodu plynu do kotelny  

- v případě detekce požáru v PÚ P01.01/N01 (hromadná garáž) zde dojde k otevření 

okna v šachtě a spuštění ZOKT 

- spuštění zábleskového majáku, který se nachází na fasádě u vstupu do objektu 

- otevření KTPO, který se nachází na fasádě u vstupu do objektu 

g) Seznam monitorovaných zařízení s výpisem požadovaných monitorovaných 

stavů 

Do systému EPS bude integrována detekce plynu hromadné garáže P01.01/N0. Další 

monitorované zařízení bude požární větrání CHÚC a hromadné garáže, nouzové 

osvětlení. Dále budou monitorována čidla ve společných prostorách v 1. NP a CHÚC. 

h) Druhy signalizace poplachu a stanovení signalizace poplachu a požadavky na 

rozdělení objektu na detekční a poplachové zóny 

Signalizace poplachu bude dle [23], čl. 4.5.8 akusticky, nouzovým zvukovým systémem 

za pomoci sirén do celého objektu.  

i) Požadavek na ZDP 

Zařízení EPS bude vybaveno ZDP. Vznik požáru bude ohlášen prostřednictvím ZDP na 

HZS Prahy 6 – Petřiny. Dále je nutno instalovat obslužné pole požární ochrany a klíčový 

trezor požární ochrany. KTPO doporučeno umístit ve všech případech u hlavního vstupu 

do objektu, kudy je předpokládáno vedení protipožárního zásahu. U hlavního vstupu pro 

ověření poplachu s klíčových trezorem je požadováno realizovat zábleskový maják. 

Použité ZDP musí splňovat a odpovídat PCO místě příslušného HZS. 

j) Požadavky na adresaci informací a požáru na hlavní ústředně EPS 

Navržený systém EPS je s individuální adresací. V případě detekce požáru bude zařízení 

dálkového přenosu oznamovat, který hlásič požár zaznamenal. Seznam hlásičů bude 

vytvořen autorizovanou osobou v rámci projekce systému EPS. 
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k) Požadavky na vybavení zařízení EPS grafickou nadstavbou EPS, tiskárnou 

apod. 

Dle [16; 4.13.1] není nutné zřizovat grafickou nadstavbu systému EPS. 

l) Požadavky na kabely, kabelové trasy a napájení 

Veškeré kabely ovládající požárně bezpečnostní zařízení musí odpovídat požadavkům 

uvedeným v kapitole l.6). 

m) Požadavky na zajištění a vybavení trvalé obsluhy ústředny EPS 

Ústředna EPS je navržena bez trvalé obsluhy. 

n) V případě návrhu ZDP musí být splněny podmínky místně příslušného HZS 

kraje  a v PBŘ musí být stanoveny požadavky na toto zařízení 

Dle [26] musí být splněny následující podmínky (ve zkratce): 

- KTPO, příslušný územní odbor HZS si může vyžádat předání jednoho klíče od 

KTPO 

- OPPO 

- Použitý systém EPS musí zajistit přenos základních informací 

- Použité ZDP musí být kompatibilní se zařízením PCO 

- Objekt vybaven generálním klíčem 

- Systém EPS jednotný v celém objektu 

- Výše uvedené změny projednány se stavebníkem – provozovatelem 

o) Požadavky na provedení koordinačních funkčních zkoušek, případně 

požadavek  na provedení netoxických kouřových zkoušek 

Před uvedením objektu do provozu musí být provedena koordinační funkční zkouška 

systému EPS, která prokáže správnou funkci celého systému. Další kontroly pak budou 

stanoveny v pravidelných intervalech dle projektu EPS. 

n.2) PHZ 

Jelikož PÚ podzemní hromadné garáže se zakladačovým systémem je z hlediska členění 

garáží považován za částečně otevřený, bude dle [1], čl. 11.6b) instalováno sprinklerové 

PHZ, jehož zdrojem požární vody bude dle [1], čl. 11.4b) cisternová automobilová 

stříkačka (CAS) jednotek požární ochrany v časovém pásmu H2. Jeho návrh a rozmístění 

bude provedeno autorizovanou osobou. Z důvodu instalace PHZ musí být hromadná 

garáž opatřena EPS se zařízením dálkového přenosu (ZDP).  

Při návrhu sprinklerového PHZ dle [1], čl. 11.4b) musí být splněny požadavky dle [1], čl. 

11.7.2, jenž zahrnují například vybudování přístupové cesty až k armaturám pro připojení 
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mobilní techniky, nebo alespoň 10 m od nich a přetlak na sprinklerech minimálně 0,2 

MPa. Při sprinklerovém PHZ musí být PÚ v místě připojení mobilní techniky zřetelně a 

trvanlivě označeny.  

n.3) Detekce hořlavých směsí 

Prostory parkovacích míst garáží, kde budou parkovat vozidla s pohonným systémem 

CNG a LPG, musí být osazeny plynovou detekcí s dvoustupňovou signalizací. Při 

dosažení 1. stupně signalizace (10% koncentrace dolní meze výbušnosti) musí zajistit 

aktivaci nuceného provozního větrání. Při dosažení 2. stupně signalizace (20% 

koncentrace dolní meze výbušnosti) musí být zamezeno vstupu dalším osobám do tohoto 

prostoru a zajistit, aby tento prostor všechny osoby opustily. To bude zajištěno pomocí 

optické signalizace – v hromadné garáži budou umístěny LED panely, které v případě 

překročení kritické koncentrace zobrazí nápis ,,OPUSŤTE PROSTOR, NEBEZPEČ 

VÝBUCHU“. Vozidlům, která vyjíždějí, musí být umožněn výjezd bez omezení. 

Detektory pro LPG a CNG jsou umístěny zvlášť – pro LPG cca 0,5 m nad podlahou, pro 

CNG pod stropem. Při aktivaci plynové detekce dojde k blokaci zakladačového systému. 

n.4) ZOKT 

PÚ podzemních garáží se zakladačovým systémem je z hlediska členění garáží 

považován za částečně otevřený, pokud je požárně odvětráván dle [4], Příloha I, čl. 2.5b), 

z tohoto důvodu je v PÚ garáží zřízeno ZOKT pro přirozený přítok vzduchu a nucený 

odvod kouře a tepla. Přirozený přívod vzduchu bude zajišťovat okna ve větrací šachtě 

napojené na EPS a nucený odvod kouře pomocí ventilátoru umístěného v o podlaží výše 

(v 1. NP) na severní straně fasády pod stropní konstrukcí. ZOKT světlíku musí zajistit 

pravidelnou výměnu vzduchu v normálním režimu. 

n.4.1) Potrubí pro odvod kouře a tepla 

Potrubí pro odvod kouře a tepla se dle [1], čl. 10.2.1c) musí klasifikovat podle 

předpokládané teploty odváděných horkých plynů přes 300 °C jako E600 single s tím, že 

za postačující se považuje třída E 30 a to bez ohledu na stupeň požární bezpečnosti, 

v němž se potrubí nachází. 

n.4.2) Zařízení pro nucený odvod kouře a tepla 

Dle [1], čl. 10.6.1 požaduji ventilátor třídy F300 pro teploty do 300 °C, minimální funkční 

doba 60 minut, třída klasifikace F300 60. 

n.4.3) Větrání hromadné garáže 

Provozní větrání 

K aktivaci provozního větrání dojde po dosažení 1. stupně signalizace plynovou detekcí. 

Aby nedocházelo k hromadění zemního plynu, musí být větrání zajištěno ve všech 

místech požárního úseku. 
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Havarijní větrání 

Systém havarijního větrání musí mít náhradní zdroj elektrické energie po dobu alespoň 

60 minut. Musí být napojen na plynovou detekci. Dle [14] čl. 5.3.3.2 musí být v případě 

detekování úniku plynného paliva zajištěna nejméně šestinásobná výměna venkovního 

vzduchu za hodinu. Ke spuštění dojde automaticky, nebo pomocí tlačítkového hlásiče 

EPS, který je umístěn u dveří do CHÚC z obou stran. 

Požární větrání 

Požární větrání musí být navrženo tak, aby v případě požáru odvedlo teplo a kouř mimo 

garáž. Bude řešeno pomocí přirozeného přívodu vzduchu oknem v šachtě a nuceného 

odvodu kouře a tepla. Jeho funkčnost bude zajištěna napojením na náhradní zdroj 

elektrické energie po dobu min 15 min. 

o) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a 

bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti 

označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky 

požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení 

Bezpečnostní značky jsou řešeny dle ČSN ISO 3864–1 [12]. Bezpečnostní značkou musí 

být označen hlavní domovní rozvaděč, hlavní uzávěr vody, hlavní uzávěr plynu, kotelna 

a CENTRAL STOP / TOTAL STOP. 

Použité fotoluminiscenční tabulky umístěné v CHÚC jsou ve výšce 1,7 m nad podlahou. 

Rozmístěny budou tak, aby od první tabulky bylo vidět na druhou tabulku a vždy ve 

směru úniku. 

Výtah musí být uvnitř i vně výtahu označen cedulkou: „Tento výtah neslouží k evakuaci 

osob“. 

Hydrantové skříně a přenosné hasicí přístroje jsou označovány výrobcem. Na dveřích do 

kotelny a k náhradnímu zdroji UPS, bude bezpečnostní cedulka „Nehas vodou ani 

pěnovými přístroji“. 

U armatury pro zásobování PHZ hasivem z vnějšího zdroje se umístí tabulka s nápisem 

„Připojovací armatura pro zásobování PHZ vodou“, minimální/maximální tlak v MPa. 
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p) Závěr 

Předmětem této práce bylo provedení stavebních změn v objektu a následného požárně 

bezpečnostního řešení. Stavební změny jsou popsány v části Stavební revize a ve 

výkresové dokumentaci zakresleny modře.  

- Objekt je z konstrukcí DP1 o požární výšce 16,54 m, rozdělen dle norem do 30 

požárních úseků viz kapitola c).  

- Požární riziko a SPB byl určen v kapitole d.1)  

- ETICS  s požadovanými požárními vlastnostmi v kapitole f). 

- Počet unikajících osob dle kapitoly g.3).  

- Mezní délky a šířky CHÚC a NÚC v kapitolách g.4), g.5) a g.6).  

- Vnější odběrné místo v kapitole i.1), vnitřní odběrné místo v kapitole i.2)  

- Přístupové komunikace v kapitole j.1), zásahové cesty v kapitole j.2). 

- Počet PHP v kapitole k).  

- Technická zařízení stavby v kapitole l). 

- Požární zabezpečení stavby v kapitole n). 

- Rozmístění výstražných značek a tabulek v kapitole o). 

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno dle současných platných norem ČSN. 

Provozovatel je povinen dbát stanovených podmínek a udržovat schopnost provozu PBZ.  

Před uvedením budovy do provozu musí být doloženy následující doklady: 

- doklad o montáži PBZ  

- doklad o oprávnění osob k montáži PBZ  

- doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ  

- dokladem o funkční zkoušce PBZ  

- dokladem potvrzující požadované vlastnosti z požárně bezpečnostního řešení 

stavby  

- dokladem o umístění hasicích přístrojů a zařízení autonomní detekce a signalizace 

- doklad o celkové funkční zkoušce a provozuschopnosti všech PBZ podle 

projektové návaznosti 

 

 

 

 

 

 

 



  

Strana 39/39 

 

 

 

q) Příloha 

q.1) Podrobný výpočet požárního rizika: 

- N01.04 

- N01.07 

- N01.27 

q.2) Výpočet odstupové vzdálenosti z hlediska sálání tepla pro 10 

kW/m2 

- N01.07 

g.3) Výkresová dokumentace 

- Situace 

- Půdorys 1. PP 

- Půdorys 1. NP 

- Půdorys 2. NP (typický půdorys pro 2. – 4. NP) 

- Půdorys 5. NP 

- Půdorys 6. NP 


