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1   Ú v o d 

Tato studie proveditelnosti stavby z hlediska požární ochrany, řeší půdní 
vestavbu, která bude využívána jako malířský a sochařský atelier v rámci stávajícího 
objektu Střední školy a vyšší odborné školy umělecké a řemeslné v Praze 9, Pod 
Táborem 55/3. Objekt Střední školy a vyšší odborné školy umělecké a řemeslné byl 
vystavěn počátkem minulého století, nejedná se o památkově chráněný objekt. Výše 
uvedená půdní vestavba, je posuzována jako změna stavby skupiny II dle čl. 3.1,    
ČSN 73 0834 v návaznosti na čl. 3.4, za použití ustanovení kapitoly 5 ČSN 73 0834. 
Z hlediska požární bezpečnosti je stavba řešena dle:  

ČSN 73 0802   -  Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0810   -  Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 
ČSN 73 0818   -  Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami 
ČSN 73 0834   -  Požární bezpečnost staveb - Změny staveb 
ČSN 73 0873   -  Požární bezpečnost staveb -  Zásobování požární vodou 
ČSN 73 0875   -  Požární bezpečnost staveb  - Stanovení podmínek pro 

navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně 
bezpečnostního řešení 

a norem navazujících 

vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů 
vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů 
vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany, ve znění 
pozdějších předpisů 

2  Charakteristika objektu a nově navržené půdní vestavby 

Stávající objekt Střední školy a vyšší odborné školy umělecké a řemeslné, je 
v současné době tvořen 3 nadzemními užitnými podlažími a dále 
nevyužívaným půdním prostorem. V rámci tohoto půdního prostoru bude 
realizována posuzovaná půdní vestavba malířského a sochařského ateliéru, 
která bude tvořit v rámci objektu samostatný požární úsek ve smyslu             
ČSN 73 0802. V rámci požárního úseku malířského a sochařského ateliéru se 
bude dále nacházet příruční sklad malířských a sochařským potřeb a malý 
prostor pro občerstvení. Celková plocha posuzovaného požárního úseku je 
385 m2. Půdní vestavbou a vznikem nového užitného podlaží, dojde ke zvýšení 
požární výšky h na 14,18 m a tím k nutnosti vytvoření nástupní plochy pro 
objekt školy /viz. čl. 7.2 této studie/.  

Z prostoru posuzovaného požárního úseku malířského a sochařského ateliéru, 
vede v současné době, jedna nechráněná úniková cesta směrem do 
schodišťového traktu, který je rovněž nechráněnou únikovou cestou 
s vyústěním na volné prostranství. Délka nechráněné únikové cesty z prostoru 
posuzovaného požárního úseku malířského a sochařského ateliéru směrem na 
volné prostranství, nevyhovuje požadavkům ČSN 73 0802. Z tohoto důvodu 
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bude nutno v rámci objektu školy vytvořit chráněnou únikovou cestu typu „A“, 
do které bude nechráněná úniková cesta z posuzovaného požárního úseku 
malířského a sochařského ateliéru vyúsťovat. Vytvoření chráněné únikové 
cesty typu „A“, v rámci objektu školy, si vyžádá stavební úpravy v jednotlivých 
podlažích a to v návaznosti na skutečnost, že tato úniková cesta musí tvořit 
samostatný požární úsek ohraničený požárně dělícími konstrukcemi.      

3 Stanovení požárního rizika, stupně požární bezpečnosti a požadavků na 
stavební konstrukce 

3.1   Požární riziko 

Výpočet požárního rizika posuzovaného požárního úseku malířského a 
sochařského ateliéru, proveden programem Win Fire 02 (viz. příloha). 

3.2   Stupeň požární bezpečnosti  

3.2.1 Malířský a sochařský ateliér 

Posuzovaný požární úsek bude na základě provedených předběžných 
výpočtů a v návaznosti na ustanovení čl. 5.3.1 a) ČSN 73 0834, zařazen 
do III. stupně požární bezpečnosti. 

3.2.2 Chráněná úniková cesta typu „A“ 

Na základě ustanovení čl. 9.3.2 ČSN 73 0802, je chráněná úniková 
cesta zařazena do II. stupně požární bezpečnosti 

3.3   Požadavky na stavební konstrukce 

 Požadavky na stavební konstrukce posuzovaného požárního úseku 
malířského a sochařského ateliéru, jsou obsaženy ve výpočtu programu 
Win Fire 02, viz. příloha. Objekt je posuzován podle pol. 1 až 11, tabulky 
12 ČSN 73 0802. 

4  Stavební konstrukce 

4.1 Požární stěny 

Požární stěny mezi posuzovaným požárním úsekem malířského a 
sochařského ateliéru a ochráněnou únikovou cestou typu „A“, musí 
vyhovovat požadavku REI 30 DP1. 

Požární stěny mezi požárními úseky v jednotlivých podlažích, pod 
posuzovaným požárním úsekem malířského a sochařského ateliéru 
a ochráněnou únikovou cestou, musí vyhovovat požadavku na požární 
odolnost konstrukce v příslušném stupni požární bezpečnosti. Rozhodující 
je vyšší stupeň požární bezpečnosti přilehlého požárního úsek. 

4.2  Požární strop 

V rámci posuzovaného požárního úseku bude nutno instalovat 
sádrokartonový podhled s požární odolností 30 minut a to z důvodu, že 
pod nosnou střešní konstrukcí se nachází požární riziko.  
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4.3   Svislé nosné konstrukce uvnitř požárního úseku 

Svislé vnitřní nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu /sloupy/ budou 
muset být obloženy sádrokartonovým obkladem s požární odolností       
30 minut pro zvýšení požární odolnosti. 

4.4   Požární uzávěry 

Požární uzávěr mezi posuzovaným požárním úsekem malířského a 
sochařského ateliéru a ochráněnou únikovou cestou typu „A“ musí 
vyhovovat požadavku EI 15 DP1 C. 

Požární uzávěry mezi požárními úseky v jednotlivých podlažích, pod 
posuzovaným požárním úsekem malířského a sochařského ateliéru 
a ochráněnou únikovou cestou typu „A“, musí vyhovovat požadavku na 
požární odolnost požárního uzávěru v příslušném stupni požární 
bezpečnosti. Rozhodující je vyšší stupeň požární bezpečnosti přilehlého 
požárního úsek. 

5  Únikové cesty 

5.1 Nechráněná úniková cesta z posuzovaného požárního úseku  

Ze všech částí posuzovaného požárního úseku malířského a sochařského 
ateliéru povede 1 nechráněná úniková cesta po rovině s vyústěním do 
chráněné únikové cesty typu „A“. Počet evakuovaných osob byl stanoven 
dle položky 2.2.4 tabulky 1 ČSN 73 0818 a to na 33. Evakuace je 
posuzována jako současná, osob schopných samostatného pohybu.  

Posouzení únikové cesty bylo provedeno programem Win Fire 02:  

Varianta Cesta 
Počet 
osob 

Úsek 
Typ 

úniku 

Skut. 
délka 
[m] 

Skut. 
šířka 
[m] 

Max 
délka 
[m] 

Min 
šířka 
[m] 

tu 

[min] 
te 

[min] 
Vyh. 
[A/N] 

nechráněná 
1. úniková 

cesta 
33/0/0 1. úsek rovina 30,00 1,00 30,00 0,55 1,08 2,06 ano 

5.2 Chráněná úniková cesta typu „A“  

Z objektu školy povede 1 chráněná úniková cesta typu „A“ po schodech 
dolů s vyústěním na volné prostranství. Počet evakuovaných osob byl 
stanoven v návaznosti na její dispoziční řešení a to maximální počet 300 
osob při současné evakuaci a 370 osob při postupné evakuaci, osob 
schopných samostatného pohybu. 

Pro variantu postupné evakuace, je nutno počítat s instalací technického 
zařízeními k řízení evakuace osob v návaznosti na požadavek §10,      
odst. 6 vyhl. č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 Posouzení únikové cesty bylo provedeno programem Win Fire 02:  

Výpočet pro variantu současné evakuace: 

Varianta Cesta 
Počet 
osob 

Úsek 
Typ 

úniku 

Skut. 
Délka 
[m] 

Skut. 
Šířka 
[m] 

Max 
délka 
[m] 

Min 
šířka 
[m] 

tu 

[min] 
te 

[min] 
Vyh. 
[A/N] 

chráněna typ A 
1. úniková 

cesta 
300/0/0 1. úsek dolů 35 72,00 2,30 120,00 2,20 3,59 2,06 ano 
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Výpočet pro variantu postupné evakuace: 
 

Varianta Cesta 
Počet 
osob 

Úsek 
Typ 

úniku 

Skut. 
délka 
[m] 

Skut. 
šířka 
[m] 

Max 
délka 
[m] 

Min 
šířka 
[m] 

tu 

[min] 
te 

[min] 
Vyh. 
[A/N] 

chráněna typ A 
1. úniková 

cesta 
370/0/0 1. úsek dolů 35 72,00 2,30 120,00 1,38 3,57 2,06 ano 

 

V rámci chráněné únikové cesty typu „A“ nutno zajistit přirozené větrání 
podle požadavků čl. 9.4.2 ČSN 73 0802 a to jedním z níže uvedených 
způsobů:    

1) otevíratelnými otvory (okny, dveřmi apod.) o ploše nejméně 2 m2 
v každém podlaží, popř. otvory umožňujícími příčné větrání, o ploše 
nejméně 1 m2 v každém podlaží (požadavek se vztahuje na každý 
z otvorů); otvory musí být otevíratelné; je-li půdorysná plocha chráněné 
únikové cesty v podlaží větší než 20 m2, dimenzují se otevíratelné 
otvory podle půdorysné plochy cesty v podlaží, a to na 10 % při 
jednostranném a na 5 % při příčném větrání (požadavek se vztahuje na 
každý z otvorů); okenní otvory musí svým provedením a umístěním 
umožnit unikajícím osobám snadnou manipulaci (otevírací 
mechanismus manuálně ovládaný smí být nejvýše 1,8 m nad úrovní 
přilehlé podlahy či schodišťového stupně a musí umožnit otevření bez 
použití speciálních nástrojů, klíčů apod.); případné dálkové ovládání 
musí být zřetelně označeno podle právních předpisů a normativních 
požadavků (např. ČSN ISO 3864-1 a ČSN EN ISO 7010), 

2) větracím otvorem o ploše alespoň 2 m2, umístěným v nejvyšším místě 
únikové cesty (schodiště), a stejně velkým otvorem pro přívod vzduchu 
z venkovního prostoru, umístěným ve vstupním podlaží nebo níže; 
otevírací mechanismy horního otvoru i otvoru pro přívod vzduchu musí 
být vybaveny dálkovým ovládáním z několika míst v prostoru chráněné 
únikové cesty, vždy však z úrovně vstupního podlaží; pokud součástí 
chráněné únikové cesty jsou kromě schodišťového prostoru také 
chodby apod., musí být odvětrání posouzeno podle 9.4.3 (např. 
u dlouhých chodeb, zpravidla přes 20 m, musí být zajištěn nucený 
přívod vzduchu z vnějšího prostoru), 

3) větracími průduchy, umístěnými v každém podlaží chráněné únikové 
cesty, s vývodem vzduchu u stropu a s přívodem čerstvého vzduchu 
u podlahy, o průřezové ploše každého průduchu rovnající se v každém 
podlaží alespoň 1 % podlahové plochy té části únikové cesty, kterou 
mají odvětrat; je-li možno vyústění průduchu v každém podlaží uzavřít 
tak, aby kouř nemohl pronikat průduchem mezi jednotlivými podlažími, 
mohou být odvětrací i přívodní průduchy (větrací světlíky) pro více 
podlaží společné (průřezová plocha každého průduchu se určí jako 
součet průřezových ploch průduchů ve vyústění, násobená hodnotou 
0,5); 
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6  Odstupové vzdálenosti 

Odstupové vzdálenosti pro posuzovaný požární úsek malířského a 
sochařského ateliéru stanoveny programem Win Fire 02: 

 

Varianta Odstup 
Výška 

[m] 
Délka 
[m] 

Otevř. 
plocha 

[m2] 

% otev. 
ploch 
[%] 

Zatíž. 
pvyp 

[kg.m-2] 

Odst. 
 d 

[m] 

stavební objekt dle 
přílohy normy 

1. odstup 3,50 40,00 63,00 45,00 32,23 3,48 

 2. odstup 3,50 40,00 17,01 
40 

(12,15) 
32,23 3,03 

 3. odstup 7,00 3,50 10,98 44,82 32,23 3,70 

 

7  Zařízení pro protipožární zásah 

7.1   Příjezd a přístup 

Příjezd a přístup požárních vozidel k objektu školy je stávající a proto 
není předmětem posouzení.  

7.2   Nástupní plochy 

Vzhledem ke skutečnosti, že výstavbou malířského a sochařskému 
ateliéru v rámci podkroví vznikne nové užitné podlaží a tím i zvýšení 
stávající požární výšky objektu h >12 m, je nutno nově vytvořit nástupní 
plochu pro složky IZS, která svým provedením bude vyhovovat 
požadavkům čl. 12.4.2 ČSN 73 0802.   

7.3   Zásahové cesty 

7.3.1 Vnější zásahové cesty 

Vnější zásahové cesty jsou stávající a proto nejsou předmětem 
posouzení.  

7.3.2 Vnitřní zásahové cesty se pro posuzovaný objekt školy 
nepožadují, v souladu s čl. 12.5.1 ČSN 73 0802. 

7.4   Zásobování vodou pro hašení 

Požadavky na vnější a vnitřní zdroje požární vody pro posuzovaný 
požární úsek malířského a sochařského ateliéru, stanoveny programem 
WinFire 02. 

7.4.1  Vnější zdroje požární vody 

Vnější zdroj požární vody pro posuzovaný objekt školy je stávající a proto 
není předmětem posouzení.   

7.4.2   Vnitřní zdroj požární vody 

V rámci posuzovaného požárního úseku malířského a sochařského 
ateliéru musí být instalován vnitřní zdroje požární vody a to nástěnný 
hydranty systému D 25 se stálotvarou hadicí o délce 30 m. Hydrant musí 
být umístěn tak, aby při zásahu bylo dosažitelné každé místo 
posuzovaného požárního úseku.  
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8  Technická zařízení 

8.1  Nouzové osvětlení a osvětlení únikových cest 

V rámci posuzovaného požárního úseku malířského a sochařského 
ateliéru doporučuji umístit nouzové osvětlení, které bude navrženo v 
souladu s ČSN EN 1838. Nouzové osvětlení musí být funkční i v době 
požáru po dobu minimálně 60 minut. Druhý záložní zdroj el. proudu zajistit 
pomocí vestavěného akumulátoru.  

Osvětlení nechráněné únikové cesty v průběhu provozní doby malířského 
a sochařského ateliéru nutno zajistit v souladu s ustanovením čl. 9.15.1 
ČSN 73 0802 a to pomocí denního nebo umělého světla. 

8.2  Vytápění 

Vytápění posuzovaného požárního úseku malířského a sochařského 
ateliéru bude zajištěno otopnou soustavou napojenou na stávající zdroj 
tepla v  objektu školy. Horkovodní rozvody musí být v souladu 
s ustanovením čl. 5.3.2 ČSN 06 1008 tepelně izolovány pouze hmotami 
třídy reakce na oheň A nebo B. Při instalaci a provozu tepelných zařízení 
musí být dodrženy veškeré požadavky, které vyplývají z věcně 
příslušných ustanovení ČSN 06 1008 a předpisů souvisejících. 

8.3   Větrání 

Větrání posuzovaného požárního úseku malířského a sochařského 
ateliéru bude zajištěno jako přirozené, pomocí okenních otevíratelných 
otvorů ve střešní konstrukci. V případě instalace vzduchotechnického 
zařízení v Prostoru posuzovaného požárního úseku malířského a 
sochařského ateliéru, nutno dodržet věcně příslušné požadavky          
ČSN 73 0872. 
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Požární bezpečnost staveb 

Informace o objektu: 
Název objektu: ................................................... Střední škola umělecká a řemeslná 
Stavba: .......................................................................... Malířský a sochařský ateliér 
Stupeň: ........................................................................ Studie proveditelnosti stavby 
Místo: ............................................................................... Praha 9, Pod Táborem 55/3 
 

Požární úsek dle ČSN 73 0834+02 : Malířský a sochařský atelier 
Počet užitných podlaží v objektu ................................................................................. 5 [-] 
Výška objektu h .................................................................................................... 14,18 [m] 
Počet užit. nadzem. podlaží v objektu ......................................................................... 4 [-] 
Materiál konstrukce ............................................................................. smíšený DP1-3  
Zařazení dle ČSN 73 0873 ............................................................... nevýrobní objekt  
Počet podlaží úseku z ................................................................................................. 1 [-] 
Výšková poloha hp ................................................................................................. 0,00 [m] 
Koeficient c ............................................................................................................. 1,00  

SM ............................................................................................................ automaticky  

Místnosti požárního úseku: 
Malířský a sochařský atelier 
Místnost ......................................................................... Malířský a sochařský atelier  
Plocha ................................................................................................................. 385,00 [m2] 
Výška hs .................................................................................................................. 2,20 [m] 
Náhodilé pn ........................................................................................................... 35,00 [kg.m-2] 
Stálé ps ................................................................................................................. 10,00 [kg.m-2] 
Dodatkové ps .......................................................................................................... 0,00 [kg.m-2] 
Náhodilé an ............................................................................................................. 0,90 [-] 
Stálé as ................................................................................................................... 0,90 [-] 
Otvory So/Ho ................................................................................................. 93,87/2,74 [m2/m] 
Číslo podlaží v úseku .................................................................................................. 1 [-] 
Otvor v podlaze ...................................................................................................... 0,00 [m2] 
Položka z tabulky pnan ............................................................................................ 2.2 [-] 

Výsledky výpočtu: 
Změna staveb skupiny  ............................................................................................... II 
Požární zatížení výpočtové pvyp ............................................................................ 27,23 [kg.m-2] 
Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB) .................................................... III (IV) 
Plocha požárního úseku S ................................................................................. 385,00 [m2] 
Koeficient n ........................................................................................................... 0,272 
Koeficient k ........................................................................................................... 0,271 
Plocha otvorů pož.úseku So ................................................................................. 93,87 [m2] 
Průměrná výška otvorů pož.úseku ho ..................................................................... 2,74 [m] 
Parametr odvětrání Fo ............................................................................................ 0,16 
Průměrná světlá výška pož.úseku hs ..................................................................... 2,20 [m] 
Požární zatížení p ................................................................................................ 45,00 [kg.m-2] 
Koeficient a ............................................................................................................. 0,90 
Koeficient b ............................................................................................................. 0,67 
Koeficient c ............................................................................................................. 1,00 
Normová teplota TN ........................................................................................... 827,35 [°C] 
Čas zakouření te  .................................................................................................... 2,06 [min] 
Maximální délka pož.úseku  ................................................................................. 56,00 [m] 
Maximální šířka pož.úseku  .................................................................................. 38,00 [m] 
Maximální plocha pož.úseku  .......................................................................... 2 128,00 [m2] 
Maximální počet užitných podlaží z........................................................................ 5,14 
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Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP 
Počet PHP ............................................................................................ 3 (přesně 2,79) 
Počet hasicích jednotek ............................................................................................ 18 
a) Vnější odběrná místa 
  Vzdálenosti ........................................................................... od objektu/mezi sebou 
   •  hydrant  ....................................................................................... 150/300(300/500) [m] 
   •  výtokový stojan  ........................................................................................ 600/1200 [m] 
   •  plnící místo  ............................................................................................ 2500/5000 [m] 
   •  vodní tok nebo nádrž  ........................................................................................ 600 [m] 
  Potrubí DN  ............................................................................................................ 100 [mm] 
  Odběr Q pro 0,8 m.s-1  ............................................................................................... 6 [l.s-1] 
  Odběr Q pro 1,5 m.s-1  ............................................................................................. 12 [l.s-1] 
  Obsah nádrže požární vody  ................................................................................... 22 [m3] 
Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B) 
 
b) Vnitřní odběrná místa 
  Nutné vnitřní odběrní místo (p*S=17 325,00)! 
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Tabulka 12 z ČSN 73 0802 
 

Pol. Stavební konstrukce III. 

1. Požární stěny a požární stropy, viz 8.2 a 8.3,  

 a) v podzemních podlažích 60DP1 

 b) v nadzemních podlažích 45+ 

 c) v posledním nadzemním podlaží 30+ 

 d) mezi objekty 60DP1 

2. Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech, viz 8.5.1,  

 a) v podzemních podlažích 30DP1 

 b) v nadzemních podlažích 30DP3 

 c) v posledním nadzemním podlaží 15DP3 

3. Obvodové stěny, viz 8.4.1 a 8.4.10,  

 a) zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části  

   1) v podzemních podlažích 60DP1 

   2) v nadzemních podlažích 45+ 

   3) v posledním nadzemním podlaží 30+ 

 b) nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části (bez ohledu na podlaží) 30+ 

4. Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2  30 

5. Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2  

 a) v podzemních podlažích 60DP1 

 b) v nadzemních podlažích 45 

 c) v posledním nadzemním podlaží 30 

6. Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu (bez ohledu na podlaží), viz 8.7.3 15 

7. Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu, viz 8.7.5 30 

8. Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku, viz 8.8.1 - 

9. Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí chráněných únikových cest, viz 8.9 15DP3 

10. Výtahové a instalační šachty, viz 8.10 až 8.13  

 a) šachty evakuačních a požárních  výtahů a šachty ostatní (např. instalační), jejichž výška přesahuje 45 m  

   1) požárně dělící konstrukce 
podle položky 

1 

   2) požární uzávěry otvorů v požárně dělících konstrukcích 
podle položky 

2 

 b) šachty ostatní (výtahové,instalační apod.), jejichž výška je 45 m a menší  

   1) požárně dělící konstrukce 30DP1 

   2) požární uzávěry otvorů v požárně dělicích konstrukcích 15DP1 

11. Střešní pláště, viz 8.15 15 

12. Jednopodlažní objekty, viz 8.1.1 
statický 

nezávislé 

 a) požární stěny 60DP1 

 b) požární uzávěry otvorů v požárních stěnách 30DP1 

 
c) svislé požární pásy v obvodových stěnách mezi objekty a obvodové stěny, pokud mají být bez požárně 
otevřených ploch 

30DP1 

 
Hodnoty s označením: 
1) Musí být splněny v těch případech, kde se počítá se snižující součinitelem c2 až c4; v ostatních případech se jejich splnění 
pouze doporučuje podle 8.1.2. Pokud není dosaženo u položky 3a3) a položky 4 požární odolnost 15 minut, posuzují se tyto 
konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy (požadavek se týká položky 4 jen v případě, že nosná konstrukce střechy je 
současně střešním pláštěm). 
2) Pouze se doporučují; pokud není dosaženo u položky 3b) požární odolnosti 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela 
požárně otevřené plochy. 
3) Konstrukce označené křížkem (+) viz 8.1.3. 


