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ABSTRAKT  

Diplomová práce �eší projekt polyfunk�ního bytového domu v obci Habrovany v rozsahu 
dokumentace pro provád�ní stavby. Stavba je �ešena v souladu se zvyklostmi výstavby kraje 
s co možná nejv�tší mírou elegantnosti a moderního designu. Projekt obsahuje 2 klasické 
bytové jednotky 3+kk a 5+1 a je jeden nadstandardní podkrovní byt 5+1 s velkou st�ešní 
terasou. Domu náleží dv� provozovny v 1. NP a dv� kancelá�ské nadstandardní jednotky v 2. 
NP. �ešeno je i parkování na pozemku pro rezidenty i zákazníky provozoven a menší 
zatravn�ný park za domem. 
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ABSTRACT  

This diploma thesis solves the project of polyfunctional apartment building in Habrovany 
village in the scope of the documentation for the realization of the building. The building is 
designed in accordance with the custom of building the region with the greatest possible 
elegance and modern design. The project includes 2 classic flats 3+kk and 5+1 and is one 
above-standard attic apartment 5+1 with a large roof terrace. The house belongs to two 
premises in the 1. floor and two office units in the 2. floor. The solution of parking on the land 
for residents and shop wisitors and a smaller grassy park behind the house. 
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ÚVOD 
 

Diplomovou práci na téma „Polyfunkční bytový d]m“ jsem si vybral z toho d]vodu 
toho, že mi pUirostlo k srdci místo, na které projekt stojí. Už od dob započetí studia na VUT 
FAST jsem snil o postavení svého domku na této parcele.  

Stavba je to vEtší z d]vodu nutnosti složitosti zadání diplomové práce a tak jsem 
v nejvyšším patUe bytového domu zbudoval velký podkrovní byt s vysokými stropy a velkou 
stUešní terasou, s výhledem na okolí a obec Habrovany. V suterénu je situována privátní 
posilovna pro obyvatele domu a v 1. NP velká provozovna s čajem, který je mým koníčkem a 
vášní. Celý charakter stavby má být elegantní a spíše nenápadný, ale pUitom moderní. Od 
velkých prosklených ploch a nevšedních tvar] jsem se tedy oprostil a zvolil klasičtEjší 
p]dorysný tvar, klasická čtvercová okna a sedlovou stUechu.  

Díky okolní Uídké zástavbE, velikosti pozemku a d]razu na okolní okouzlující pUírodu 
je za domem zbudován menší zatravnEný park s nejr]znEjšími dUevinami, rybníčkem a 
altánem. Domu náleží také dostatečnE velké parkovištE s vyhrazenými parkovacími místy pro 
invalidy a rezidenty.  

Projekt je ve formE dokumentace pro provádEní stavby a náleží mu všechna potUebná 
dokumentace.  



VLASTNÍ TEXT PRÁCE 
 

Polyfunkční bytový d]m Habrovany 
Dokumentace pro provádEní stavby podle vyhl. 499/2006 Sb. ve znEní vyhl. č. 62/2013 Sb. 

 
 
 
 
 
 
 

A. Průvodní zpráva 
  



 
 

   
 

   A.1.1 Údaje o stavbě 
 
   a) název stavby:   Polyfunkční bytový d]m 
 
   b) místo stavby:   Obec Habrovany, 683 01, č.p. 2321/16, 2321/21 
 
   c) pUedmEt dokumentace: Dokumentace provádEní stavby 
 
 
   A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
 
   a) jméno, pUíjmení a místo trvalého pobytu:  

JiUí Rydlo, Habrovany 252, 68301 Habrovany nebo 
 
 
   A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 
   a)  jméno,  pUíjmení,  obchodní  firma,  IČ,  bylo-li  pUidEleno, místo 
   podnikání  (fyzická  osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, 
   IČ, bylo-li pUidEleno, adresa sídla (právnická osoba):  

Jan Rydlo, Habrovany 252, 683 01 Habrovany, okr. Vyškov, IČ: 88754022 
 
 

 

   
 

Katastrální mapa daného území 
Vstupní prohlídka území 
Požadavky investora na funkci  
 
 

 

   
 
   a) rozsah Uešeného území; zastavEné / nezastavEné území:  

NezastavEné území č.p. 2321/16, 2321/21 
 
   b) dosavadní využití a zastavEnost území:  

území je nezastavEné a nevyužívané 
  



   c)  údaje  o ochranE území podle jiných právních pUedpis]^1) (památková 
   rezervace,  památková  zóna,  zvláštE  chránEné  území, záplavové území 
   apod.):  

Území nespadá do žádného typu chránEného území 
 
   d) údaje o odtokových pomErech: PrimárnE je zajištEn odvod deš[ové vody vsakováním 
velké zatravnEné plochy:  

Území je v mírném svahu a odtok nevsáknuté vody je tak pUirozenE veden do deš[ové 
kanalizace na jižní stranE území. 

 
   e)  údaje  o  souladu  s  územnE  plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
   územního plánování:  

Návrh stavby je v souladu s platným územním plánem 
 
   f) údaje o dodržení obecných požadavk] na využití území:  

Stavba je navržena v souladu s vyhl. Č. 501/2006 SB., vzpp. 
 
   g) údaje o splnEní požadavk] dotčených orgán]:  

Požadavky dotčených orgán] byly zohlednEný v projektové dokumentaci 
 
   h) seznam výjimek a úlevových Uešení:  

Nejsou 
 
   i) seznam souvisejících a podmiOujících investic:  

Nejsou 
 
   j)  seznam  pozemk]  a  staveb  dotčených umístEním a provádEním stavby 
   (podle katastru nemovitostí):  

2321/1, 2321/22, 2321/3, 2321/20 
 
 

 

   
 
   a) nová stavba nebo zmEna dokončené stavby:  

Nová stavba 
 
   b) účel užívání stavby:  

Polyfunkční bytový d]m 
 
   c) trvalá nebo dočasná stavba:  

Trvalá stavba 
 
   d)  údaje  o ochranE stavby podle jiných právních pUedpis]^1) (kulturní 
   památka apod.):  

Nejsou 
 
   e)  údaje  o  dodržení  technických  požadavk]  na  stavby  a  obecných 
   technických požadavk] zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:  



Bytové jednotky nejsou Uešeny s ohledem na požadavky vyhlášky č. 369/2001 Sb. vzpp. 
PUístup i vchod do domu, včetnE chodeb a výtahu 1. SS- 3. NP, splOují tyto požadavky. 
Mezi parkovacími místy nalezneme 2 místa pro osoby s omezenou hybností. 

 
   f) údaje o splnEní požadavk] dotčených orgán] a požadavk] vyplývajících 
   z jiných právních pUedpis]^2):  

Součástí projektové dokumentace 
 
   g) seznam výjimek a úlevových Uešení:  

Nejsou 
 
   h)  navrhované  kapacity  stavby (zastavEná plocha, obestavEný prostor, 
   užitná  plocha,  počet  funkčních  jednotek  a  jejich velikosti, počet 
   uživatel] / pracovník] apod.): 
 

ZastavEná plocha:  341,56 m2 
ObestavEný prostor:  6095,14 m3 
Užitná plocha:  1044 m2 
 
Byty:  3 bytové jednotky (3+kk, 5+1, 5+1) 
KanceláUe:  2 kanceláUské jednotky (3+kk, 4+1) 
Provozovny:  2 provozovny (2+1, 4+1) 

 
 
   i)   základní   bilance  stavby  (potUeby  a  spotUeby  médií  a  hmot, 
   hospodaUení  s  deš[ovou  vodou,  celkové  produkované množství a druhy 
   odpad] a emisí, tUída energetické náročnosti budov apod.):  

Hlavní domovní jistič 7x100A, spotUeba energií dle PENB, hospodaUení s vodou 
vsakováním 

 
   j)  základní  pUedpoklady  výstavby  (časové  údaje o realizaci stavby, 
   členEní na etapy):  

Zahájení stavby do 3 mEsíc] od vydání stavebního povolení, dokončení stavby do 18 
mEsíc] od započetí výstavby, členEno pouze na 1 etapu 

 
   k) orientační náklady stavby: 

32 mil. Kč 
 

   

 
Stavba se skládá pouze z jednoho stavebního objektu a tak není členEna na více celk]. 

  



 

   
 
 
 
 
 

B. Souhrnná technická zpráva 
  



 

    
 
   a) charakteristika stavebního pozemku:  

Obec Habrovany, 683 01, č.p. 2321/16, 2321/21. Stavební pozemek je nezastavEné území, 
bez vzrostlých strom]. Je v mírném sklonu smErem na jih. Podzemní voda je pod úrovní 
plánované stavby 

 
   b)  výčet  a závEry provedených pr]zkum] a rozbor] (geologický pr]zkum, 
   hydrogeologický pr]zkum, stavebnE historický pr]zkum apod.):  

V rámci pUípravy bude proveden radonový pr]zkum. Jiné pr]zkumy omezení ani zábory 
nejsou vyvolány 

 
   c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma:  

Území není v žádném chránEném nebo bezpečnostním pásmu 
 
   d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:  

Území není poddolované, ani není v záplavovém území 
 
   e)  vliv  stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
   na odtokové pomEry v území:  

Stavba nemá zásadní vliv na okolní stavby díky velkým odstupovým vzdálenostem. Stavba 
nemá žádný rušný provoz, který by mohl ovlivOovat pohodu okolí 

 
   f) požadavky na asanace, demolice, kácení dUevin:  

Území je nezalesnEné a bez staveb. PUed započetím stavby bude nutné sundat ornici 
z pozemku a uložit ji na skládku k budoucímu využití 

 
   g)  požadavky  na  maximální  zábory  zemEdElského  p]dního  fondu nebo 
   pozemk] určených k plnEní funkce lesa (dočasné / trvalé):  

Žádné požadavky nejsou 
 
   h)  územnE  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající 
   dopravní a technickou infrastrukturu):  

Na území bude zUízena pUípojka k pUilehlému rozvodu NN, zemního plynu, vody, 
splaškové i deš[ové kanalizace. 
PUed zahájením prací je nutno vytyčit trasy všech podzemních vedení 

 
   i)  vEcné  a  časové  vazby  stavby, podmiOující, vyvolané, související 
   investice:  

Stavba není vEcnE ani časovE závislá na jiných investicích. 
  



 

    
 

Polyfunkční bytový d]m Habrovany, obec Habrovany, okr. Vyškov, č.p. 2321/16, 2321/21 
 
 

 
   B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:  
 

Stavba je určena k podnikání ve dvou provozovnách a dvou kanceláUských jednotkách a 
k bydlení ve dvou patrech s 3 bytovými jednotkami. 
 
ZastavEná plocha: 341,56 m2 
ObestavEný prostor:  6095,14 m3 
Užitná plocha:  1044 m2 
 
Byty: 3 bytové jednotky (3+kk, 5+1, 5+1) 
KanceláUe:  2 kanceláUské jednotky (3+kk, 4+1) 
Provozovny:  2 provozovny (2+1, 4+1) 
 

 
 
   B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
   a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového Uešení:  

Stavba je tradičního vzezUení a zapadá do územního plánu obce Habrovany. Stavba je 
umístEna v západní části pozemku a ve vEtší ploše východní části je situováno otevUené 
parkovištE s místy rezervovanými pro rezidenty a zbytkem parkovacích míst volnE pro 
zákazníky a pracovníky provozoven a kanceláUí. Severní a jižní část pozemku je mínEna 
jako parková zatravnEná plocha s rybníčkem, stromy ovocnými i okrasnými, altánem a 
lavičkami.  

 
   b)  architektonické  Uešení - kompozice tvarového Uešení, materiálové a 
   barevné Uešení:  

ČtyUpodlažní podsklepený polyfunkční bytový d]m s klasickým architektonickým Uešením 
obdélníkového tvaru s malým „L“ výstupkem v severovýchodní části, kde je v posledním 
podlaží situována velká terasa náležící velkému luxusnímu podkrovnímu bytu s vysokými 
stropy. StUecha je sedlová s tmavE hnEdými betonovými taškami a svEtle „banánovE“ 
žlutou fasádou s hnEdými čtvercovými okny v hlavních částech. 

  



 
 
   B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby: 
 

Provozní části se nacházejí ve dvou částech v 1.NP. Na levé západní stranE se nachází 
kadeUnictví se vstupem z hlavní chodby a nehtové studio s ní propojeno se samostatným 
vstupem z hlavní chodby. K této provozovnE náleží denní místnost v severozápadní části 
se sociálním zázemím. Na pravé východní stranE najdeme čajovou provozovnu s prodejnou 
a zázemím e-shopu s vlastním skladem a balírnou, sociálním zázemím a denní místností. 
Vchod je pUímo z hlavní chodby do prostor prodejny 

 
 
 
 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 
Bytové jednotky nejsou Uešeny s ohledem na požadavky vyhlášky č. 369/2001 Sb. vzpp. 
PUístup i vchod do domu, včetnE chodeb a výtahu 1. SS- 3. NP, splOují tyto požadavky. 
Mezi parkovacími místy nalezneme 2 místa pro osoby s omezenou hybností. 

 
 
 
   B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Veškerá technická zaUízení budou pUed dokončením stavby podrobena revizím podle 
pUíslušných pUedpis]. Stavební část bude provedena podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby. 

 
 
   B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
   a) stavební Uešení: 

Stavba je čtyUpodlažní s jedním PP a slouží pro provozní, kanceláUskou i obytnou využití. 
UmístEna je v mírném svahu s okolní parkovou úpravou a velkou parkovací plochou. 

 
   b) konstrukční a materiálové Uešení:  

Stavba je zdEná z cihelných blok] s ŽB suterénním obvodovým zdivem. Základové 
betonové pasy pod nosnými konstrukcemi se základovou deskou. Krov je dUevEný, sedlový 
a vázaný. 

 
   c) mechanická odolnost a stabilita. 

RozmEry hlavních nosných prvk] a zp]sob založení stavby jsou navrženy podle 
pUedpokládaného stálého a nahodilého zatížení stavby, technických údaj] výrobce a podle 
místních klimatických a geologických podmínek 

  



   B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
   a) technické Uešení:  

VytápEní a teplá voda je Uešena ústUednE pomocí plynového kotle. ElektUina pUípojkou 
z veUejného rozvodu. Pitná voda napojena z veUejného vodovodního Uadu. Splašková a 
deš[ová kanalizace vedena do gravitační pUípojky do veUejného separovaného Uadu. 

 
   b) výčet technických a technologických zaUízení:  

Plynový kotel s externím zásobníkem na vodu o výkonu až 150 W. 
 
 
 
   B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 

a) rozdElení stavby a objekt] do požárních úsek]: 
OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU ÚČEL UŽÍVÁNÍ 

N1.01/N5 
CHRÁNDNÁ ÚNIKOVÁ CESTA 
TYPU A - SCHODIŠTD 

N1.02 TDLOCVIČNA 
N1.03 SKLEPNÍ KÓJE 
N1.04 SKLEPNÍ KÓJE 
N1.05 KOTELNA 
N2.01 KOLÁRNA 
N2.02/N5 INSTALAČNÍ ŠACHTA 
N2.03 ČAJOVÁ PROVOZOVNA 
N2.04 KADETNICTVÍ 
N2.05/N5 INSTALAČNÍ ŠACHTA 
N2.06/N5 INSTALAČNÍ ŠACHTA 
N3.01 KANCELÁTE č. 2 
N3.02 KANCELÁTE č. 1 
N4.01 BYT č. 2 
N4.02 BYT č. 1 
N5.01 BYT č. 3 

 
   b) výpočet požárního rizika a stanovení stupnE požární bezpečnosti: 

viz. PBTS D.1.3, které je součástí tohoto dokumentu 
 
   c)  zhodnocení  navržených  stavebních  konstrukcí a stavebních výrobk] 
   včetnE požadavk] na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí: 

Požarni odolnost stavebnich konstrukci všech PU je vyhodnocena pro pUislušny 
stupeO požarni bezpečnosti dle tab. 12 ČSN 73 0802. Veškere užite konstrukce byly 
ovEUeny vypočtem podle požadavk] pUislušnych ČSN. Navržene stavebni konstrukce 
splOuji normove požadavky, nosnost a stabilita konstrukce bude zachovana po normou 
stanovenou dobu. 

 
   d) zhodnocení evakuace osob včetnE vyhodnocení únikových cest: 

Ze všech PU je zajištEn unik osob jednou chránEnou únikovou cestou vedoucími 
z úseku na volné prostranství. Byla posouzena možnost využiti jediné CHUC i její délka 
a šíUka schodiš[ového ramene. Úniková cesta vyhovuje všem požadavk]m ČSN 73 0802. 

 



   e)  zhodnocení  odstupových vzdáleností a vymezení požárnE nebezpečního 
   prostoru: 

PožárnE nebezpečný prostor je vyznačený na výkrese situace požární bezpečnosti a 
zasahuje pouze na pozemek stavby 
 

   f) zajištEní potUebného množství požární vody, popUípadE jiného hasiva, 
   včetnE rozmístEní vnitUních a vnEjších odbErných míst: 

Ve vzdálenosti 150 m se nachází podzemní hydrant DN 100 mm. 
VnitUní odbErné místo je z hadicového systém o jmenovité svEtlosti tvarovE stálé hadice 
19mm, délky 30m + 10m dostUik. Jsou umístEny na hlavních podestách jednotlivých 
podlaží. Jsou zde také navržený PHP ve všech provozovnách, kotelnE, kolárnE i skladu. 

 
   g)   zhodnocení   možnosti   provedení   požárního  zásahu  (pUístupové 
   komunikace, zásahové cesty): 

Požadavek ČSN 73 0833 čl. 4.4.1 na pUistupovou komunikaci min. šiUky 3 m, končici 
min. 50 m od objektu je splnEn. 

 
   h)  zhodnocení  technických a technologických zaUízení stavby (rozvodná 
   potrubí, vzduchotechnická zaUízení): 

Bez zvláštních požadavk] požární bezpečnosti. 
 

   i)  posouzení  požadavk]  na  zabezpečení stavby požárnE bezpečnostními 
   zaUízeními: 

Požadavek ČSN 73 0833 čl. 4.6 a vyhl. č. 23/2008 Sb., § 15 odst. 5 na vybaveni 
každého bytu zaUízením autonomní detekce a signalizace (autonomním hlásičem požáru) 
s certifikátem shody podle ČSN EN 14604 je respektován. 

 
   j)  rozsah  a  zp]sob  rozmístEní výstražných a bezpečnostních značek a 
   tabulek. 

Bytovy d]m bude vybaven pUislušnymi bezpečnostnimi tabulkami a značkami podle 
požadavk] ČSN ISO 3864-1, ČSN 01 8013 a podle naUizeni vlady NV 11/2002 Sb. 
UmistEni tabulek viz. čast D1.3 PBT. 

 
   B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
   a) kritéria tepelnE technického hodnocení:  

Objekt je navržen v souladu s požadavky úspory energie a tepelné ochrany, část tUetí, §16 
odst. 1 – 3 vyhl. č. 268/2009 Sb.  

 
 
   b) posouzení využití alternativních zdroj] energií: 

Není požadováno 
 
 
  



   B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a 
komunální prostředí 
 

Stavba je navržena dle platných právních pUedpis] a technických norem, zejména pak v 
souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
Parametry vnitUního prostUedí stavby jsou navrženy v souladu s revidovanou ČSN 73 0540. 
V objektu je pUedpokládána 50% vlhkost vzduchu, pr]mErná vnitUní teplota vytápEných 
místností 23°C. Stavba splOuje požadavky na ochranu proti hluku a vibracím, část tUetí, 
§14 odst. 1 – 5 vyhl.č. 268/2009 Sb. V okolí stavby se nenachází žádný zdroj hluku se 
zvýšenou intenzitou. 

 
 
   Zásady   Uešení   parametr]   stavby   (vEtrání,  vytápEní,  osvEtlení, 
   zásobování  vodou,  odpad]  apod.) a dále zásady Uešení vlivu stavby na 
   okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.):  

Všechny místnosti stavby budou vEtrány a osvEtleny pUímo. Stavba bude zásobována 
vodou z veUejného vodovodního Uadu a bude napojena na veUejnou splaškovou a 
deš[ovou kanalizaci. Komunální odpad bude likvidován v systému veUejného svozu. 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolí, pokud jde o hluk, prašnost apod. 

 
 
 
   B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
   a) ochrana pUed pronikáním radonu z podloží:  

Na pozemku nebylo zjištEno zvýšené množství radonu z podloží 
 
   b) ochrana pUed bludnými proudy:  

Bleskosvod bude klasický, hUebenový se sedmi svody 
 
   c) ochrana pUed technickou seizmicitou:  

není vyžadováno 
 
 
   d) ochrana pUed hlukem:  

Není potUebná, avšak konstrukce jsou z lepších akusticky odolných materiál] 
 
   e) protipovodOová opatUení:  

Nejsou potUeba. Stavba se nenachází v povodOové oblasti 
 
   f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.):  

Nejsou 
  



    
 
   a) napojovací místa technické infrastruktury:  

Nová pUípojka  pro veškerou infrastrukturu pUed domem na jižní stranE viz. Situační výkres 
 
   b) pUipojovací rozmEry, výkonové kapacity a délky: 
 

Vodovod : 
Rozvod vody bude napojen na veUejný vodovod, pUes vodomErnou šachtu, která bude 
na pozemku investora. 
Vedení mezi navrhovaným objektem a Uadem bude provedeno napojením z 
plastických hmot PE SDR 11 �50x6,9 mm. 
Vedení bude uloženo ve výkopu v hloubce min. 1,2 m pod terénem. ŠíUka rýhy bude 
taková, aby byl dodržen požadavek zajistit min. 15 cm mezi vnEjším lícem potrubí a 
stEnou výkopu pro provedení kvalitního obsypu. 
Potrubí bude uloženo na pískovém loži (velikost zrn do 20 mm) tl. 0,10 m ve spádu 
min. 0,3%. 
Obsyp potrubí bude proveden do úrovnE vrchu potrubí. HutnEní postačuje v rozsahu, 
který zaručí úplný obsyp potrubí. 
Zásyp potrubí bude proveden tEženým pískem (velikost zrn do 20 mm) 0,3 m nad 
vrch potrubí, bez hutnEní. Na této vrstvE bude uložena signalizační folie. 
Dále bude realizace vedení zahrnovat: 
� Tlakovou zkoušku provozním tlakem, minimálnE 0,2 MPa 
� Proplach potrubí. 
� OdbEr vzork] vody z provedeného úseku a jejich rozbor. 
 
Splašková kanalizace : 
Splašková voda z objektu bude vedena v potrubí do veUejné kanalizace. 
Svod mezi objektem a revizní šachtou bude navržen z PVC trub hrdlových DN 150. 
Uložen je ve výkopu na pískovém loži 0,10 m, v hloubce cca 0,8 m pod terénem, ve 
spádu min. 2%. 
ŠíUka rýhy min. 0,3 m. Materiál pro lože trouby – písek, musí být ukládán rovnomErnE 
po vrstvách po celé šíUce rýhy a musí být dobUe zhutnEn vhodnými mechanizačními 
prostUedky. Vhodný materiál pro obsyb se rozprostUe rovnomErnE po obou stranách 
trouby a vždy po vrstvách 0,10 – 0,15 m se pečlivE zhutní. 
Na obsyp bude položena výstražná folie. Hrdla PVC trub jsou utEsnEna gumovými 
kroužky. Tlaková zkouška podle ČSN 75 5911 se provede pUed úplným zasypáním 
rýhy. 
PUi kolaudaci bude pUedložen doklad o nepropustnosti splaškové kanalizace. 
Deš[ová kanalizace : 
Deš[ové vody z objektu budou svedeny do akumulační jímky a odtud trativodem do 
vsaku na pozemku investora. Svod bude navržen z PVC trub hrdlových DN 125. 
Uložen je ve výkopu na pískovém loži 0,10 m, v hloubce cca 0,8 m pod terénem. 
Hrdla PVC trub jsou tEsnEna gumovými kroužky. 

  



Elektroinstalace : 
Napojení polyfunkčního domu bude provedeno pUípojkou z rozvodného pilíUe 
umístEného na hranici pozemku investora. Rozvodný pilíU je Uešen jako vyzdívaný. 
PilíU obsahuje rozvodné skUínE distribuční soustavy. Uložení kabelu bude provedeno 
ve výkopu 35x80 cm v kabelovém loži z prosátého písku, zásyp 25 cm zeminou, 
výstražná fólie a dokončit zásyp. V zeleni pozemku bude provedeno napojení na 
objekt kabelem CYKY 4Bx10 mm2. 
Plyn: 
PUívod plynu do objektu bude veden ze pilíUe na hranici pozemku investora. PilíU bude 
obsahovat plynomErovou skUíO, kde bude ukončena stUedotlaká plynová pUípojka a 
hlavní uzávEr plynu. Od pilíUe k objektu bude nízkotlaká pUípojka provedena z trub 
PE32. PUípojka bude uložena ve výkopu na pískovém loži v hloubce min. 0,8 m pod 
terénem a obsypána do výše 300 mm nad povrch potrubí. PUed zahrnutím zeminou 
bude instalována signální fólie žluté barvy. 

 
 
 

    
 
   a) popis dopravního Uešení:  

Na území je Uešeno parkování pro rezidenty a ostatní uživatele a zákazníky pomocí 
otevUených parkovacích míst. Pro vjezd slouží pUíjezdová cesta s obratištEm na konci 
parkovištE 

 
   b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:  

Pozemek pUiléhá na veUejnou zpevnEnou cestu 
 
   c) doprava v klidu:  

Objektu náleží rozsáhlé parkovištE pro osobní automobily s privátním parkováním pro 
rezidenty a parkovacími místy pro invalidy. 

 
   d) pEší a cyklistické stezky:  

Nejsou 
 

    
 
   a) terénní úpravy:  

Území je v mírném svahu smErem na jih a tak bude i zachován. Kolem domu bude 
urovnána rovina. V zadní severní části pozemku bude provedena rozsáhlá parková plocha 

 
   b) použité vegetační prvky:  

Jezírko, výsadba okrasných i ovocných strom] a keU], keUové pásy kolem cest 
 
   c) biotechnická opatUení:  

Nejsou 
  



    
 
   a) vliv na životní prostUedí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p]da:  

Stavba nemá negativní vliv na okolní prostUedí a stavby. Deš[ová voda z pozemku je 
odvádEna vsakováním do zatravnEných ploch, kterých je dostatek. Voda ze stUechy a 
anglických dvork] bude odvádEna do deš[ové kanalizace. Stavba nebude pUi svém provozu 
produkovat žádný nebezpečný odpad. PUed zahájením stavebních prací bude sejmuta ornice 
a uložena na skládce k dalšímu využití po dokončení stavby jako vrchní vrstva upraveného 
zatravnEného terénu 

 
   b) vliv na pUírodu a krajinu (ochrana dUevin, ochrana památných strom], 
   ochrana  rostlin  a  živočich]  apod.), zachování ekologických funkcí a 
   vazeb v krajinE:  

Není potUeba z d]vodu absence dUevin a živočich] na pozemku 
 
   c) vliv na soustavu chránEných území Natura 2000:  

stavba nemá vliv na území Natura 2000 
 
   d)  návrh  zohlednEní  podmínek  ze  závEru  zjiš[ovacího  Uízení  nebo 
   stanoviska EIA:  

pro stavbu nebylo provádEno vyhodnocení EIA 
 
   e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
   ochrany podle jiných právních pUedpis]:  

Žádná ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována, podmínky ochrany pUírody 
nejsou stanoveny 

 
 

    
 
   SplnEní   základních   požadavk]   z   hlediska  plnEní  úkol]  ochrany 
   Obyvatelstva:  

Na stavbu se nevztahují požadavky vyhlášky č. 380/2002 Sb., § 22, stavba nebude sloužit 
jako stálý nebo improvizovaný úkryt. 

 
 

    
 
   a) potUeby a spotUeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištEní:  

Budou zajištEny z novE zbudovaných pUípojek 
 
   b) odvodnEní staveništE:  

Bude provedeno vsakováním do p]dy a v pUípadE nutnosti bude voda odčerpána čerpadlem 
do deš[ové kanalizace. 

  



   c)   napojení   staveništE   na   stávající   dopravní   a   technickou 
   infrastrukturu:  

Stavba bude napojena v místE budoucí silnice parkovištE štErkovým násypem tl. 200 mm 
na stávající veUejnou zpevnEnou cestu pUiléhající pozemku staveništE 

 
   d) vliv provádEní stavby na okolní stavby a pozemky:  

V okolí se nacházejí obytné stavby, takže budou rušné práce provádEny ve všední dny mezi 
8. hodinou ranní a 6. hodinou odpolední 

 
   e)  ochrana  okolí  staveništE  a  požadavky  na  související  asanace, 
   demolice, kácení dUevin:  

Všechna vozidla opouštEjící staveništE, musí mít očištEná kola od zeminy a pUípadných 
nečistot, vzniklých ze stavby. Žádné demolice, ani kácení nejsou tUeba 

 
   f) maximální zábory pro staveništE (dočasné / trvalé):  

Žádné zábory nejsou potUeba 
 
   g)  maximální produkovaná množství a druhy odpad] a emisí pUi výstavbE, 
   jejich likvidace:  

BEhem výstavby budou vznikat odpady bEžné ze stavební výroby:  
- pUebytečná výkopová zemina, r]zná stavební su[, zbytky stavebního materiálu - obalový 
materiál stavebních hmnot (papír, lepenka, plastové folie)  
- odpadní stavební a obalové dUevo  
- zbytky izolačních hmot (asf. pásy, polystyren, minerální vata, dUevovláknité desky)  
- zbytky instalačních materiál] (kabel], prostup], lepících pásek, plastových apod. trubek)  
- zbytky barev, nátErových a lepících hmot 

 
   h) bilance zemních prací, požadavky na pUísun nebo deponie zemin:  

Vykopaná zemina bude skladovaná na pozemku a v pUevážné vEtšinE bude využita po 
dokončení stavby na terénní úpravy a násypy. 

 
   i) ochrana životního prostUedí pUi výstavbE:  

TUídEní materiál] bude probíhat na staveništi. Pro tUídEní platí katalog odpad] dle vyhl.č. 
381/2001 Sb. Odpady budou pUednostnE odvezeny oprávnEné osobE k jejich opEtovnému 
použití. Odpady, které již nemají další využití, a nebezpečné odpady (obaly, obsahující 
zbytky nebezpečných látek nebo obaly tEmito látkami znečištEné; jiný stavební a 
demoliční odpad) budou pUedány oprávnEné osobE k jejich ekologické likvidaci.  

 
   j)  zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  pUi  práci  na staveništi, 
   posouzení  potUeby  koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci 
   podle jiných právních pUedpis]^5): 

 Stavba bude realizována dodavatelsky. V pr]bEhu výstavby budou dodržována pUíslušná 
ustanovení stavebního zákona, pUíslušných ČSN, vyhlášek a bezpečnostních pUedpis], 
zejména pak zákona č. 309/2006 Sb. o zajištEní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví pUi práci – BOZP, naUízení vlády č. 362/2005 Sb. a naUízení vlády č. 591/2006 Sb. 
BEhem realizace bude pUímo na stavbE veden stavební deník, který bude pUístupný 
kontrolním orgán]m. 

 
   k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Nejsou Uešeny 



 
   l) zásady pro dopravní inženýrská opatUení:  

Žádná opatUení nebudou tUeba 
 
   m)  stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádEní  stavby (provádEní 
   stavby  za  provozu,  opatUení  proti  účink]m  vnEjšího  prostUedí pUi 
   výstavbE apod.):  

tyto podmínky nejsou zapotUebí 
 
   n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:  

PUi stavbE budou dodrženy požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. a pUedpis] souvisejících. 
StaveništE je nutno zabezpečit podle platných bezpečnostních pUedpis]. Pro účely 
zaUízení staveništE budou užívány jen ty pozemky, které stavební vlastní. V d]sledku 
provádEní stavby nebudou znečiš[ovány ani jinak dotčeny okolní komunikace. Na 
komunikacích nebude skladován žádný materiál ani výkopek. Ukládání potrubí, včetnE 
zabezpečení výkop], je nutno provádEt v souladu s platnými ČSN a bezpečnostními 
pUedpisy. Veškeré instalační práce budou provádEny dle ČSN EN 806 1-5, ČSN 75 5409 
(vnitUní vodovody), ČSN 75 5411 (vodovodní pUípojky), ČSN EN 12056 1-5 (vnitUní 
kanalizace), ČSN EN 1610 (75 6114) (kanalizační pUípojky), ČSN 75 6081 (žumpy), 
ČSN 33 2000 (el. instalace), ČSN EN 12007 - 5 ( pUípojky plynu), ČSN EN 62 305 
(ochrana pUed bleskem). PUi kUižování a soubEhu budou dodrženy požadavky ČSN 73 
6005. PUed zahájením zemních prací je nutno vytýčit trasy všech podzemních vedení a 
dbát, aby nedošlo k jejich narušení. PUi kUižování se stávajícími sítEmi je nutno 
respektovat požadavky správc] jednotlivých sítí. 

  



    
 
   D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 
   a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční 
   a  provozní Uešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebnE 
   technické  Uešení  a  technické  vlastnosti  stavby;  stavební fyzika - 
   tepelná technika, osvEtlení, oslunEní, akustika / hluk, vibrace - popis 
   Uešení, výpis použitých norem):  
 
Architektonické a výtvarné Uešení 
Stavba se se svým charakterem snaží zapadnout do tradiční výstavby bytových dom] v regionu 
a zachovat d]raz na pUírodu v odlehlejší lokaci obce. Velká terasa náležící podkrovnímu bytu a 
balkón náležící každému bytovému i komerčnímu bloku, rozsáhlá parková zahrada a 
jednoduchý design pUírodu respektuje. Okna a dveUe základních a pravidelných tvar] se stejnE 
tak pravidelným rozmístEním. Sedlová stUecha s malým sklonem pro komfortní obývání 
luxusního podkrovního bytu s vysokými stropy. 
 
Materiálové Uešení 
Stavba je Uešena systémem Porotherm s užitím obvodového zdiva z Uady eko + a vnitUní nosné 
i nenosné stEny klasickou Uadou P+D. Suterén je pak vylit z ŽB, stejnE tak i výtahová šachta. 
Základové pasy z prostého betonu pod všemi nosnými konstrukcemi hluboko pod nezámrznou 
hloubkou. StUešní taška betonová BRAMAC MAX s bezpečným sklonem od 22°. Vodorovné 
nosné konstrukce jsou tvoUedy nosníky POT a tvárnicemi MIAKO a pUeklady taktéž systémem 
porotherm. Schodiš[ová ramena jsou monolitická s užitím protihlukovými prvky v oblasti 
navázání na podestu a mezipodestu. Krovy jsou v podkroví zakryty protipožárním 
sádrokartonem s viditelnými sloupky a pásky. 
 
Dispoziční a provozní Uešení 
D]m je ve dvou spodních patrech určen pro komerční účely (kadeUnictví, nehtové studio, čajová 
provozovna a kanceláUe) a ve dvou zbývajících nadzemních podlažích pro bydlení, obsahující 
3 bytové jednotky s odlišnými prostorovými i kvalitativními rozdíly. Hlavní vchod do domu 
z jižní strany pokračuje na severní stranu, kde je situován osobní výtah a schodištE do všech 
podlaží. Provozní části se nacházejí ve dvou částech v 1.NP. Na levé západní stranE se nachází 
kadeUnictví se vstupem z hlavní chodby a nehtové studio s ní propojeno se samostatným 
vstupem z hlavní chodby. K této provozovnE náleží denní místnost v severozápadní části se 
sociálním zázemím. Na pravé východní stranE najdeme čajovou provozovnu s prodejnou a 
zázemím e-shopu s vlastním skladem a balírnou, sociálním zázemím a denní místností. Vchod 
je pUímo z hlavní chodby do prostor prodejny. KanceláUe ve 2. NP jsem dEleny do dvou jednotek 
na východní a západní. Západní je určena pro dvE podnikající osoby s nutností velké zasedací 
místnosti, jako tomu jsou napUíklad právníci a advokáti. Východní kanceláUská jednotka je 
určena pro vEtší skupinu lidí, zabývající se napUíklad IT problematikou. Obsahuje velkou 
kanceláU s navazující servrovnou. Obsahuje také samostatnou kanceláU pro vedoucího a velkou 
společnou místnost pro společné meetingy a porady. Ve 3. NP nalezneme v západní části 
skromnEjší byt 3+1 s koupelnou a vanou a samostatné WC. Východní byt je vEtší a disponuje 
tUemi ložnicemi a pracovnou, obývacím pokojem a kuchyní. Jde tedy o 5+1. Najdeme zde také 
velkou koupelnu s vanou a samostatné WC. Oba dva byty v 3. NP mají komoru pro uskladnEní 
úklidových a jiných vEcí. Poslední byt je celý určen pro jednu bytovou jednotku a tvoUí tak 
velmi luxusní bydlení s vysokými stropy, velkou venkovní terasou a prostornými a 



prosvEtlenými místnostmi. Jde o 5+1 a obsahuje dvE koupelny, E samostatné záchody a velkou 
úklidovou komoru. Najdeme zde dva dEtské pokoje v západní části a jedu ložnici s oddElující 
sklenEnou pUíčkou, za kterou najdeme prostor určený jako šatna. Velký obývací pokoj ve 
východní části a navazující kuchyO se stUedovým ostr]vkem a velká herna v části západní. 
 
Bezbariérové užívání stavby 
Bytové jednotky nejsou Uešeny s ohledem na požadavky vyhlášky č. 369/2001 Sb. vzpp. PUístup 
i vchod do domu, včetnE chodeb a výtahu 1. SS- 3. NP, splOují tyto požadavky. Mezi 
parkovacími místy nalezneme 2 místa pro osoby s omezenou hybností. 
 
Konstrukční a stavebnE technické Uešení 
 
Základy 
Stanovení úrovnE 0,000=315,730 
Minimální únosnost základové spáry je 200 kPa a úroveO podzemní vody je pod základovou 
spárou. Pokud nebudou tyto pUedpoklady splnEný, je nutné konzultovat s projektantem. 
Hloubka hlavního výkopu je -3,450. Nejhlubší výkop pro pasy jsou pod obvodovým zdivem 
v hloubce -4,350.Základové pasy jsou vylity z betonu C12/15 X0. Po vylití první poloviny rýh 
bude vložen zemnící pásek FeZn 35x3,5 ve svislé poloze a bude vyveden v místech budoucích 
svod] a v místE uzemnEní hlavního rozvadEče. V pasech budou vytvoUeny prostupy pro 
pr]chod infrastruktury smErem do kotelny a k instalačním šachtám v obou kUídlech budovy. 
Mezi základovými pasy bude na terén vylita základová deska se všemi nutnými prostupy pro 
rozvody médií. Deska bude vyztužena jednou vrstvou kari sítE 100x100/6 s pUesahem 
minimálnE 2 ok. Ke kari síti budou pUisvorkovány zemnící dráty, napojené v místech svod] na 
zemnící pásky. Deska bude vylita z betonu C 16/20. 
 
Izolace spodní stavby 
Hydroizolace spodní stavby z jednovrstvého SBS modifikovaného asfaltového pásu se spodní 
samolepící povrchovou úpravou. V místE styku základové desky, obvodové zdi a XPS, bude 
zás pUetažen pUes okraj základové desky pro uzavUení vodorovné a svislé izolace. Svislá HI je 
chránEna bodovE nalepenými panely XPS o tlouš[ce 100 mm s vrstvou nopové folie 20 mm a 
geotextilií. V patE základového pasu je v celém obvodu provedena drenáž z d]vodu odvodnEní 
anglických dvork]. Drenážní trubka je obalena kamenivem frakce 16-32 a geotextilií. 
 
Svislé a vodorovné nosné konstrukce 
Obvodové stEny v podzemní části stavby a stEny výtahové šachty jsou ze železobetonu C20/25 
XC1. Zbytek obvodového zdiva je z cihelných blok] Porotherm EKO+ 44 na tenkovrstvou 
maltu Profi. VnitUní nosné zdivo je z cihelných blok] Porotherm P+D 30 na maltu TM. Nenosné 
zdivo je z cihelných tvarovek Porotherm P+D 11,5 na maltu TM. Stropy všech podlaží jsou 
sestaveny ze systém Porotherm MIAKO + POT nosníky. Tl. Stropu je 250 mm. PUeklady 
nosných stEn jsou Porotherm KP 7 potUebné délky. Otvory v nenosných stEnách jsou vybaveny 
pUeklady Porotherm KP 11,5. 
 
Krov a stUešní pláš[ 
StUecha nad hlavní obdélníkovou částí je sedlová vaznicová se sklonem 27°z rostlého dUeva. 
Vaznice jsou podepUeny nosnými stEnami a dUevEnými sloupky s pásky. Pozednice je kotvena 
svisle do ŽB vEnce pomocí zabetonovaného trnu a matice. Tepelná izolace mezi krokvemi 
v celé tlouš[ce 160 mm a pod krokvemi mezi SDK profily tl. 60 mm. Krokve a kleštiny jsou 
podbity SDK deskami a celý krov je opatUen parozábranou. Východní část domu má stUechu 
plochou a je uzp]sobena pro trvalý provoz jako terasa. Jde o stUechu vybavenou spádovými 



klíny z tepelné izolace položené na parozábranE z asfaltových pás]. Na klínech leží souvrství 
XPS desek potažených geotextilií a mPVC hydroizolací SIKAPLAN G, která je kotvena 
systémovými kotvami dle specifikace výrobce. Nášlapnou vrstvu tvoUí 20 mm tlustá keramická 
slinutá dlažba 600x600 mm na rektifikovatelných plastových podložkách. 
 
Komínové tEleso 
Pro plynový kotel v kotelnE v pUízemí je navržen komín SCHIEDEL UNI ADVANCED, 
jednopr]duchový. Vybírací dvíUka komínu jsou v kotelnE. Vymetání komínu je z komínové 
lávky, pUístupné po ploše stUechy pomocí systémových nášlap]. 
 
Podlahy 
Hlavní komunikační prostory (chodba a schodištE) a celý suterén je z prostého betonu 
s epoxydovým ochranným nátErem, jako povrchovou úpravou. Veškerá sociální zázemí jsou 
s keramickou slinutou dlažbou na tenkou spáru, lepená na lepidlo Keraflex Maxi S1, kv]li 
velkoformátu. Ostatní prostory, jako jsou prodejny, obytné místnosti a privátní chodby, mají 
nášlapnou vrstvu z laminátových podýhovaných prken a roznášecí vrstvu z litého anhydritu.  
 
Tepelné izolace 
Stavba není celoplošnE zateplena. V podlaze v 1.PP je tepelná izolace EPS 100 S a v ostatních 
podlažích kročejová izolace z čedičové vlny ISOVER T-N. 
Suterén a soklová oblast je po obvodu stavby zateplena SYNTHOS XPS PRIME S 30L. 
Sedlová stUecha je opatUena mezikrokevní tepelnou izolací z minerální vlny ISOVER Orsik. 
Plochá stUecha je zateplena tepelnou izolací XPS SYNTHOS XPS PRIME S 70L a spádovými 
klíny z minerální vlny ISOVER SD 40/60. 
 
Okna a dveUe 
Okna ve svislých stEnách jsou plastová VEKRA Komfort EVO Uw=0,71 W/m2K, 
šestikomorové trojsklo. Okna v sedlové stUeše jsou VELUX premium s elektrickým napájením. 
DUevEný rám s trojsklem a dálkovým ovládáním. 
DveUe v podzemním podlaží jsou dUevEné foliované osazené v kovových zárubních. 
V kovových zárubních jsou také osazeny vchodové protipožární dveUe ke všem provozovnám 
i bytovým jednotkám. Ostatní interierové dveUe jsou osazeny v obložkových zárubních a jsou 
dýhované. Veškeré kování je nerezové a jsou používány pUechodové lišty. 
Okna se umis[ují do úrovnE tepelné izolace v pUekladu. Montážní kotva PREMIUM, z žárovE 
pozinkované ocely, tl. 1,5 mm. Počet kotev min 2 ks/bm rámu, první kotva nejdále 250 mm od 
vnitUního rohu rámu, dále max 700 mm, umístEné symetricky. Kotvy budou takto rozmístEny 
po celém obvodu každého rámu. PUipojovací spára bude provedena z interiéru parotEsnou 
páskou, tepelnE izolační výplní PUR pEnou, a venkovní paropropustnou vodotEsnou páskou. 
PUed započetím výroby je nutno ovEUit skutečné rozmEry otvor] na stavbE. 
 
Úpravy povrch] 
VnEjší omítka je silikátová Baumit NANOPORTOP. VnitUní sádrové hlazená omítky Baumit 
jsou provádEny strojnE. Podhled krobu je tvoUen sádrokartonem s hodnotou REI min 15 minut 
na kovové konstrukci. Sokly v pUízemí jsou stErkovány marmolitem. 
 
 
     



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Obsah a rozsah požárnE bezpečnostního Uešení odpovídá provádEcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, 
vydané k zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochranE. 
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Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákonnými pUedpisy zejména vyhláškami MVČR: č. 23/2008 
Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znEní pozdEjších pUedpis], č. 246/2001 Sb., o 
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ve znEní pozdEjších pUedpis], 
zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochranE ve znEní pozdEjších pUedpis] a vyhláškami MMRČR č. 268/2009 
Sb., o obecnE technických požadavcích na výstavbu ve znEní pozdEjších pUedpis] a č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb ve znEní pozdEjších pUedpis]. Dále je zpracována v souladu s platnými ČSN viz. položka 
2.1 této zprávy. 
  



 
 
Urbanistické a architektonické Uešení objektu:  
Jedná se o zdEný čtyUpodlažní podsklepený polyfunkční bytový d]m se sedlovou stUechou 
z betonové skládané krytiny. Nosné zdivo z železobetonu a blok] Porotherm. Stropy jsou 
z tvarovek MIAKO a norník] POT 

 

Dispoziční Uešení objektu: 
Podzemní podlaží se skládá z kotelny, úklidové místnosti, posilovny s vlastním sociálním 
zaUízením a oddElenými šatnami a sklepních kójí pro jednotlivé provozy a bytové jednotky. 
První nadzemní podlaží se skládá ze dvou provozoven. Obchodu s čajem a kadeUnictví. Druhé 
podlaží slouží jako dvE velké kanceláUské jednotky. Zbývající 2 nadzemní podlaží se skládají 
ze tUí byt]. Čajová provozovna v 1.NP je situovaná ve východní části podlaží. V jihovýchodní 
části je prodejna s čajem a v severovýchodní části se nachází denní místnost, kanceláU a sklad 
s balírnou. V západní části je umístEna provozovna kadeUnictví s nail studiem a denní 
místností. KanceláUe v 2.NP jsou rozdEleny na východní a západní kUídlo. Jihozápadní část 
tvoUí společný prostor a severozápadní část ze dvou kanceláUí. Jihozápadní část tvoUí společný 
prostor a samostatná kanceláU. Severovýchodní část je tvoUena kanceláUí a servrovnou. Byty 
3.NP v západní části jsou 3+kk se samostatným záchodem a koupelnou. Vše je pUístupné 
z chodby. V jihozápadní části je obývací pokoj s kuchyní. V severozápadní části se nachází 
dva obytné pokoje. Východní byt je situován jako 5+1 s obývacím pokojem a ložnicí 
v severovýchodní části a dvEma dEtskými pokoji a pracovnou v severovýchodní části. 
Vše je pUístupné z chodby, až na ložnici, která je pUístupná z obývacího pokoje. V 4.NP je byt 
situovaný jako 5+1 s výlezem na terasu. V jižní části je obývací pokoj s kuchyní a herna. 
Severní část je tvoUena ložnicí a dvEma dEtskými pokoji. Vše je pUístupné z chodby. Terasa je 
ve východní části domu. 
 
Konstrukční Uešení objektu:  
 
Nosné svislé konstrukce:  
V suterénu jde o železobetonové obvodové zdivo a keramické bloky Porotherm 30 P+D pro vnitUní 
nosné zdivo. V dalších patrech o keramické bloky Porotherm 44 eko+ pro obvodové zdivo a 30 P+D 
pro vnitUní nosné zdivo. 
 
Nenosné svislé konstrukce:  
Keramické bloky Porotherm 11,5 P+D 
 
Nosné vodorovné konstrukce:  
Stropy Porotherm z nosník] POT a tvarovek Miako. PUeklady jsou Porotherm KP 7 a 11,5. 
 
StUecha:  
Šikmá stUecha s mezi a pod krokevní izolací se skládanou betonovou krytinou Bramac MAX. Krovy 
jsou zakryty sádrokartonovými deskami. Terasa je tvoUena plochou stUechou s tepelnou izolací XPS 
pod hydroizolační vrstvou a spádovými klíny 
  



 
 
 

 
 
2.1. Podklady použité ke zpracování TZPO 
 

 StavebnE technické podklady stavby: 
o Projektová dokumentace stavební části 

 Zákon a vyhlášky: 
o Zákon č. 320/2015 Sb., O Hasičském záchranném sboru České republiky a o 

zmEnE nEkterých zákon] 
o Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochranE, (ve znEní pozdEjších pUedpis] – vzpp) 
o Vyhláška č. 23/2008 Sb. ve znEní Vyhlášky č. 268/2011 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb 
o Vyhláška. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), vzpp 
o Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vzpp 
o Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vzpp 

 Normy ČSN včetnE aktuálních zmEn k danému datu zpracování:   
   
o ČSN 73 0810 –  PBS – Společná ustanovení     

    
o ČSN 73 0802 – PBS – Nevýrobní objekty     

    
o ČSN 73 0818 – PBS – Obsazení objektu osobami   
o  ČSN 73 0835 – PBS – Budovy zdravotnických zaUízení 
o ČSN 73 0872 – PBS – Ochrana staveb proti šíUení požáru vzduchotechnickým 

zaUízením 
o ČSN 73 0873 – PBS – Zásobování požární vodou    

   
o ČSN 73 0821, ed. 2 – PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí  
o ČSN 73 4200 – Komíny – Všeobecné požadavky 
o ČSN 73 4201 – Komíny a kouUovody 
o ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost tepelných zaUízení 
o ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy PBS  

 Další podklady: 
o Zoufal a kol.: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokód] 
o technické listy výrobc] 

 
  



2.2. Požárně technické charakteristiky 
 
Objekt bude posouzen v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. ve znEní pozdEjších pUedpis] 
podle ČSN 730802, prostory ordinace budou Uešeny dle navazující ČSN 730835, dále dle 
ČSN 730873 a dalších souvisejících norem.   
 

PožárnE technické charakteristiky objektu: 

 
Stavební objekt:   4NP, 1S  čtyUpodlažní, podsklepený 
 
Svislé nosné a požárnE dElící konstrukce:     

Zelezobeton tl. 350 mm – DP1 
Keramické bloky Porotherm 44 EKO+a 30 P+D – DP1 

            
       
Vodorovné nosné a požárnE dElící konstrukce:      
  Stropy Porotherm z nosník] POT a tvarovek Miako – DP1 
   
Konstrukční systém objektu: NehoUlavý 
  

čl. 7.2.8. a) „02“ svislé konstrukce i vodorovné nosné a požárnE 
dElící konstrukce celého objektu  jsou z konstrukčních částí 
druhu DP1 

 
Požární výška: h = 9 m 

 
SvEtlá výška:      hs = 2,65 m 

 
Poznámka – kontaktní zateplovací systém: 
Objekt není kontaktnE zateplen. 
 
 
 
 
 



2.3. Stanovení požárních úseků 
Objekt bude do požárních úsek] rozdElen následovnE: 
 
OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU ÚČEL UŽÍVÁNÍ 

N1.01/N5 
CHRÁNDNÁ ÚNIKOVÁ CESTA 
TYPU A - SCHODIŠTD 

N1.02 TDLOCVIČNA 
N1.03 SKLEPNÍ KÓJE 
N1.04 SKLEPNÍ KÓJE 
N1.05 KOTELNA 
N2.01 KOLÁRNA 
N2.02/N5 INSTALAČNÍ ŠACHTA 
N2.03 ČAJOVÁ PROVOZOVNA 
N2.04 KADETNICTVÍ 
N2.05/N5 INSTALAČNÍ ŠACHTA 
N2.06/N5 INSTALAČNÍ ŠACHTA 
N3.01 KANCELÁTE č. 2 
N3.02 KANCELÁTE č. 1 
N4.01 BYT č. 2 
N4.02 BYT č. 1 
N5.01 BYT č. 3 

 
 
2.4. Posouzení požárních úseků, stanovení požárního rizika, velikosti PÚ a 
jejich SPB 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK - N1.01/N5 - CHRÁNDNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU 
,,A“ – SCHODIŠTD 
 
Dle ČSN 73 0802 kapitola 9 posuzuji únikovou cestu z objektu, podle tabulky 16 a 17. 
Stanovuji jednu chránEnou únikovou cestu typu ,,A“ , která m]že být užita v objektech 
s požární výškou do 22,5m. Projektovaná požární výška objektu je h p = 9 m. 
PÚ N1.01/N5 – CHÚC typu ,,A“ dle článku 9.3.2 zaUazuji do II SPB  
 
POŽÁRNÍ ÚSEK - N1.02 - PROSTOR SKLEPNÍCH KÓJÍ 
 
Dle ČSN 73 0833, článek 5.1.4 je stanovené výpočtové požární zatížení p v = 45Kg/m 2 . 
Dále podle ČSN 73 0802 tabulka 8 zaUazuji PÚ N1.02 do III SPB. 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK - N1.03 - PROSTOR SKLEPNÍCH KÓJÍ 
 
Dle ČSN 73 0833, článek 5.1.4 je stanovené výpočtové požární zatížení p v = 45Kg/m 2 . 
Dále podle ČSN 73 0802 tabulka 8 zaUazuji PÚ N1.03 do III SPB. 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK - N1.04 - PROSTOR SKLEPNÍCH KÓJÍ, PRÁDELNA 
 
Dle ČSN 73 0833, článek 5.1.4 je stanovené výpočtové požární zatížení p v = 45Kg/m 2 . 
Dále podle ČSN 73 0802 tabulka 8 zaUazuji PÚ N1.04 do III SPB. 
 



POŽÁRNÍ ÚSEK - N1.05 – KOTELNA 
 

Požární úsek N1.05    
č.m. Účel místnosti plocha S pni ani pni.Si pni.ani.Si psi as psi.Si 

    m2 kg/m2       kg/m2     

5 KOTELNA 16,50 15,00 1,10 247,50 272,25 3,00 0,90 49,50 

celkem 16,50 15,00   247,50 272,25     49,50 

     

 pn=ぇpni*Si/S 15,00 kg/m2  

 ps=ぇpsi*Si/S 3,00 kg/m2  

 p=pn+ps 18,00 kg/m2  

 an=ぇpni.ani.Si/ぇpni.Si 1,10 -  
 as=0,9 0,90 -  
 a=(pn*an+ps*as)/(pn+ps) 1,07 -  

 b=S*k/So*ho
1/2 1,28 -  

 c=1,0 1,00 -  

 pv=p*a*b*c 24,64 kg/m2  
 
Dle ČSN 73 0802 tabulka 8 zaUazuji PÚ N1.05 do II SPB. 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK – N2.01 - KOLÁRNA 
 
Dle ČSN 73 0833, článek 5.1.4 je stanovené výpočtové požární zatížení p v = 45Kg/m 2 . 
Dále podle ČSN 73 0802 tabulka 8 zaUazuji PÚ N2.01 do III SPB. 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK – N2.02/N5 – INSTALAČNÍ ŠACHTA 
 
Dle ČSN 73 0802 článek 8.12.2 c)1), zaUazuji tento PÚ N2.02/N5 do II SPB 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK – N2.03 - PROVOZOVNA č.1 – ČAJOVÁ PROVOZOVNA 
 

Požární úsek N2.03     

č.m. Účel místnosti 
plocha 

S pni ani pni.Si pni.ani.Si psi as psi.Si 

    m2 kg/m2       kg/m2     

106 PRODEJNA 35,60 75,00 0,90 2670,00 2403,00 10,00 0,90 356,00 
110 KANCELÁT 14,70 40,00 1,00 588,00 588,00 10,00 0,90 147,00 
111 CHODBA 5,33 5,00 0,80 26,65 21,32 7,00 0,90 37,31 
112 SKLAD 21,12 70,00 1,00 1478,40 1478,40 5,00 0,90 105,60 
113 DENNÍ MÍSTNOST 27,40 15,00 1,05 411,00 431,55 10,00 0,90 274,00 
114 WC 1,25 5,00 0,70 6,25 4,38 7,00 0,90 8,75 

115 BALÍRNA 7,70 70,00 1,00 539,00 539,00 10,00 0,90 77,00 

celkem 113,10 280,00   5719,30 5465,65     1005,66 

  



      

 pn=ぇpni*Si/S 50,57 kg/m2
   

 ps=ぇpsi*Si/S 8,89 kg/m2
   

 p=pn+ps 59,46 kg/m2
   

 an=ぇpni.ani.Si/ぇpni.Si 0,96 -    
 as=0,9 0,90 -    
 a=(pn*an+ps*as)/(pn+ps) 0,95 -    

 b=S*k/So*ho
1/2 0,82 -    

 c=1,0 1,00 -    

 pv=p*a*b*c 45,97 kg/m2
   

 
 
Výpočtové požární zatížení bylo vypočteno dle kapitoly 6 z normy ČSN 73 0802, dle tabulky 
8, zaUazuji tento PÚ N2.03 do III SPB 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK – N2.04 - PROVOZOVNA č.1 – KADETNICTVÍ 
 

Požární úsek N2.04    

č.m. Účel místnosti 
plocha 

S pni ani pni.Si pni.ani.Si psi as psi.Si 

    m2 kg/m2       kg/m2     

103 KADETNICTVÍ 35,60 30,00 1,05 1068,00 1121,40 10,00 0,90 356,00 
104 NAIL STUDIO 21,60 30,00 1,05 648,00 680,40 10,00 0,90 216,00 
107 CHODBA 2,30 5,00 0,80 11,50 9,20 7,00 0,90 16,10 
108 KOUPELNA 5,70 5,00 0,70 28,50 19,95 5,00 0,90 28,50 

109 DENNÍ MÍSTNOST 12,30 15,00 1,05 184,50 193,73 10,00 0,90 123,00 

celkem 77,50 85,00   1940,50 2024,68     739,60 

     

 pn=ぇpni*Si/S 25,04 kg/m2
  

 ps=ぇpsi*Si/S 9,54 kg/m2
  

 p=pn+ps 34,58 kg/m2
  

 an=ぇpni.ani.Si/ぇpni.Si 1,04 -   
 as=0,9 0,90 -   
 a=(pn*an+ps*as)/(pn+ps) 1,00 -   

 b=S*k/So*ho
1/2 0,77 -   

 c=1,0 1,00 -   

 pv=p*a*b*c 26,70 kg/m2
  

 
Výpočtové požární zatížení bylo vypočteno dle kapitoly 6 z normy ČSN 73 0802, dle tabulky 
8, zaUazuji tento PÚ N2.04 do II SPB 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK – N2.05/N5 – INSTALAČNÍ ŠACHTA 
 
Dle ČSN 73 0802 článek 8.12.2 c)1), zaUazuji tento PÚ N2.04/N5 do II SPB 
POŽÁRNÍ ÚSEK – N2.06/N5 – INSTALAČNÍ ŠACHTA 
 
Dle ČSN 73 0802 článek 8.12.2 c)1), zaUazuji tento PÚ N2.02/N5 do II SPB 
 



POŽÁRNÍ ÚSEK – N3.01 – KANCELÁTE 2 
 

Požární úsek N3.01    
č.m. Účel místnosti plocha S pni ani pni.Si pni.ani.Si psi as psi.Si 

    m2 kg/m2       kg/m2     

202 CHODBA 15,00 5,00 0,80 75,00 60,00 7,00 0,90 105,00 
203 SPOLEČNÁ MÍSTNOST 56,20 40,00 1,00 2248,00 2248,00 10,00 0,90 562,00 
210 KANCELÁT 40,10 40,00 1,00 1604,00 1604,00 10,00 0,90 401,00 
211 SERVROVNA 19,70 15,00 1,05 295,50 310,28 10,00 0,90 197,00 
212 PÁNSKÉ WC 3,70 5,00 0,70 18,50 12,95 10,00 0,90 37,00 
213 DÁMSKÉ WC 2,30 5,00 0,70 11,50 8,05 7,00 0,90 16,10 

214 KANCELÁT 16,60 40,00 1,00 664,00 664,00 10,00 0,90 166,00 

celkem 153,60 150,00   4916,50 4907,28     1484,10

     

 pn=ぇpni*Si/S 32,01 kg/m2
  

 ps=ぇpsi*Si/S 9,66 kg/m2
  

 p=pn+ps 41,67 kg/m2
  

 an=ぇpni.ani.Si/ぇpni.Si 1,00 -   
 as=0,9 0,90 -   
 a=(pn*an+ps*as)/(pn+ps) 0,98 -   

 b=S*k/So*ho
1/2 1,14 -   

 c=1,0 1,00 -   

 pv=p*a*b*c 46,49 kg/m2
  

 
Výpočtové požární zatížení bylo vypočteno dle kapitoly 6 z normy ČSN 73 0802, dle tabulky 
8, zaUazuji tento PÚ N3.01 do III SPB 
  



POŽÁRNÍ ÚSEK – N3.02 – KANCELÁTE 1 

Požární úsek N3.02    

č.m. Účel místnosti 
plocha 

S pni ani pni.Si pni.ani.Si psi as psi.Si 

    m2 kg/m2       kg/m2     

204 SPOLEČNÁ MÍSTNOST 39,40 40,00 1,00 1576,00 1576,00 10,00 0,90 394,00 
206 KANCELÁT 24,30 40,00 1,00 972,00 972,00 10,00 0,90 243,00 
207 KOUPELNA 13,50 5,00 0,70 67,50 47,25 10,00 0,90 135,00 
208 WC 8,90 5,00 0,70 44,50 31,15 7,00 0,90 62,30 

209 KANCELÁT 12,20 40,00 1,00 488,00 488,00 10,00 0,90 122,00 

celkem 98,30 130,00   3148,00 3114,40     956,30 

     

 pn=ぇpni*Si/S 32,02 kg/m2
  

 ps=ぇpsi*Si/S 9,73 kg/m2
  

 p=pn+ps 41,75 kg/m2
  

 an=ぇpni.ani.Si/ぇpni.Si 0,99 -   
 as=0,9 0,90 -   
 a=(pn*an+ps*as)/(pn+ps) 0,97 -   

 b=S*k/So*ho
1/2 0,92 -   

 c=1,0 1,00 -   

 pv=p*a*b*c 37,39 kg/m2
  

 
Výpočtové požární zatížení bylo vypočteno dle kapitoly 6 z normy ČSN 73 0802, dle tabulky 
8, zaUazuji tento PÚ N3.02 do III SPB 
 
POŽÁRNÍ ÚSEKY – OBYTNÉ BUNKY: N4.01, N4.02, N5.01 
 
Dle ČSN 73 0833, článek 5.1.2 stanovuji výpočtové požární zatížení p v = 45Kg/m 2 . 
Dále podle ČSN 73 0802 tabulka 8 zaUazuji obytné buOky do III SPB. 
  



2.5. Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí v PÚ 
 

POŽÁRNÍ ÚSEKY V PODZEMNÍCH PODLAŽÍCH VE III SPB  
    
Č.PÚ SPB DRUH KONSTRUKCE POŽADAVEK SKUTEČNOST POZNÁMKA

N1.02 
N1.03 
N1.04 
N1.05 

III 

POŽ. STDNY (EI, REI) 60 DP1 
REI 180 DP1 
EI 120 DP1 

2,3 

POŽ. STROPY (EI, REI) 60 DP1 REI 180 DP 4 

POŽ. ÚZÁVDRY(EW, EI) 30 DP3-C 
EW 30 DP3          EI 

30 DP3 
5,6 

OBVODOVÉ STDNY(REW) 60 DP1 REW 180 DP1 1 

NOSNÉ KCE STTECH 30 NEVYSKYTUJÍ SE - 

NOSNÉ KCE UVNITT PÚ  
ZAJIŠZÍCÍ STABILITU (R,RE) 

60 DP1 R 120 DP1 2 

NOSNÉ KCE UVNITT PÚ  
NEZAJIŠZÍCÍ STABILITU (R,RE) 

30 NEVYSKYTUJÍ SE - 

VÝTAHOVÉ A INSTALAČNÍ 
ŠACHTY POŽ DDLÍCÍ KCE(  ) 

30 DP1 NEVYSKYTUJÍ SE - 

 VÝTAHOVÉ A INSTALAČNÍ 
ŠACHTY POŽ UZÁVDRY(  )  

15 DP1 EI 30 DP1 - 

STTEŠNÍ PLÁŠTD 15 NEVYSKYTUJÍ SE - 

    
    
    
POŽÁRNÍ ÚSEKY V NADZEMNÍCH PODLAŽÍCH VE II SPB  
    
Č.PÚ SPB DRUH KONSTRUKCE POŽADAVEK SKUTEČNOST POZNÁMKA

N2.02/N5 
N2.05/N5 
N2.06/N5 

N2.04 

II 

POŽ. STDNY (EI, REI) 30 DP1 
REI 180 DP1 
EI 120 DP1 

2,3 

POŽ. STROPY (EI, REI) 30 DP1 REI 180 DP1 4 

POŽ. ÚZÁVDRY(EW, EI) 15 DP3 
EW 30 DP3          EI 

30 DP3 
5,6 

OBVODOVÉ STDNY(REW) 30 DP1 REI 90 DP1 7 

NOSNÉ KCE STTECH 15 NEVYSKYTUJÍ SE - 

NOSNÉ KCE UVNITT PÚ  
ZAJIŠZÍCÍ STABILITU (R,RE) 

30 DP1 R 120 DP1 2 

NOSNÉ KCE UVNITT PÚ  
NEZAJIŠZÍCÍ STABILITU (R,RE) 

15 NEVYSKYTUJÍ SE   

VÝTAHOVÉ A INSTALAČNÍ 
ŠACHTY POŽ DDLÍCÍ KCE(  ) 

30 DP2 NEVYSKYTUJÍ SE - 

 VÝTAHOVÉ A INSTALAČNÍ 
ŠACHTY POŽ UZÁVDRY(  )  

15 DP2 EI 30 DP1   

STTEŠNÍ PLÁŠTD  -  NEVYSKYTUJÍ SE - 

    
    
    

  



POŽÁRNÍ ÚSEKY V NADZEMNÍCH PODLAŽÍCH VE III SPB  
    
Č.PÚ SPB DRUH KONSTRUKCE POŽADAVEK SKUTEČNOST POZNÁMKA

N2.01 
N2.03 
N3.01 
N3.02 
N4.01 
N4.02 

III 

POŽ. STDNY (EI, REI) 45 DP1 
REI 180 DP1 
EI 120 DP1 

2,3 

POŽ. STROPY (EI, REI) 45 DP1 REI 180 DP1 4 

POŽ. ÚZÁVDRY(EW, EI) 30 DP3 
EW 30 DP3          EI 

30 DP3 
5,6 

OBVODOVÉ STDNY(REW) 45 DP1 REI 90 DP1 7 

NOSNÉ KCE STTECH 30 NEVYSKYTUJÍ SE - 

NOSNÉ KCE UVNITT PÚ  
ZAJIŠZÍCÍ STABILITU (R,RE) 

45 DP1 R 120 DP1 2 

NOSNÉ KCE UVNITT PÚ  
NEZAJIŠZÍCÍ STABILITU (R,RE) 

30 NEVYSKYTUJÍ SE - 

VÝTAHOVÉ A INSTALAČNÍ 
ŠACHTY POŽ DDLÍCÍ KCE(  ) 

30 DP1 NEVYSKYTUJÍ SE - 

 VÝTAHOVÉ A INSTALAČNÍ 
ŠACHTY POŽ UZÁVDRY(  )  

15 DP1 EI 30 DP1   

STTEŠNÍ PLÁŠTD 15 NEVYSKYTUJÍ SE - 

    
    
POŽÁRNÍ ÚSEKY V POSLEDNÍM NADZEMNÍM PODLAŽÍ VE III SPB  
    
Č.PÚ SPB DRUH KONSTRUKCE POŽADAVEK SKUTEČNOST POZNÁMKA

N5.01 
 

III 

POŽ. STDNY (EI, REI) 30 DP1 
REI 180 DP1 
EI 120 DP1 

2,3 

POŽ. STROPY (EI, REI) 30 DP1 REI 180 DP1 4 

POŽ. ÚZÁVDRY(EW, EI) 15 DP3 
EW 30 DP3          EI 

30 DP3 
5,6 

OBVODOVÉ STDNY(REW) 30 DP1 REI 90 DP1 7 

NOSNÉ KCE STTECH 30 NEVYSKYTUJÍ SE - 

NOSNÉ KCE UVNITT PÚ  
ZAJIŠZÍCÍ STABILITU (R,RE) 

30 DP1 R 120 DP1 2 

NOSNÉ KCE UVNITT PÚ  
NEZAJIŠZÍCÍ STABILITU (R,RE) 

30 NEVYSKYTUJÍ SE - 

VÝTAHOVÉ A INSTALAČNÍ 
ŠACHTY POŽ DDLÍCÍ KCE(  ) 

30 DP1 NEVYSKYTUJÍ SE - 

 VÝTAHOVÉ A INSTALAČNÍ 
ŠACHTY POŽ UZÁVDRY(  )  

15 DP1 EI 30 DP1   

STTEŠNÍ PLÁŠTD 15 NEVYSKYTUJÍ SE - 

  



 
   

1 železobeton tl. 350 mm a 150 mm  
2 cihla Porotherm 30 P+D tl. 300  
3 cihla Porotherm 11,5 P+D, tl. 115 mm, oboustranE omítnuté  
4 strop Porotherm tl. 250 mm, včetnE omítky tl. 10 mm  
5 dle ČSN 73 0802 čl. 8.5.3 - požární uzávEry ustící do CHÚC musí mít odolnost - EI 
6 dle ČSN 73 0833 čl. 5.3.7 - vstupní dveUe do obytných bunEk a do PÚ domovního vybavení nemusí být 

opatUeny samozavírači 
7 cihla Porotherm 44 EKO+, tl. 440 mm    

 
  

Požadovaná hodnota požární odolnosti je určena dle tab. 12 ČSN 730802, skutečné hodnoty požární 
odolnosti jsou stanoveny dle technických list] výrobc] a dle Zoufal a kol.: Určení požární odolnosti 
stavebních konstrukcí podle Eurokód]. 
 
2.6. Únikové cesty 
 
V objektu je ze všech míst k dispozici pouze jeden smEr úniku. Z d]vodu pUekročení mezní 
délky nechránEné únikové cesty je navržena chránEná úniková cesta. CHÚC zaujímá prostor 
schodištE a v 1.NP navazující halu s východem na volné prostranství. NechránEné únikové 
chodby tvoUí páteUní chodby na každém jednotlivém podlaží. 
 
Obsazenost objektu osobami 
určeno dle ČSN 730818 
 

PÚ  
NÁZEV 
 PÚ 

S  
(m2) 

POČET OSOB 
DLE 
PROJEKTU m2/OSOBU KOEFICIENT 

POČET
OSOB 

N1.02 TDLOCVIČNA 122,8 - - - - 
N1.03 SKLEPNÍ KÓJE 70,2 - - - - 
N1.04 SKLEPNÍ KÓJE 40,8 - - - - 
N1.05 KOTELNA 16,5 - - - - 
N2.01 KOLÁRNA 15,6 - - - - 
N2.03 ČAJOVÁ PROVOZOVNA - - - - - 
  PRODEJNA 35,6   1,5   24
  KANCELÁT 14,7   5   3
  SKLAD A BALÍRNA 28,82   10   3
N2.04 KADETNICTVÍ - - - - - 
  KADETNICTVÍ 35,6   2   18
  NAIL STUDIO 21,6   2   11
N3.01 KANCELÁTE č. 2 170,4 - 8 - 21
N3.02 KANCELÁTE č. 1 - - - - - 
  KANCELÁT 24,3   5   5
  KANCELÁT 12,2   5   2
N4.01 BYT č. 2 170,4 5 - 1,5 8
N4.02 BYT č. 1 84,7 3 - 1,5 5
N5.01 BYT č. 3 203,4 5 - 1,5 8

   106

 
tab.1, pol. 9.1Osoby se zmEnou schopností pohybu a orientace se budou vyskytovat 
v požárním úseku zdravotnického zaUízení. 
 



ChránEná úniková cesta - posouzení 
 
1. volba CHÚC A: 

v souladu s tab. 16 ČSN 730802 lze pro daný objekt využít CHÚC A 
 

2. možnost využití jediné CHÚC A z objektu: 
z objektu uniká E = 106 , tj. v souladu s tabulkou 17 ČSN 730802 pol. 3b) lze využít jediné 
chránEné únikové cesty z objektu 
 

3. posouzení délky CHÚC A 
Dle čl. 9.10.5. ČSN 730802 je mezní délka CHÚC A 120 m, zde je skutečná délka CHÚC 
A mEUená z nevzdálenEjšího místa po východ na volné prostranství 50 m, stav je 
vyhovující. 

 
4. posouzení šíUky CHÚC A 

 
Dle článku 9.11.1 z ČSN 73 0802 je nejmenší šíUka CHÚC 1,5 únikového pruhu, tedy: 
1,5*0,55=0,825 m, v objektu je šíUka 1,2m (2,2 únikového pruhu s vyhovuje) 

 

5. posouzení odvEtrání CHÚC A 
Dle ČSN 73 0802, pol. 9.4.2a) navrhuji odvEtrání CHÚC A pUirozeným vEtráním: 
otevíratelnými otvory o ploše min 2m 2 v každém podlaží, popUípadE otvory umožOující 
pUíčné vEtrání o ploše min 1m 2 v každém podlaží, je-li p]dorysná plocha CHÚC v podlaží 
vEtší než 20m 2, dimenzují se otevíratelné otvory podle p]dorysné plochy cesty v podlaží, a 
to na 10% pUi jednostranném a na 5% pUi pUíčném vEtrání, okenní otvory musí svým 
provedením a umístEním umožnit unikajícím osobám snadnou manipulaci (otevírací 
mechanismus manuálnE ovládaný smí být nejvýše 1,8 m nad úrovní pUilehlé podlahy či 
schodiš[ového stupnE), pUípadnE dálkové ovládání musí být zUetelné označeno podle ČSN 
ISO 3864. 
 
NechránEná úniková cesta - posouzení 
 
1. volba NÚC : 

Všechny nechránEné únikové cesty slouží pouze k propojení jednotlivých požárních úsek] 
s chránEnou únikovou cestou, stav je v souladu s čl. 9.8.1. a) ČSN 730802 vyhovující. 
 

2. možnost využití jediné NÚC: 
ze všech částí objektu vede do CHÚC jediná možnost úniku nechránEnou únikovou cestou, 
zhodno[te dle tab. 17 ČSN 730802 v jednotlivých podlažích vhodnost návrhu 
 

3. posouzení délek nechránEných únikových cest 
 

Délka nechránEné cesty se mEUí v ose cesty po skutečné trase úniku od nejvzdálenEjšího místa 
požárního úseku k ose východu. Podle článku 9.10.2 lze u místností nebo funkčnE ucelené 
skupiny místností, určené nejvýše pro 40 osob s podlahovou plochou max. 100 m2 a nejvEtší 
vnitUní vzdáleností k východu z této místnosti nebo skupiny místností do 15 m, se délka NÚC 
mEUí od osy východu z této místnosti nebo skupiny místností.  
 



Dle tabulky 17. pol. 1 stanovuji jednu nechránEnou únikovou cestu. Pro stanovení maximální 
délky nechránEné únikové cesty uvažuji součinitel a=1,0. Z tabulky 18 plyne, že maximální 
délka únikové cesty je 25m. 
 

PÚ  
NÁZEV 
 PÚ 

S  
(m2) POČET OSOB L (m) L max (m) 

N2.03 ČAJOVÁ PROVOZOVNA 113,1 30 16,3 25 
N2.04 KADETNICTVÍ 77,5 29 7,3 25 
N3.01 KANCELÁTE č. 2 153,6 21 15,2 25 
N3.02 KANCELÁTE č. 1 98,3 7 2,9 25 

 

Dle tabulky nelze počátek únikové cesty z PÚ N2.03 stanovit v ose dveUí. U PÚ N2.04 lze 
počátek únikové cesty stanovit v ose dveUí vedoucí z místnosti 109 do m. 107. U PÚ N3.01 
nelze počátek únikové cesty stanovit v ose dveUí. U PÚ N3.02 lze počátek únikové cesty 
stanovit v ose dveUí vedoucí z místnosti 204 do m. 206. 
 
Ve všech místnostech délka NÚC vyhoví. 
 
4. posouzení šíUky NÚC 

 
Dle článku 9.11.1 z ČSN 73 0802 je nejmenší šíUka NÚC 1 únikový pruh, 
tedy:  0,55 m, v objektu je šíUka 0,8m (1,45 únikového pruhu s vyhovuje) 
 
DveUe na únikových cestách … čl. 9.13. ČSN 730802 
 
DveUe na únikové cestE musí umožnit snadný a rychlý pr]chod, musí zabránit zachycení 
odEvu,  nesmí bránit evakuaci osob ani zásahu požárních jednotek a kromE dále zmínEných 
pUípad] musí být orientovány ve smEru úniku a nesmí být opatUeny prahem. 
Na únikových cestách nesmí být použity jiné dveUe než otevíravé v postranních závEsech a 
vodorovnE posuvné, což je zde dodrženo. 
DveUe z místnosti nebo výchozí dveUe z ucelené skupiny místností, kam lze ve smyslu čl. 
9.1.0.2 ČSN 730802 posunout počátek únikové cesty, nejsou považovány za dveUe na únikové 
cestE, mohou být orientovány proti smEru úniku a mohou mít práh. 
DveUe na volné prostranství mohou být orientovány proti smEru úniku, jedná se o dveUe na 
volné prostranství pro ménE než 200 unikajících osob ... čl. 9.13.2. ČSN 730802. Tyto dveUe 
budou opatUeny panikovým zámkem, který umožní otevUení i zamčených dveUí zevnitU tak, 
aby byla zachována podmínka trvale volného komunikačního prostoru CHÚC až na volné 
prostranství.  
 
Dále budou všechny dveUe v objektu splOovat následující požadavky:  

Veškeré uzamykatelné dveUe, vrata, požární uzávEry apod., vyskytující se na únikových 
cestách, musí mít ve smEru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu (nebo po 
jinak vzniklém ohrožení) jejich otevUení ručnE nebo samočinnE (bez použití klíč] nebo 
jakýchkoli nástroj] a bez zdržení evakuace), a[ jsou již zamčené, zablokované nebo jinak 
zajištEné proti vloupání, apod. 
DveUe na únikových cestách, které jsou pUi bEžném provozu zajištEny proti vstupu 
nepovolaných osob (napU. mechanicky uzamčeny), musejí být pUi evakuaci otevíratelné a 
pr]chodné (uzamčené dveUe musí být vybaveny panikovým zámkem, umožOujícím otevUít 
dveUe bez klíč] apod., napU. panikovou klikou). 



Pokud je na únikové cestE dle ČSN 730818 maximálnE 100 unikajících osob a nejedná se o 
úniky ze shromaž@ovacích prostor dle ČSN 730831, je povoleno dveUe na únikových cestách 
všech typ] blokovat. DveUe jsou tak v bEžném provozu blokovány (bezpečnostními zámky, 
kódovými kartami) a musejí být v pUípadE evakuace odblokovány a otevíratelné bez dalších 
opatUení, napUíklad pomocí EPS nebo pUídržných tlačítek. Za požárnE nepUijatelná Uešení 
blokace dveUí na únikových cestách se považují varianty, které nezaručují funkčnost 
požárních uzávEr], napUíklad klíček v krabičce. UzávEry nesloužící k evakuaci osob (napU. do 
instalačních šachet), mohou být a z]stat zamčené. 
 
PožárnE bezpečnostní zaUízení na CHÚC A 
Na CHÚC A bude instalováno nouzové osvEtlení, budou osazena svítidla s vestavnou 
samodobíjecí baterií, alt. sdružující označení únikové cesty – viz níže. OsvEtlení bude 
v souladu s ČSN EN 1838 funkční po dobu 1 hodiny. 
 
Značky a tabulky 
Únikové cesty budou označeny tabulkami podle požadavk] ČSN ISO 3864-1 - Grafické 
značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování 
bezpečnostních značek a bezpečnostního značení, ČSN 01 8013 - Požární tabulky a podle 
naUízení vlády NV 11/2002 Sb. všude, kde není východ na volné prostranství pUímo viditelný.  
 
Únikové cesty vyhoví pro posuzovaný objekt.  
 
 
 
  



2.7. Odstupové vzdálenosti 
 
Posouzení sálání ze zcela požárnE otevUených ploch: 
 
 

PÚ, Pv    lu (m) hu (m)  po (%) Odstup d (m)

N1.02, 45 Kg/m2 

POHLED J 
OKNO 1,50 0,50 100,0 4,55
POHLED V 
OKNO 1,50 0,50 100,0 4,55
OKNO 1,50 0,50 100,0 4,55
OKNO 1,50 0,50 100,0 4,55
OKNO 1,50 0,50 100,0 4,55
OKNO 1,50 0,50 100,0 4,55
ODSTUP OD SKUPINY OTVOR¥ 12,50 0,50 36,0 3,50
POHLED S 
OKNO 1,50 0,50 100,0 4,55
OKNO 1,50 0,50 100,0 4,55
OKNO 1,50 0,50 100,0 4,55
ODSTUP OD SKUPINY OTVOR¥ 8,80 0,50 51,1 3,50

N1.03, 45 Kg/m2 

POHLED J 
OKNO 1,50 0,50 100,0 4,55
OKNO 1,50 0,50 100,0 4,55
OKNO 1,50 0,50 100,0 4,55
ODSTUP OD SKUPINY OTVOR¥ 11,15 0,50 40,4 3,50

N1.04, 45 Kg/m2 

POHLED J 
OKNO 1,50 0,50 100,0 4,55
POHLED S 
OKNO 1,50 0,50 100,0 4,55

N1.05, 24,64 Kg/m2 
POHLED S 
OKNO 1,50 0,50 100,0 3,74

 

PÚ, Pv  
  

lu 
(m) hu (m)  po (%) Odstup d (m)

N2.03, 45,97 Kg/m2 

POHLED S 
OKNO 1,50 1,50 100 4,60
OKNO 1,50 1,50 100 4,60
OKNO 1,50 1,50 100 4,60
ODSTUP OD SKUPINY OTVOR¥ 8,75 1,50 51,4 4,10
POHLED V 
OKNO 1,50 0,50 100 4,60
POHLED J 
OKNO 1,50 1,50 100 4,60
BALK. DVETE 2,00 2,40 100 4,60
OKNO 1,50 1,50 100 4,60
OKNO 1,50 1,50 100 4,60
ODSTUP OD SKUPINY OTVOR¥ 9,83 2,40 49,0 3,80

N2.04, 26,7 Kg/m2 

POHLED S 
OKNO 1,50 1,50 100 3,77
OKNO 1,50 1,50 100 3,77
ODSTUP OD SKUPINY OTVOR¥ 5,20 1,50 57,7 3,05
POHLED Z 



OKNO 1,50 0,50 100 3,77
POHLED J 
BALK. DVETE 2,00 2,40 100 3,77
OKNO 1,50 1,50 100 3,77
OKNO 1,50 1,50 100 3,77
ODSTUP OD SKUPINY OTVOR¥ 6,83 2,40 56,8 2,98

PÚ, Pv    lu (m) hu (m)  po (%) Odstup d (m)

N3.01, 46,49 Kg/m2 

POHLED S 
OKNO 1,50 1,50 100 4,60
OKNO 1,50 1,50 100 4,60
OKNO 1,50 1,50 100 4,60
ODSTUP OD SKUPINY OTVOR¥ 8,75 1,50 51,4 4,10
POHLED V 
OKNO 1,50 0,50 100 4,60
POHLED J 
OKNO 1,50 1,50 100 4,60
BALK. DVETE 2,00 2,40 100 4,60
OKNO 1,50 1,50 100 4,60
OKNO 1,50 1,50 100 4,60
ODSTUP OD SKUPINY OTVOR¥ 12,50 2,40 38,5 3,80

N3.02, 37,39 Kg/m2 

POHLED S 
OKNO 1,50 1,50 100 4,35
OKNO 1,50 1,50 100 4,35
ODSTUP OD SKUPINY OTVOR¥ 5,20 1,50 57,7 4,13
POHLED Z 
OKNO 1,50 0,50 100 4,35
POHLED J 
BALK. DVETE 2,00 2,40 100 4,35
OKNO 1,50 1,50 100 4,35
ODSTUP OD SKUPINY OTVOR¥ 6,83 2,40 43,0 2,72

 

PÚ, Pv  
  

lu 
(m) hu (m)  po (%) Odstup d (m)

N4.01, 45 Kg/m2 

POHLED S 
OKNO 1,50 1,50 100 4,55
OKNO 1,50 1,50 100 4,55
OKNO 1,50 1,50 100 4,55
ODSTUP OD SKUPINY OTVOR¥ 8,75 1,50 51,4 4,20
POHLED V 
OKNO 1,50 0,50 100 4,55
POHLED J 
OKNO 1,50 1,50 100 4,55
BALK. DVETE 2,00 2,40 100 4,55
OKNO 1,50 1,50 100 4,55
OKNO 1,50 1,50 100 4,55
ODSTUP OD SKUPINY OTVOR¥ 12,50 2,40 38,5 4,25

N4.02, 45 Kg/m2 

POHLED S 
OKNO 1,50 1,50 100 4,55
OKNO 1,50 1,50 100 4,55
ODSTUP OD SKUPINY OTVOR¥ 5,20 1,50 57,7 4,32
POHLED Z 
OKNO 1,50 0,50 100 4,55



POHLED J 
BALK. DVETE 2,00 2,40 100 4,55
OKNO 1,50 1,50 100 4,55
ODSTUP OD SKUPINY OTVOR¥ 6,83 2,40 43,0 3,13

 

PÚ, Pv  
  

lu 
(m) hu (m)  po (%) Odstup d (m)

N5.01, 45 Kg/m2 

POHLED V 

OKNO 1,50 0,50 100 4,55

POHLED Z 

OKNO 1,50 0,50 100 4,55

POHLED J 

OKNO 1,50 1,50 100 4,55

OKNO 1,50 1,50 100 4,55

OKNO 1,50 1,50 100 4,55

BALK. DVETE 2,00 2,40 100 4,55

BALK. DVETE 2,00 2,40 100 4,55

ODSTUP OD SKUPINY OTVOR¥ 18,40 2,40 37,0 4,32

POHLED S 

OKNO 1,50 1,50 100 4,55

OKNO 1,50 1,50 100 4,55

ODSTUP OD SKUPINY OTVOR¥ 5,00 1,50 60,0 4,32

 
 
Na obvodovém plášti jsou pouze zcela požárnE otevUené plochy oken, dveUí.  
Konstrukční systém objektu je zdEný. 
 
Poznámka: 

Od požárnE otevUených ploch obvodových stEn chránEné únikové cesty se odstupové 
vzdálenosti nestanovují. 
 
ZávEr – sálání: 
PožárnE nebezpečný prostor posuzovaných požárnE otevUených ploch dosahuje na vlastní 
pozemek investora nebo na veUejné prostranství, kde se nenacházejí jiné stavební objekty. 
KromE veUejného prostranství požárnE nebezpečný prostor od vlivu sálání nepUesahuje hranici 
pozemk] jiných vlastník]. Posuzovaná budova se nenachází v požárnE nebezpečném prostoru 
jiného objektu. Stav je vyhovující. 
 
 
Dopad hoUících částí: 
Na objektu se nevyskytují konstrukční části druhu DP3, v souladu s čl. 10.4.7. ČSN 730802 
se odstupová vzdálenost z d]vodu odpadávání hoUících částí neUeší. 
 
 
  



2.8. Technická a technologická zařízení 
 
2.8.1. Prostupy rozvodů 
 
Rozvodná potrubí a jejich pUíslušenství, sloužící k rozvodu nehoUlavých látek pro technická 
zaUízení nevýrobních stavebních objekt] nebo pro technologické účely tEchto objekt], mohou 
prostupovat dle ČSN 730802 požárnE dElící konstrukcí pUi dodržení podmínek ČSN 730810, a 
to: 
a) potrubí svEtlého pr]Uezu do 40 000 mm2 (bez ohledu na hoUlavost použitého materiálu) bez 

dalších opatUení; 
b) potrubí svEtlého pr]Uezu nad 40 000 mm2 je ze stavebních výrobk] tUídy reakce na oheO 

A1 nebo A2 (z nehoUlavých stavebních výrobk]) a jeho pUípadná izolace je alespoO do 
vzdálenosti 1000 mm od obou líc] požárnE dElící konstrukce z nehoUlavých stavebních 
výrobk]. 

Potrubí svEtlého pr]Uezu nad 40 000 mm2 a jejich pUíslušenství z hoUlavých stavebních 
výrobk] nesmí být volnE vedena požárním úsekem a musí být: 
1. zabudována ve stavební konstrukci druhu DP1, nebo jinak chránEna, napU. krycí vrstvou o 

požární odolnosti min. 30 minut; nebo 
2. umístEna v instalační šachtE nebo v kanálu. 

Poznámka: Potrubí z nehoUlavých stavebních výrobk] m]že být volnE vedené požárním 
úsekem. 
 
Rozvodná potrubí a jejich pUíslušenství, sloužící k rozvodu hoUlavých látek (kapalin a plyn]) 
pro technická a technologická zaUízení nevýrobních stavebních objekt] dle ČSN 730802, musí 
být provedeny dle dále uvedených ustanovení. KromE pUípad] podle bodu a) jsou rozvodná 
potrubí ze stavebních výrobk] tUídy reakce na oheO A1. PUi prostupu požárnE dElící konstrukcí 
musí být dodržena pUíslušná ustanovení ČSN 730810 a dále: 
a) rozvodná potrubí svEtlého pr]Uezu do 750 mm2 v budovách skupiny OB1 nebo OB2 dle 

ČSN 730833 a požární výšky h  22,5 m mohou být pro hoUlavé kapaliny z výrobk] tUídy 
reakce na oheO A2  nebo B; v pUípadE hoUlavých plyn] musí rozvodné potrubí splOovat 
požadavky podle ČSN EN 1755; v obou pUípadech musí být pUi požáru spolehlivE 
zabránEno úniku hoUlavých látek mimo rozvodné potrubí (napU. požární pojistkou, 
požárním krytem apod.); 

b) rozvodná potrubí o svEtlém pr]Uezu do 15 000 mm2 bez dalších opatUení; 
c) rozvodná potrubí o svEtlém pr]Uezu nad 15 000 mm2 do 35 000 mm2 musí mít v místE 

prostupu uzávEr (napU. ventil nebo šoupE), který se samočinnE uzavUe, jakmile teplota 
prostUedí pUekročí stanovený limit. 

Rozvodná potrubí nad 35 000 mm2 nesmEjí prostupovat požárnE dElícími konstrukcemi a 
musí být umístEna v samostatných instalačních šachtách nebo kanálech, majících ohraničující 
konstrukce EI nebo REI 90 DP1 a požární uzávEry otvor] EI 45 DP1. KromE toho musí být 
potrubí pUed vstupem do objektu nebo do instalační šachty, popUípadE v dalších místech 
vybavena uzávErem samočinnE se uzavírajícím (umožOujícím i ruční ovládání)když teplota 
vnE nebo uvnitU instalační šachty dosáhne 80 °C. Samočinný uzávEr musí být doplnEn 
vypínačem zdroje pohybu látky dopravované potrubím. 



 
V chránEné únikové cestE nesmEjí být umístEny volnE vedené rozvody hoUlavých látek 
(kapalin a plyn]) nebo jakékoliv volnE vedené potrubní rozvody z výrobk] tUídy reakce na 
oheO B až F, volnE vedené rozvody VZT, které neslouží pouze pro vEtrání prostor] chránEné 
únikové cesty, volnE vedené kouUovody a volnE vedené elektrické rozvody bez požární 
odolnosti. VZT a kouUovody mohou být v CHÚC umístEny tehdy, jsou-li zabudovány 
v konstrukci DP1 a od chránEné únikové cesty oddEleny krycí vrstvou s požární odolností 
alespoO EW 30. 
 
 
Dle ČSN 730810 prostupy rozvod] a instalací, technických a technologických zaUízení, 
elektrických rozvod] apod. mají být navrženy tak, aby co nejménE prostupovaly požárnE 
dElícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy 
až k vnEjším povrch]m prostupujících zaUízení, a to ve stejné skladbE a se stejnou požární 
odolností jakou má požárnE dElící konstrukce. PožárnE dElící konstrukce m]že být pUípadnE i 
zamEnEna (nebo upravena) v dotahované části k vnEjším povrch]m prostup] za pUedpokladu, 
že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce. TEsnEní prostup] se provádí: 
a) realizací požárnE bezpečnostního zaUízení – výrobku (systému) požární pUepážky nebo 

ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010), nebo 
b) dotEsnEním (napUíklad dozdEním, dobetonováním) hmotami tUídy reakce na oheO A1 nebo 

A2 v celé tlouš[ce konstrukce, a to pouze nejedná-li se prostupy okolo chránEných 
únikových cest (nebo okolo požárních nebo evakuačních výtah]) a zároveO v pUípadech 
určených dále. 

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii: 
 EI v požárnE dElících konstrukcích EI a REI a nebo 

 E v požárnE dElících konstrukcích EW nebo REW. 
Podle bodu b) tohoto textu lze postupovat pouze v následujících pUípadech: 
1) jedná se o prostup zdEnou nebo betonovou konstrukcí a jedná se maximálnE o 3 potrubí 

s trvalou náplní vodou nebo jinou nehoUlavou kapalinou. Potrubí musí být tUídy reakce na 
oheO A1 nebo A2 a nebo musí mít vnEjší pr]mEr potrubí maximálnE 30 mm. PUípadné 
izolace potrubí v místE prostup] musí být nehoUlavé, tj. tUídy reakce na oheO A1 nebo A2, a 
to s pUesahem minimálnE 500 mm na obE strany konstrukce (napUíklad je-li ve zdEné nebo 
betonové konstrukci v dobE výstavby vynechán montážní otvor, po instalaci potrubí musí 
být otvor dozdEn nebo dobetonován v kvalitE okolní konstrukce výrobky tUídy reakce na 
oheO A1 nebo A2, a to až k povrchu potrubí, a to v celé tlouš[ce konstrukce); nebo 

2) jedná se o jednotlivý prostup jednoho, samostatnE vedeného kabelu elektroinstalace bez 
chráničky s vnEjším pr]mErem kabelu do 20 mm, pUedpokládá se provedení prostupu se 
shodným pr]mErem, jako je pr]mEr kabelu. Takovýto postup smí být nejen ve zdEné nebo 
betonové, ale i v sádrokartonové a sendvičové konstrukci (provede-li se v sendvičové 
konstrukci otvor vEtšího pr]mEru než je prostupující kabel, postupu je se podle bodu a)). 
Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou. 

Podle bodu b) se samostatnE posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoO 500 mm. 
 
  



2.8.2. Vytápění 
 
Objekt je vytápEn plynovým kotliem, který je zaústEn do systémového komínového tElesa.  
Planový kotel bude odpovídat platným zákonným a normativním pUedpis]m. V kotelnE bude 
umístEn jeden kotel o výkonu až 150kW. Kotelna tvoUí samostatný požární úsek. 
Komín bude odpovídat ČSN 734200:2004 a ČSN 734201:2010. Požární bezpečnost pUi 
provozu komín] bude zajištEna dle pUíslušné vyhlášky. 4ištEní, kontrola a revize spalinové 
cesty bude provádEna v souladu s §43-47 zákona č. 133/1985 Sb. ve znEní zákona č. 320/2015 
Sb. 
 
2.8.4. Technické požadavky na technická zařízení 
 
Veškerá technická zaUízení budou instalována a provozována dle naUízení výrobce/dovozce a 
budou dodržovány návody k použití jednotlivých výrobk], pUípadnE zákonná a normativní 
ustanovení. Bude dodržena bezpečná vzdálenost tepelných spotUebič] od hoUlavých hmot dle 
pUílohy č. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb. 
 
2.9. Zařízení pro protipožární zásah 
 
2.9.1. Přístupové komunikace a nástupní plochy   
 
Dle ČSN 73 0802 čl. 12.2 se za pUístupovou komunikaci považuje nejménE jednopruhová 
silniční komunikace se šíUkou vozovky minimálnE 3 m. Okolo objektu vede dvou pruhová 
silniční komunikace šíUky minimálnE 6 m, nachází se ve vzdálenosti do 15m od objektu. 
Objekt má požární výšku 9 m,  do 12 m požární výšky není tUeba zUizovat nástupní plochy ... 
čl. 12.4.4. ČSN 730802. Nástupní plocha není navržena.  
VnitUní ani vnEjší zásahové cesty nejsou požadovány v souladu s čl. 12.5.1. ČSN 730802 a 
s čl. 12.6.2. ČSN 730802. 
 
2.9.2. Zásobování požární vodou  
 

VnEjší odbErní místo:  
Jsou stanovena dle ČSN 73 0873 kapitola 5, tabulka 1 a 2., položka 2. Lze použít hydrant 
DN 100 mm vzdálený do 150 m od objektu nebo 300 m mezi sebou. Další variantou je 
požární nádrž nebo vodní tok o objemu 22 m 3 , jejichž vzdálenost je do 600 m. U 
nejnepUíznivEji položeného nadzemního (podzemního) hydrantu má být zajištEný statický 
(zásobovací) pUetlak 0,2 MPa. 
Ve vzdálenosti 150 m se nachází podzemní hydrant DN 100 mm. VnEjší odbErní místo je 
vyhovující. 
 
VnitUní odbErní místa: 
 
Dle ČSN 73 0873 čl. 4.4b)5) je vnitUní odbErní místo nutné zUídit v budovách skupiny OB1až 
OB4 kde celkový počet osob v prostorech pro bydlení a ubytování je více než 20. 
Projektovaný počet osob E = 106. 
VnitUní odbErní místo - dle čl.6.5 navrhuji hadicový systém o jmenovité 
svEtlosti tvarovE stálé hadice 19mm. Nejodlehlejší místo PÚ m]že být od vnitUního odbErného 
místa vzdáleno nejvýše 40 m u systému s tvarovE stálou hadicí. VnitUní rozvod se dimenzuje, 
tak aby i na nejnepUíznivEji položeném pUítokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému, 
byl zajištEn pUetlak alespoO 0,2 MPa a současnE pr]tok vody z uzavíratelné proudnice 



v množství alespoO Q = 0,3l/s. 
Rozvodná potrubí k dodávce vody do hadicových systém] mohou být provedena i 
z hoUlavých hmot a pokud jsou trvale zavodnEna, mohou volnE (bez další ochrany) procházet 
také prostory s požárním rizikem. Dále musí být dodržen článek 6.11.23 
Navrhuji 3x vnitUní hydrant s tvarovE stálou hadicí DN 19 mm délky 30m + 10m dostUik. 
 
UmístEní v tEchto podlažích: 
1.S - schodiš[ový prostor 
1.NP - schodiš[ový prostor 
2.NP - schodiš[ový prostor 
3.NP - schodiš[ový prostor 
4.NP - schodiš[ový prostor 
 
2.9.3. Návrh počtu PHP  
 

NÁZEV č. PÚ S m2 a c3 nr nHJ TYP PHP  POČET Ks 

ČAJOVNA N2.03 155,60 0,99 1,00 1,86 11,17 27A 2 
KADETNICTVÍ N2.04 84,70 0,98 1,00 1,37 8,20 27A 1 
KANCELÁTE 2 N3.01 170,40 0,99 1,00 1,95 11,69 27A 1 
KANCELÁTE 1 N3.02 84,70 0,98 1,00 1,37 8,20 27A 1 

KOTELNA N1.05 16,5 1,07 1,00 0,63 3,78 13A 1 

 budou rovnomErnE rozmístEny v daném požárním úseku 
 

Dále je nutné stanovit počet PHP pro budovu skupiny OB2 dle ČSN 73 0833 čl. 5.4 
 1 Ks PHP práškový typ 21A určen pro hlavní domovní rozvadEč 

 1 Ks PHP vodní nebo pEnový 13A nebo práškový 21A na každých započatých 100 m2 

požárních úsek] určených ke skladování (sklepní kóje, kolárna, sklad – S=229,2 m2  s 

3Ks PHP) 

 1 Ks PHP vodní nebo pEnový 13A nebo práškový 21A na každých započatých 200 m2 

p]dorysné plochy všech podlaží domu (nezapočítávají se plochy byt] – S=642,9 m2  s 

7Ks PHP) 

UmístEní hasicích pUístroj] a jejich kontroly dle §3 a §9 vyhlášky č. 246/2001 Sb.: 
UmístEní PHP musí umožOovat jejich snadné a rychlé použití, PHP musí být snadno viditelné 
a volnE pUístupné. Umis[ují se na svislé stavební konstrukci nejvýše 1,5 m nad podlahou. 
Pokud je PHP umístEn na podlaze, musí být zajištEn proti pádu. 
Kontroly PHP se provádEjí po každém použití, pUi mechanickém poškození a nejménE 1 x za 
rok, Součástí údržby PHP je jejich periodická zkouška a plnEní. Vlastník objektu bude mít 
k dispozici doklady o provedených kontrolách PHP. 
 
2.9.4. Dodávka elektrické energie 
 
V Uešeném stavebním objektu nejsou elektrické rozvody zajiš[ující funkci nebo ovládání 
zaUízení sloužících pro protipožární zásah dle čl. 12.9.1. ČSN 730802.  
Elektrická zaUízení, která neslouží protipožárnímu zabezpečení objektu, mohou mít dle čl. 
12.9.3. ČSN 730802 jakékoli vodiče a kabely, které však odpovídají provozním podmínkám.  



Elektrické pUístroje budou odpovídat platné legislativE a budou instalovány a provozovány dle 
vEcnE pUíslušných norem a pUedpis], pUípadnE návod] k použití. Bude dodržena vzdálenost 
pUípadných tepelných spotUebič] od hoUlavých hmot dle vyhl. č. 23/2008 Sb. ve znEní vyhl. č. 
268/2011 Sb. RozvadEče umístEné v CHÚC A se budou Uídit čl. 6.1.7. ČSN 730810. 
 
2.9.5. Zařízení k zajištění požární bezpečnosti 
 
Na CHÚC A bude instalováno nouzové osvEtlení, budou osazena svítidla s vestavnou 
samodobíjecí baterií, alt. sdružující označení únikové cesty – viz výše. OsvEtlení bude 
v souladu s ČSN EN 1838 funkční po dobu 1 hodiny. 
Jiná aktivní požárnE bezpečnostní zaUízení nejsou v objektu instalována, nejsou požadována 
v souladu s čl. 6.6.9., 6.6.10. a 6.6.11. ČSN 730802 a čl. 4.2.2. ČSN 730875. 
  
  



Bezpečnostní tabulky 
 
PUíslušnými bezpečnostními tabulkami podle požadavk] ČSN ISO 3864-1 - Grafické značky - 
Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních 
značek a bezpečnostního značení, ČSN 01 8013 - Požární tabulky a podle naUízení vlády NV 
11/2002 Sb. budou označeny: 

 smEry úniku 
 pUenosné hasicí pUístroje 
 vnitUní odbErní místo 
 vnEjší odbErní místo 
 hlavní vypínač elektrické energie 
 hlavní uzávEr vody 
 hlavní uzávEr plynu 
 pUípadné tEsnEní prostup], manžety 

 
 

Závěr 
 
Projekt pro stavební povolení (ohlášení stavby) „POLYFUNKČNÍ BYTOVÝ D¥M“ Ueší 
čtyUpodlažní podsklepenou novostavbu. 
Objekt je Uešen dle ČSN 730802 v souladu s navazujícími projektovými normami, zejména 
ČSN 730835. Budova je rozdElena do 15 požárních úsek]. Požární odolnost stavebních 
konstrukcí vyhoví požadavk] SPB jednotlivých požárních úsek]. V objektu jsou k dispozici 
chránEná úniková cesta typu A a nechránEné únikové cesty vyhovujících parametr]. 
Odstupové vzdálenosti dosahují pouze na vlastní pozemek investora a na veUejné prostranství, 
stav je vyhovující.  
Stavební objekt vyhoví požadavk]m požární bezpečnosti staveb pUi dodržení výše 
uvedených zásad. 
 

 
 
Přílohy: 
 

 P¥DORYS 1.S – PBS  
 P¥DORYS 1.NP – PBS           
 P¥DORYS 2.NP – PBS   
 P¥DORYS 3.NP – PBS  
 P¥DORYS 4.NP – PBS 
 SITUACE  – PBS 

          



    
 

ZÁVĚR 
 

Na projektu bytového domu jsem se snažil používat prvky co nejvíce systémové a Uešení 
výrobcem udávané a doporučované. PUes mnohá úskalí a srážky zp]sobené právE 
systémovými prvky a napUíklad tvarovými složitostmi, dopadl projekt z hlediska 
realizovatelnosti pUíjemnE a to bez úlev na mých požadavcích pokud jde o dispozici, design a 
užití stavby. Znalost používaného systémového Uešení jsem shledal velice d]ležitou a 
postupem času jsem tuto znalost musel neustále zdokonalovat a dost často projekt pUedElávat 
z d]vodu právE neznalosti problematiky. Chybami se však človEk učí a i když bych ve fázi 
dokončení udElal nEkteré základní vEci jinak, projekt vidím jako zdaUilý a doufám, že tento 
názor bude mít i komise a zúčastnEné osoby. 
  



SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Uádu (stavební zákon) 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znEní vyhl. č. 62/2013 Sb. 
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vzpp 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znEní vyhl. č. 
20/2012 Sb. 
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, vzpp 
ČSN 73 4301 Obytné budovy 
ČSN 73 6058 Jednotlivé, Uadové a hromadné garáže 
ČSN 73 4201 Komíny a kouUovody 
ČSN 73 4130 SchodištE a šikmé rampy 
ČSN 73 0540 - 1 až 4 Tepelná ochrana budov 
ČSN EN ISO 13790 Energetická náročnost budov - Výpočet spotUeby energie na 
vytápEní a chlazení 
ČSN 73 0580 - 1 až 4 Denní osvEtlení budov 
ČSN EN 1990 ed.2 Eurokód 1: Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991 -1 -1 až 7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 
ČSN EN 1992 - 1 - 1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1 - 1: 
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1994 - 1 - 1 ed.2 Eurokód 4: Navrhování spUažených ocelobetonových 
konstrukcí - Část 1 -1 Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1995 - 1 - 1 Eurokód 5: Navrhování dUevEných konstrukcí - Část 1 -1 Obecná 
pravidla - Společná pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1996 - 1 - 1 Eurokód 6: Navrhování zdEných konstrukcí - - Část 1 -1 Obecná 
pravidla pro vyztužené a nevyztužené zdEné konstrukce 
Podklady pro vypracování TZPO jsou uvedeny ve zprávE D.1.3 
  



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

PENB   pr]kaz energetické náročnosti budovy 
EPS   expandovaný polystyren 
XPS   extrudovaný polystyren 
PÚ   požární úsek 
NÚC   nechránEná úniková cesta 
PBT   požárnE bezpečnostní Uešení 
PHP   pUenosný hasicí pUístroj 
NV   naUízení vlády 
HUP   hlavní uzávEr plynu 
ZPF   zemEdElský p]dní fond 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví pUi práci 
  



SEZNAM POUŽITÝCH PŘÍLOH 
 

Složka č. 1 – D.0.1 PUípravné a studijní práce 
  
 D.0.1.01 P]dorys 1. PP M 1:100 
 D.0.1.02 P]dorys 1. NP M 1:100 
 D.0.1.03 P]dorys 2. NP M 1:100 
 D.0.1.04 P]dorys 3. NP M 1:100 
 D.0.1.05 P]dorys 4. NP M 1:100 
 D.0.1.06 Tez M 1:100 
 D.0.1.07 Situace M 1:200 
 D.0.1.08 Vizualizace 
 D.0.1.10 Výpočet schodištE 
 D.0.1.11 Výpočet základ] 
 
Složka č. 2 - C Situační výkresy 
 
 C.1 Situační výkres širších vztah] 
 C.2 Celkový situační výkres 
 C.3 Koordinační situační výkres 
 
Složka č. 3 - D.1.1 Architektonicko stavební Uešení 
  
 D.1.1.01 P]dorys 1. PP M 1:50 
 D.1.1.02 P]dorys 1. NP M 1:50 
 D.1.1.03 P]dorys 2. NP M 1:50 
 D.1.1.04 P]dorys 3. NP M 1:50 
 D.1.1.05 P]dorys 4. NP M 1:50 
 D.1.1.06 Tez A - A M 1:50 
 D.1.1.07 Tez B - B M 1:50 
 D.1.1.08 Pohledy M 1:100 
 D.1.1.09 Krovy M 1:50 
 D.1.1.10 Plochá stUecha M 1:50 
 D.1.1.11 Základy M 1:50 
 D.1.1.12 Výpis prvk] 
  
Složka č. 4 - D.1.2 StavebnE konstrukční Uešení 
  
 D.1.2.01 Skladba strop] nad 1. PP M 1:50 
 D.1.2.02 Skladba strop] nad 1. NP M 1:50 
 D.1.2.03 Skladba strop] nad 2. NP M 1:50 
 D.1.2.04 Skladba strop] nad 3. NP M 1:50 
 D.1.2.05 Detail A M 1:5 
 D.1.2.06 Detail B M 1:5 
 D.1.2.07 Detail C M 1:5 
 D.1.2.08 Detail D M 1:5 
 D.1.2.09 Detail E M 1:5 
  



Složka č. 5 - D.1.3 PožárnE bezpečnostní Uešení 
 
 D.1.3.01 P]dorys 1. PP – PBS 
 D.1.3.02 P]dorys 1. NP - PBS 
 D.1.3.03 P]dorys 2. NP - PBS 
 D.1.3.04 P]dorys 3. NP – PBS 
 D.1.3.05 P]dorys 4. NP – PBS 
 D.1.3.06 Situace – PBS 
 
Složka č. 6 - Stavební fyzika 
 

1. Posouzení prostupu tepla konstrukcí 
2. Posouzení kritického detailu pro vnitUní povrchovou teplotu 
3. Tepelná stabilita v zimním období 
4. Posouzení na tepelnou zátEž v letním období 
5. Nepr]zvučnost stavebních konstrukcí 
6. Energetický štítek budovy 
7. Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky 


