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1. Stručný popis stavby 
 

1.1 Konstrukční řešení 
Návrh veškerých nosných konstrukcí řeší předběžný statický výpočet. 

1.1.1 Svislé nosné konstrukce 
Nosný systém objektu je rozdělen na dvě části, administrativní a výrobní. 
Administrativní část objektu má kombinovaný nosný systém s obvodovými 
železobetonovými zdmi tl. 200 mm a šesti železobetonovými sloupy 300x300 mm. 
Administrativní část je tvořena železobetonovým skeletem se sloupy 300x500 mm. 
Sloupy požárním úseku p 01.07 – V budou omítnuty po celém obvodě protipožární 
omítkou Knauf Vermiplaster tl. 13 mm. Ocelové HEB nosníky ve výrobní části budou 
natřeny protipožárním nátěrem Plamostop P9 tl. 250 μ. 

1.1.2 Vodorovné nosné konstrukce 
Stropy v administrativní části jsou železobetonové monolitické pnuté v příčném 
směru mezi obvodové nosné stěny a průvlaky tl. 200 mm. Administrativní část má 
stropní konstrukci z předem předpjatých železobetonových panelů spirol tl. 200 mm. 

1.1.3 Svislé nenosné konstrukce 
Vnitřní nenosné konstrukce jsou navrženy jako sádrokartonové příčky Knauf 
různých tlouštěk, které jsou přizpůsobeny účelu místnosti a požadavku na zvukovou 
izolaci. Všechny příčky mají dvojité opláštění z desek Knauf WHITE a uvnitř příček 
je Knauf Decibel izolace ze skelných vláken. Stejné konstrukce jsou i předstěny a 
opláštění instalačních šachet. 

1.1.4 Vodorovné nenosné konstrukce 
Ocelové UPN nosníky ve výrobní části budou natřeny protipožárním nátěrem 
Plamostop P9 tl. 250 μ. 

1.1.5 Střešní konstrukce 
Střechu je plochá jednoplášťová s hydroizolací z asfaltových pásů a je identická pro 
obě části objektu. Střecha je nepřístupná, tepelnou izolaci tvoří Isover EPS 150 
tl.200 mm a spádová vrstva je z lehčeného betonu. Atika je pouze nad 
administrativní částí. Odvodnění střechy je v administrativní části navrženo do 4 
vpustí, které pokračují do objektu, jsou svedeny instalačními šachtami a dále 
pokračují k zasakování. Výrobní část je svedena do podokapního žlabu, které jsou 
na každé straně dva a ty dále vedou vodu podél fasádního pláště do země a tudy 
k zasakování. Část TZB však není součástí této projektové dokumentace a není 
podrobně řešena. 

1.1.6 Schodiště 
Schodiště je železobetonové prefamonolitické s tl. ramene 230 mm, rozepřené do 
stropní desky a mezipodesty, která je nesena železobenovými stěnami tl. 150 mm. 
Schodiště je konstrukce DP1, po které není vyžadována požární odolnost. 
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2. Požární úseky, požární zatížení a stupeň 
požární odolnosti 
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3. Vyhodnocení konstrukcí na požadavky 
požární odolnosti 

 

4. Evakuace osob 
 

1.1 Únikové cesty 
Celkový počet osob, které se budou v budově běžně vyskytovat je 25. Jako 
chráněná úniková cesta typu A jsou navržena atria ve všech nadzemních i 
podzemních podlažích. Jako únikový východ slouží hlavní vchod budovy a únikové 
dveře vedle vrat z výrobní části. Vzhledem k rozměrům budovy, počtu osob a 
délkám únikových cest není posuzována doba evakuace osob a mezní délky 
únikových cest. 
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1.2 Technické vybavení únikových cest 
V únikových cestách nebude požární zatížení kromě konstrukcí dveří. Větrání bude 
zajištěno uměle. Směr úniku bude vyznačen grafickými tabulkami s vlastní záložní 
baterií.  

5. Stanovení odstupových vzdáleností a 
požárně nebezpečného prostoru 

 

5.1 Vyhodnocení požárně nebezpečného prostoru 
Požárně nebezpečný prostor z požárně otevřených ploch byl zkombinován 
s odstupovou vzdáleností a použita byla větší hodnota. V místech, kde požárně 
nebezpečný prostor zasahuje do komunikace, která slouží k úniku osob, jsou 
navrženy ochranné přístřešky s bezpečnostním sklem. 

6. Zařízení pro protipožární zásah 
 

6.1 Přístupové komunikace, nástupní plochy 
Jako přístupová komunikace slouží zásobovací a dopravní komunikace na pozemku 
na jižní straně budovy. Nástupní plocha nebude zřizována. 

6.2 Zásahové cesty 
Zásahové cesty nebudou vzhledem k požární výšce objektu řešeny. 

6.3 Technická zařízení pro protipožární zásah 
6.3.1Zásobování vodou – vnější odběrová místa 

Odběrné místo bude zajištěno vedle vstupních dveří do výrobní části, kudy má být 
vedený zásah. Hydrant bude napojen ze studny DN 250 mm. 
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6.3.2 Zásobování vodou – vnější odběrová místa 
Vnitřní doběrné místa budou hydranty s dosahem 20 m, které budou umístěny 
v každém podlaží na dostupném místě ve výšce 1,3 m nad podlahou. 

6.3.3 Autonomní detekce a signalizace požáru 
V každém patře bude osazen kouřový hlásič s vlastním napájením. 

7. Použité zdroje 
 Ing. Marek Pokorný, Ph.D, Ing. Arch. Bc. Petr Hejrmánek, požární 

bezpečnost staveb – sylabus pro praktickou výuku, 2018, ČVUT, ISBN 978-
80-01-06394-1 

 ZOUFAL, Roman a kolektiv. Hodnoty požární odolnosti stavebních 
konstrukcí podle Eurokódů. Praha : PAVUS a.s., 2009. 128 s. ISBN 978-80-
904481-0-0. 

 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, 
ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. 

 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty  
 ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
 ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami  
 ČSN 73 0821 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost 

stavebních konstrukcí 
 Pavliš a Hartmann - Výroba a prodej požární techniky  
 Izostav - Protipožární ochrana staveb 
 Knauf  
 Hastex a Haspr - výrobce hasicích přístrojů a hasící techniky 


