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Použité podklady:

1.  Vyhláška č. 23/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., vyhláška 246/2001 Sb., ve znění    vyhlášky č. 221/2014 Sb., vyhláška 
č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2.  Normy (aktuálně platné znění k datu vydání tohoto požárně bezpečnostního řešení): ČSN 73 0802, ČSN 73 0810, ČSN 73 0834,
ČSN 73 0818, ČSN 73 0873, ČSN 73 0848, ČSN 73 0872

3. Projektová dokumentace pro UR: Koupaliště „Zátoka“ v Rosicích,  vypracoval: Ing. arch. Kristýna Shromáždilová, ČKA 03 690
Na rychtě 3d, 644 00 Brno, tel.: +420 728 749 853, e-mail: kristyna.shr@gmail.com

4. Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, Roman Zoufal a kolektiv

A. Popis, umístění stavby, charakter prováděných akcí

Projekt řeší stavbu areálu koupaliště v Rosicích.  Stavba bude sloužit k rekreaci, sportovnímu a společenskému vyžití. 

Dispoziční řešení areálu
Plocha řešeného území mezi ulicí Tyršovou a potokem je oplocený areál koupaliště. Východní strana areálu podél ulice Tyršova
je uzavřena objektem provozního zázemí a objektem restaurace. Proluka mezi budovami tvoří hlavní vstup., kde je pokladna,
půjčovna vybavení, zázemí pro zaměstnance a plavčíky. V návaznosti na stávající řadovou zástavbu v ulici Tyršova je vjezd do
areálu pro obsluhu a technický dvůr. Za vstupem do areálu je volné travnaté prostranství s vodní plochou akcentovanou objektem
věže. Restaurace je navržena tak, aby mohla obsloužit i návštěvníky koupaliště, zahrádka je dělená na dvě části. Hřiště pro
nohejbal a beach jsou umístěny ve vazbě na restauraci. Sauna a vířivka jsou situovány v klidové části za vodní plochou. Prostor
pro děti  a neplavce je v jižním rohu areálu. Vodní plocha lemuje centrální  travnatý prostor,  druhý břeh je přístupný přes tři
mostky, které lze odsunout. Volná travnatá plocha přechází blíže k potoku ve výraznější zeleň typickou pro říční nivy. V areálu
budou umístěny lavičky, odpadkové koše, prvky osvětlení, venkovní sprchy a herní prvky. Restaurace má provoz nezávislý na
koupališti. Vstup pro hosty je z ulice, prostor pro návštěvníky je okny otevřený do ulice i směrem do areálu. K areálu navazuje
terasa,  kterou lze propojit  s vnitřním prostorem. Na zahrádce bude respektován stávající  vzrostlý jasan.  Na severní  straně
navazuje velká mlatová plocha vhodná pro pétanque a podobně. Vstup pro zaměstnance, zásobování a zázemí restaurace je
v části restaurace navazující na vstup koupaliště. Zeleň kolem potoka má výrazný charakter. Od objektu restaurace přes potok a
pak  podél  pravého  břehu  vede  stezka  pro  pěší,  která  zpřístupňuje  přírodní  park  za  potokem  a  zároveň  propojuje  areál
s parkovištěm u zimního stadionu. V přírodním parku za potokem budou umístěny drobné ubytovací objekty – chatky.

V areálu jsou umístěny samostatné stavební objekty: 

SO 2.1 – VĚŽ
Věž má půdorysný rozměr 4,2x5,2 m a výšku 14,0 m. Ve věži je schodiště se sedmi přímými rameny, z mezipodest jsou výstupy na
plošiny pro skoky do vody a nástup na tobogán umístěný u západní stěny věže. Konstrukce pro skoky přesahuje základní půdorys o 3,4
m. Jižní stěna věže je upravená pro jištěné lezení, konstrukce přesahuje půdorys o 500 mm. Pod věží je dřevěná terasa 3,3x10,7 m a
terasa 3,6x7,2 m s žebříky pro výstup z vody. Pod terasou je skrytá šachta s přívody vody pro bazén. Věž bude sloužit jako lezecká
stěna, nástup na tobogán, skoky do vody i jako místo pro dozor plavčíka. Konstrukci je ocelová s dřevěnými výplňovými prvky. Založení
bude na betonových pilotech, schody budou dřevěné. Konstrukce nemá střechu, v horní části budou natažené textilie stínící poslední
podestu. Zábradlí  věže bude dřevěné,  žebříky do vody a další doplňující  prvky budou z nerezu. Tobogán vedle věže je navržený
z plastových typových prvků skořepiny kotvené na středový ocelový sloup. Voda pro tobogán je čerpaná z vymezené části bazénu
s vodními rostlinami. Je nutný přívod elektřiny, pojistná skříň bude v objektu věže. Průměr otevřeného válce skořepiny je 1,0 m, vnější
průměr celé sestavy je 6,3 m, výška je 7,0 m.

SO 2.2.x WC
Objekt  záchodů je  přízemní,  nepodsklepená dřevostavba o  půdorysných  rozměrech 2,8 x 3,7 m a výšce 2,6  m. V areálu  je WC
umístěno na dvou místech – SO 2.2.1 v centru mezi vodní plochou (parc.č. 679/141, 679/29; podlaha v úrovni 310,09 m n.m) a SO
2.2.2 v zadní západní části areálu a výstupu s turniketem (parc.č. 5697/1; podlaha v úrovni 309,92 m n.m). Objekty mají zrcadlově
obrácený půdorys. V předsíňce je umyvadlo, v kabině je záchodová mísa a v druhé pisoárový žlab. Vnitřní povrch stěn a příčky tvoří
kompaktní  desky,  podlaha je  z keramické  dlažby  s  protiskluzem.  Na  vnější  stěně je  venkovní  sprcha.  Objekt  bude  napojený  na
elektřinu, vodu z vodovodního řádu a kanalizaci.  Objekt bude užívaný i v zimě a vytápění bude el. přímotopy. Místnost má nucené
větrání. Střecha je plochá, pokrytá hydroizolační folií. Fasáda je obložená svislými dřevěnými prkny s černým lazurovým nátěrem, okno
je dřevěné zasklené izolačním dvojsklem. Součástí delší fasády bez dveří je dřevěná lavice, v místě sprchy bude stěna krytá kompaktní
deskou v barvě fasády. 

SO 2.3.x PŘEVLÍKÁRNA
Objekt  převlíkárny je přízemní,  nepodsklepená dřevostavba o půdorysných rozměrech 1,35 x 2,95  m a výšce 2,6 m. V areálu je
převlíkárna umístěna na dvou místech – SO 2.3.1 v centru mezi vodní plochou (parc.č. 679/142, podlaha v úrovni 310,09 m n.m.) a SO
2.3.2 v zadní západní části areálu a výstupu s turniketem (parc.č. 5697/1 podlaha v úrovni 309,92 m n.m.) Objekty  mají zrcadlově
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obrácený půdorys. V převlíkárně jsou dvě kabiny, každá o půdorysné ploše 1,59 m2.  Vnitřní povrch stěn a příčky tvoří dřevěná hladká
hoblovaná prkna s nátěrem. Podlaha je betonová, povrch bude protiskluzný a opatřený impregnačním nátěrem. Objekt bude napojený
na elektřinu. Objekt má pod střechou průběžný otvor, nebude vytápěný. Střecha je plochá, pokrytá hydroizolační folií. Voda ze střechy
je svedena do trativodu v trávníku. Fasáda je obložená svislými dřevěnými prkny s bílým lazurovým nátěrem, okno je dřevěné zasklené
izolačním dvojsklem. Součástí delší fasády bez dveří je lavice, na kratší straně jsou uzamykatelné boxy pro uložení drobných věcí
návštěvníků areálu.

SO 2.4 SAUNA
Jedná se o přízemní nepodsklepenou stavbu tvořenou dvěma hmotami spojenými terasou a společnou střechou. Na terasu navazuje
vířivka a ochlazovací bazének. Základní rozměry stavby jsou 16,28 x 9,83 m, výška je 2,7 m.  V hlavní hmotě je předsíň, bezbariérové
WC, úklidová místnost s výlevkou s přívodem teplé a studené vody a místem pro uložení čistících prostředků. V úklidové místnosti je
prostorem pro kotel. Z předsíně je přístupná šatna, kde je 12 šatních skříněk. Prostor před skříňkami má rozměr 2,1 x 2,0 m. Přes
sprchu půdorysu 1,5 x 1,5 m se dvěma sprchovými hlavicemi je vstup do prohřívárny. Stěny budou obloženy kompaktními deskami,
podlaha bude keramická s protiskluzem. Prohřívárna je určena pro max. 6 osob, je vytápěná elektrickými kamny, interiér je obložený
dřevem a vybavený dřevěnými lavicemi. Prohřívárna má rozměry 2,9 x 3,0 m, světlá výška místnosti je 2,2 m. Odpočívárna má rozměry
2,5  x  5,0  m,  světlá  výška místnosti  je  2,3  m.  Místnost  o  ploše  12,5  m2 tedy  splňuje  požadavek min.  2  m2/1místo  prohřívárny.
Odpočívárna bude vybavena lehátky a křesly s omyvatelným povrchem, podlaha bude keramická.  Místnost  je  přirozeně větratelná
okny.

SO 2.5 UBYTOVACÍ CHATKA
Možnost  ubytování  je  řešená chatkami umístěnými  volně  v severní  části  areálu.   Jedná se  o dřevostavby o výšce max.  3,35  m,
s pultovou střechou. Projekt řeší dva základní typy: 1+kk a 2+kk. Menší typ má rozměry 6x4 m, větší typ má rozměr 8,6 x 7,15 m. Je
navrženo 5 míst, kde bude provedena příprava sítí, ale umístění vlastní chatky bude řešeno jen ve třech případech z důvodu omezení
ochranným pásmem nadzemního el. vedení. Nadzemní el. vedení by mělo být výhledově (cca 5 let ) uvedeno mimo provoz. V chatkách
je  jedna obytná  místnost  s malým kuchyňským koutek,  předsíň  a  koupelna s WC.  V případě chatky  2+kk je  navíc  jedna ložnice.
K chatkám bude přivedena elektřina, každý objekt bude mít vlastní měření, která budou sdružená ve zděném sloupku v blízkosti stezky
pro pěší. K chatkám bude přivedena voda, měření bude v šachtě u objektu. Konstrukce chatek budou tepelně izolované, vytápění bude
přímotopy. Ohřívače na TUV budou průtokové. Fasáda chatek bude obložená dřevěnými svislými prkny, plochá střecha bude pultová,
plechová. Umístění jednotlivých chatek vyžaduje vždy individuální řešení výšek nástupu. 

SO 3.2 ALTÁN U ČISTÍCÍ ZÓNY
Dřevěná terasa má tvar nepravidelného čtyřúhelníku.  Na terase je altán o rozměrech 5,1 x 3,6 m a výšce 2,7 m. Altán má plochou 
střechu krytou folií s kačírkem. Konstrukce střechy z dřevěných trámů bude ve spádu 3%, podbití bude dřevěné, hoblované s bílým 
nátěrem. Sloupky jsou ocelové bíle natřené. 

SO 3.3 ALTÁN U VODY
Dřevěná terasa má tvar nepravidelného čtyřúhelníku.  Na terase je altán o rozměrech 7,6 x 3,7 m a výšce 2,7 m. Altán má plochou 
střechu krytou folií s kačírkem. Konstrukce střechy z dřevěných trámů bude ve spádu 3%, podbití bude dřevěné, hoblované s bílým 
nátěrem. Sloupky jsou ocelové bíle natřené. Na terase bude el. zásuvka, altán bude mít osvětlení. V terase bude umístěno ocelové 
ohniště s grilem o rozměrech 2,5 x 1,4 m a výšce 0,6 m.

SO 5.1 OBJEKT ZÁZEMÍ AREÁLU
Objekt zázemí areálu je přízemní, nepodsklepená stavba umístěná podél ulice Tyršova.  Objekt má šířku 7,8 až 8,57 m a délku 32,07
m, výška hřebene je 5,57 až 5,9 m, okap je ve výšce 2,85 m. Podlaha objektu je ve výšce 310,72 m n.m. Objem stavby se přibližně ve
dvou třetinách stavby láme a vytváří  tak prostor  hlavního vstupu do areálu. Střecha je sedlová,  ze strany areálu navazuje stříška
podepřená sloupky,  které kryje prostor  před šatnami a  vstupní  prostor.  Krov  je dřevěný ze sbíjených vazníků.  Fasáda je  tvořena
kombinací  klasické  bílé  omítky  a  dřevěných prvků  z hranolů,  které zakrývají  okna do hygienického zázemí.  Výplně  otvorů  budou
v hliníkových rámech, zasklení bude izolačním trojsklem.  Severní část objektu navazuje na vstup do areálu. Vstup je částečně krytý
plochou střechou na ocelových sloupcích. Vstup vymezuje nízké oplocení, 3 turnikety (jeden pro kočárky a vozíky) a lavičky pro sezení.
Je  zde  pokladna,  sklad  věcí  k zapůjčení,  místnost  plavčíka  a  zázemí  zaměstnanců.  Zaměstnanci  mají  vlastní  vstup,  šatny  jsou
oddělené pro muže a ženy. Kuchyňka pro zaměstnance je řešena nikou v prostoru chodby. Předpokládáme 7 zaměstnanců.  Šatna
návštěvníků je řešena jako krytý přehledný venkovní prostor. Jsou zde uzamykatelné skříňky (dvě řady nad sebou doplněné lavicí) a
převlíkací kabiny. Jedna je určena pro imobilní. V prostoru šatny je umyvadlo a přebalovací pult. Šatna je otevřená do krovu, prostor je
přisvětlený  řadou střešních  oken.  Z šatny  jsou  přístupné záchody  a  technická  místnost  s výlevkou,  které  jsou  vytápěné a  budou
celoročně využívány. V těchto prostorách je rovná tepelně izolovaný strop. Z venkovního prostoru jsou přístupné dvě otevřené sprchy.
Kapacita šaten, sprch i záchodů je doplněna drobnými objekty rozmístěnými v areálu. V areálu jsou umístěny i uzamykatelné boxy na
drobné věci. V jižní části budovy je dílna a technická místnost, navazuje venkovní technický dvůr s přístřeškem pro techniku a nádoby
na odpad.  V technické  místnosti  v jižní  části  je  stávající  studna,  která  bude  využívaná  pro  zásobování  dětského  světa  vodou  a
ponechána jako druhý náhradní zdroj vody pro biobazén. Do této místnosti budou přivedeny přípojky vody, elektro i plynu. Objekt bude
odkanalizován přípojkou společnou pro celý areál. Dešťové vody jsou svedeny do jímky v areálu, využity pro zalívání, přebytek bude
přečerpáván přes výustní objekt do potoka.

3



SO 5.2 OBJEKT RESTAURACE
Objekt zázemí areálu je přízemní, nepodsklepená stavba umístěná podél ulice Tyršova. Objekt je místě stávajícího objektu ubytování –
ten bude odstraněn (viz. samostatný projekt). Objekt je na parc.č. 1172, 679/82, 1165/1, 679/175. Objekt má šířku 7,8 m a délku 28,84
m, výška hřebene je 5,30 až 5,70 m, okap je ve výšce 2,85 m. Objem stavby se přibližně v polovině stavby láme a vytváří tak prostor
hlavního vstupu do areálu. Střecha je sedlová.   Stavba je zděná, založená na základových pasech.  Krov je dřevěný ze sbíjených
vazníků. Fasáda je tvořena kombinací klasické bílé omítky a dřevěných prvků z hranolů, které zakrývají okna do hygienického zázemí a
niku pro nádoby na odpad. Výplně otvorů budou v hliníkových rámech, zasklení bude izolačním trojsklem. Jižní část objektu navazuje
na vstup do areálu. Je zde vstup pro zaměstnance, malá kancelář, šatna, sprcha a záchod pro zaměstnance. Předpokládáme max. 5
zaměstnanců. Navazuje technická místnost,  sklady a kuchyně.  Vstup pro hosty je  z ulice v severní části  budovy.  Ze zádveří jsou
přístupné záchody, jeden je bezbariérový. Hlavní místnost restaurace má kapacitu 45 osob. Místnost je otevřená do krovu, přisvětlená
střešními  okny.  Okna  do  ulice  tvoří  výrazný  rastr.  Směrem  k areálu  je  prosklená  stěna,  která  umožňuje  propojení  interiéru  se
zahrádkou.  Navazujíc  terasa respektuje  stávající  starý  strom. Řešení zahrádky umožňuje obsloužit  hosty  restaurace i  návštěvníky
koupaliště. Objekt má vlastní přípojku vody, elektřiny i kanalizace. V objektu bude rozvedena voda z řádu, bude provedena klasická
elektroinstalace. Vytápění bude zajišťovat kotel na plyn se zásobníkem TUV. Kotel bude umístěný i v prostoru záchodů pro hosty. 

SO 5.3 PŘÍSTŘEŠEK A OPLOCENÍ TECHNICKÉHO DVORA
Přístřešek má rozměry 8,1 x 3,7 m. Dvůr bude sloužit pro parkování zahradní techniky, uložení materiálu pro správu areálu, budou zde
kontejnery na odpad. Vjezd zůstane stávající,  bude jen opraven. Dva vzrostlé smrky zůstanou zachovány. Sousedící garáž nebude
dotčena. Přístřešek bude mít plochou střechu z dřevěných trámů, sloupky budou ocelové na betonových základových patkách. Plocha
pod přístřeškem bude betonová. V přístřešku bude osvětlení, na stěně sousedního objektu zázemí bude přístupná skříň se zásuvkami
pro napojení nářadí apod. Střecha bude plochá s hydroizolační folií a kačírkem, voda bude svedena do areálové dešťové kanalizace. 

Areál „Zátoka“:
Kapacita areálu: 350 návštěvníků
Sauna: max. 6 osob
Vířivka: max. 4 osoby

Restaurace: 
Kapacita vnitřního prostoru: 45 hostů
Kapacita zahrádky: 80 hostů

B. Požární bezpečnost staveb objektu

� posouzení objektu je provedeno dle ČSN 73 0802
� Plocha vodní hladiny pro návštěvníky: 2162 m2  
� Kapacita areálu: 350 návštěvníků
� konstrukční systémy drobných staveb: hořlavý

C. Rozdělení stavby do požárních úseků

Rozdělení stavby je provedeno provedeno v souladu s požadavky norem ČSN podle projektové dokumentace stavby. Vodní plochy
nejsou hodnoceny jako venkovní shromažďovací prostory. Počet osob dle projektu ( kapacita návštěvníků) je 350 osob. Dle položky
5.2.2 ČSN 73 08018 se započítává 350 x 1,3 ...455 osob což je méně než 500 osob ve výškovém pásmu VP1. Vodní plochy nejsou
trvale uzavřené stropní, střešní ani obvodovou konstrukcí. Prostory vodních ploch a volných prostor v areálu nejsou hodnoceny jako
venkovní shromažďovací prostory.  

� N 1.01 SO 2.1  VĚŽ
� N 1.02 SO 2.2.x WC
� N 1.03  SO 2.3.x PŘEVLÍKÁRNA
� N 1.04 SO 2.4 SAUNA
� N 1.05 SO 2.5 UBYTOVACÍ CHATKA
� N 1.06 SO 3.2 ALTÁN U ČISTÍCÍ ZÓNY
� N 1.07 SO 3.3 ALTÁN U VODY
� N 1.08 SO 5.1 OBJEKT ZÁZEMÍ AREÁLU
� N 1.09 SO 5.2 OBJEKT RESTAURACE

D. Požární riziko a stanovení stupně požární bezpečnosti

� N 1.01 SO 2.1  VĚŽ

Konstrukce je ocelová druhu DP1 s dřevěnými výplňovými prvky. Konstrukční systém je nehořlavý. Výška poslední úrovně je ve výšce 
10,08 m, hp = 10,08 m.  Jedná se o prostor bez požárního rizika. Nejedná se o vyhlídkovou věž ve smyslu čl. 7.2.14 a 7.2.15 ČSN 73 
0802. Věž je součást sportovního zařízení tobogánu a lezecké stěny. 
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� N 1.02 SO 2.2.x WC

Konstrukce je dřevěná druhu DP3. Konstrukční systém je hořlavý, hp  = 0 m.

Požární riziko
pn = 5 kg m-2 – dle položky 14.2 přílohy A, ČSN 73 0802
ps = 10 kg m-2 
an = 0,8 
a =  1
b = 1,7
c = 1,0
pv = 15 x 1 x 1,7 x 1 = 25,5 kg m-2

I. SPB

� N 1.03  SO 2.3.x PŘEVLÍKÁRNA

Konstrukce je dřevěná druhu DP3. Konstrukční systém je hořlavý, hp  = 0 m. 

Požární riziko
pn = 5 kg m-2 – dle položky 14.2 přílohy A, ČSN 73 0802
ps = 10 kg m-2 
an = 0,8 
a =  1
b = 1,7
c = 1,0
pv = 15 x 1 x 1,7 x 1 = 25,5 kg m-2

I. SPB

� N 1.04 SO 2.4 SAUNA

Konstrukce je dřevěná druhu DP3. Konstrukční systém je hořlavý, hp  = 0 m. Objekt se skládá z místností 1.1 až 1.7. Prostor s nejvyšší 
nahodilým požárním zatížením je m. č. 1.4 – šatna. Jedná se o šatnu s dřevěnými skříňkami. Ostatní místnosti mají dle přílohy A ČSN 
73 0802 nižší nahodilé požární zatížení. 

Požární riziko
pn = 50 kg m-2 – dle položky 14.1.b)  přílohy A, ČSN 73 0802
ps = 10 kg m-2 
an = 1,0 
a =  1
b = 1,7
c = 1,0
pv = 50 x 1 x 1,7 x 1 = 85 kg m-2

IV. SPB

� N 1.05 SO 2.5 UBYTOVACÍ CHATKA

Rekreační objekt tvoří jeden požární úsek v souladu čl. 3.6 a) 2) a dle čl. 3.9 ČSN 73 0833.

- rekreační objekt - OB 1 dle č.l. 3.5 a) normy ČSN 73 0833
- RO tvoří jeden požární úsek dle čl. 3.9 ČSN 73 0833
- velikost PÚ do 600 m2

- konstrukční systém : hořlavý dle čl. 7.2.8 c)  ČSN 73 0802
- 1 užitné nadzemní podlaží, požární výška hp = 0 m

pv = 45,75 kg/m2 …. položka 10, tab. B1 s přihlédnutím k B1.2, přílohy B, normy ČSN 73 0802

SPB = II dle čl. 4.1.1 b) ČSN 73 0833

� N 1.06 SO 3.2 ALTÁN U ČISTÍCÍ ZÓNY

- konstrukční systém : hořlavý dle čl. 7.2.8 c)  ČSN 73 0802
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- 1 užitné nadzemní podlaží, požární výška hp = 0 m

Požární riziko
pn = 30 kg m-2 – dle položky 7.1.3  přílohy A, ČSN 73 0802
ps = 10 kg m-2 
an = 1,15 
a =  1,15
b = 0,5
c = 1,0
pv = 40 x 1,15 x 0,5 x 1 = 23 kg m-2

I. SPB

� N 1.07 SO 3.3 ALTÁN U VODY

- konstrukční systém : hořlavý dle čl. 7.2.8 c)  ČSN 73 0802
- 1 užitné nadzemní podlaží, požární výška hp = 0 m

Požární riziko
pn = 30 kg m-2 – dle položky 7.1.3  přílohy A, ČSN 73 0802
ps = 10 kg m-2 
an = 1,15 
a =  1,15
b = 0,5
c = 1,0
pv = 40 x 1,15 x 0,5 x 1 = 23 kg m-2

I. SPB

� N 1.08 SO 5.1 OBJEKT ZÁZEMÍ AREÁLU

- konstrukční systém : smíšený dle čl. 7.2.8 b)  ČSN 73 0802
- 1 užitné nadzemní podlaží, požární výška hp = 0 m

Dvůr bude sloužit pro parkování zahradní techniky, uložení materiálu pro správu areálu, budou zde kontejnery na odpad. Zahradní
technika slouží  pro údržbu areálu (  hmotnost  těchto zařízení  do 1000 kg).  Nejedná se o garážové stání.  Přístřešek druhu DP1.
Odstupové vzdálenosti se od strojů zahradní techniky neurčují. 

Požární riziko
č. m. účel S (m2) pn an ps pni*Si hs položka

m2 (kg/m2) (-) (kg/m2) koef pn m příloha A
1.1 pokladna 11,2 40 1,00 10 448 2,6 1.1
1.2 sklad lehátek 5,4 100 0,90 10 540 2,6 5.5
1.3 chodba s kuch. Koutem 11,4 15 1,05 7 171 2,6 1.12
1.4 Úklid + technická m. 1,4 15 1,10 7 21 2,6 15.10.c)
1.5 šatna 4,3 50 1,00 10 215 2,6 14.1.b)
1.6 umývárna s wc 4,2 5 0,70 10 21 2,6 14.2
1.7 sprcha 3,2 5 0,70 7 16 2,6 14.2
1.8 šatna 3,5 50 1,00 7 175 2,6 14.1.b)
1.9 umývárna s wc 3,7 5 0,70 7 19 2,6 14.2
1.10 sprcha 2,1 5 0,70 7 11 2,6 14.2
1.11 ošetřovna, plavčík 10,9 25 1,00 10 273 2,6 4.10
1.12 venkovní sprchy 5,1 5 0,70 7 26 2,6 14.2
1.13 převlékárna 52,6 5 0,70 7 263 4,21 14.2
1.14 wc muži 15 5 0,70 10 75 2,6 14.2

1.15 wc ženy 9,2 5 0,70 7 46 2,6 14.2

1.16 bezbariérové wc 4,9 5 0,70 10 25 2,6 14.2

1.17 úklidová a technická místnost 3,3 15 1,10 7 50 2,6 15.10.c)

1.18 dílna 25,5 75 1,20 7 1 913 2,6 9.4.e)

1.19 technická místnost 18,8 15 1,10 10 282 2,6 15.10.c)
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přístřešek 28,01 60 1,00 10 1 681 2,6 13.9.12

6 271

Pomocné hodnoty pro stanovení parametru odvětrání (m)
l0                h0               So               √ho             So*√ho       soi*hoi  
1,50 0,60 0,900 0,775 0,698 0,540
1,50 0,60 0,900 0,775 0,698 0,540
0,60 0,65 0,390 0,806 0,314 0,254
1,50 0,65 0,975 0,806 0,786 0,634
0,60 1,80 1,080 1,342 1,449 1,944
0,60 1,80 1,080 1,342 1,449 1,944
0,60 1,80 1,080 1,342 1,449 1,944
2,00 1,45 2,900 1,204 3,492 4,205
1,60 0,85 1,360 0,922 1,254 1,156
7,22            2,30            16,606        1,517          25,191        38,194  

27,27 36,78 51,36

S = 223,7 m2
an = 1,035 -
as = 0,900 -
pn = 28,03 kg/m2
ps = 8,38 kg/m2
p = 36,41 kg/m2
a = 1,004 -
Sm = 52,60 m
So = 27,27 m2
So/S = 0,122 -
ho = 1,883 m
hs = 2,979 m
ho/hs = 0,632 -
n = 0,097 -
k = 0,162 -
b = 0,985 -
c = 1,000 -
pv = 36,01 kg/m2

II. SPB

Největší dovolené velikosti požárního úseku:
Největší dovolená délka PÚ: 59,80 m
Největší dovolená šířka PÚ: 42,40 m
Největší dovolená plocha PÚ: 2 536 m2

Skutečná délka PÚ: 42,0 m
Skutečná šířka PÚ: 8,57 m VYHOVUJE

Největší počet podlaží v požárním úseku – smíšený konstrukční systém
z1 = 140 kg/m2  / pv ≥ 1
z1 = 3,9
z1 = 3

Skutečný počet podlaží v požárním úseku: 1 ≤ 3 VYHOVUJE

� N 1.09 SO 5.2 OBJEKT RESTAURACE

- konstrukční systém : hořlavý dle čl. 7.2.8 c)  ČSN 73 0802
- 1 užitné nadzemní podlaží, požární výška hp = 0 m

Požární riziko
č. m. účel S (m2) pn an ps pni*Si hs položka

m2 (kg/m2) (-) (kg/m2) koef pn m příloha A
2.1 zádveří 8,8 5 0,80 10 44 2,6 1.10
2.2 bezbariérové wc 4,2 5 0,70 10 21 2,6 14.2
2.3 Úklid + technická místnost 1,2 15 1,10 7 18 2,6 15.10.c)
2.4 wc muži 5,9 5 0,70 7 30 2,6 14.2
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2.5 wc ženy 5,7 5 0,70 10 29 2,6 14.2
2.6 odbytová místnost 73,4 20 0,90 10 1 468 4,2 7.1.2
2.7 kuchyně 33,2 30 0,95 7 996 2,6 7.1.4
2.8 chodba 8,6 5 0,80 7 43 2,6 1.10
2.9 kancelář 3,3 40 1,00 7 132 2,6 1.1
2.10 šatna 4,5 50 1,00 7 225 2,6 14.1.b)
2.11 sprcha 2,8 5 0,70 10 14 2,6 14.2
2.12 wc 2,9 5 0,70 7 15 2,6 14.2
2.13 Sklad – chlazení a mražení 6,1 60 1,10 7 366 2,6 7.1.5
2.14 sklad suchý 6,4 60 1,10 10 384 2,6 7.1.5

2.15 Úklid – technická místnost 2,3 15 1,10 7 35 2,6 15.10.c)

2.16 hrubá příprava zeleniny 2,8 30 0,95 10 84 2,6 7.1.4

3 904

Pomocné hodnoty pro stanovení parametru odvětrání (m)
l0                h0               So               √ho             So*√ho       soi*hoi  
0,60 1,80 1,080 1,342 1,449 1,944
0,60 1,80 1,080 1,342 1,449 1,944
0,60 0,85 0,510 0,922 0,470 0,434
0,60 0,85 0,510 0,922 0,470 0,434
3,60 0,85 3,060 0,922 2,821 2,601
6,96 2,25 15,660 1,500 23,490 35,235
0,60 0,60 0,360 0,775 0,279 0,216
0,60 0,60 0,360 0,775 0,279 0,216
0,60 0,60 0,360 0,775 0,279 0,216
0,60 1,80 1,080 1,342 1,449 1,944
0,60 1,80 1,080 1,342 1,449 1,944
0,60 1,80 1,080 1,342 1,449 1,944
0,60 1,80 1,080 1,342 1,449 1,944
0,60 1,80 1,080 1,342 1,449 1,944
0,60            1,80            1,080          1,342          1,449          1,944  

29,46 39,68 54,90

S = 172,1 m2
an = 0,956 -
as = 0,900 -
pn = 22,68 kg/m2
ps = 8,81 kg/m2
p = 31,49 kg/m2
a = 0,940 -
Sm = 73,40 m
So = 29,46 m2
So/S = 0,171 -
ho = 1,864 m
hs = 3,282 m
ho/hs = 0,568 -
n = 0,201 -
k = 0,331 -
b = 1,436 -
c = 1,000 -
pv = 50,32 kg/m2

II. SPB

Největší dovolené velikosti požárního úseku:
Největší dovolená délka PÚ: 63,60 m
Největší dovolená šířka PÚ: 44,60 m
Největší dovolená plocha PÚ: 2 837 m2
Skutečná délka PÚ: 28,84 m
Skutečná šířka PÚ: 7,84 m VYHOVUJE

Největší počet podlaží v požárním úseku – smíšený konstrukční systém
z1 = 140 kg/m2  / pv ≥ 1
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z1 = 2,8
z1 = 2

Skutečný počet podlaží v požárním úseku: 1 ≤ 2 VYHOVUJE

E. Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a hmot

Stavební konstrukce jednotlivých objektů budou splňovat požadavky dle příslušného SPB dle tabulky 12 ČSN 73 0802. Drobné objekty
jsou předběžně navrženy jako dřevostavby s hořlavými konstrukčními systémy druhu DP3. Obvodové konstrukce těchto objektu jsou
zcela požárně otevřené bez požadované požární odolnosti. Objekty s požárními úseky N 1.08 - SO 5.1 (OBJEKT ZÁZEMÍ AREÁLU) a
N 1.09 - SO 5.2 (OBJEKT RESTAURACE) jsou uvažovány se svislými konstrukcemi zděnými druhu DP1 a dřevěnou střešní konstrukcí.

F. Zhodnocení možnosti evakuace, stanovení únikových cest

Z jednotlivých stavebních objektů v areálu vedou nechráněné únikové cesty do volného prostoru areálu nebo do volného prostoru
veřejného prostranství. Venkovní volné prostory areálu  nejsou hodnoceny jako venkovní shromaždovací prostory.  Dle položky 5.2.2
ČSN 73 08018 se započítává projektem stanovený max. počet osob 350 x 1,3 ...455 osob což je méně než 500 osob ve výškovém
pásmu VP1 dle ČSN 73 0831. 

Volné plochy vodních ploch, hřišť nejsou zastřešeny. Z areálu jsou navrženy dva únikové východy na opačných stranách areálu. Jeden
východ je možný hlavním vstupem. Druhý východ možná přes objekt lávky SO 4.4 přes potok. Objekt SO 5.2 (restaurace) a objekt SO
5.1 (zázemí)  má únikové východy do prostoru areálu i  do veřejného prostranství.  Únikové cesty z oploceného areálu vedou přes
zastřešený vstup s turnikety. Turnikety jsou součástí únikových cest z areálu a musí být otevíratelné ve směru úniku jedním pohybem
vedeným vodorovně ve směru úniku působením síly max. 120 N v souladu s čl. 13.1.2 ČSN 73 0810. Podrobné hodnocení podmínek
evakuace bude posouzeno v dalším stupni projektové dokumentace. 

G. Vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností

Požárně otevřené plochy objektů SO 5.1 a SO 5.2 tvoří otvory v obvodových stěnách. Drobné objekty dřevostaveb mají obvodové
konstrukce zcela požárně otevřené. Střešní pláště objektů nejsou posuzovány jako požárně otevřené plochy. Pro výpočet odstupových
vzdáleností byl použit software od Ing. Františka Pelce - © 2005 Fire Protection - František Pelc. 

Specifikace PÚ a     rozměry Spo hu lu Sp  po       pv
   d ds

obvodové stěny (m)                (m2 ) (m) (m) (m2 ) % (kg/m2)    (m)         (m)

N 1.01 SO 2.1  VĚŽ
Nejedná se o vyhlídkovou věž, objekt je bez požárního rizika, odstupové vzdálenosti se neurčují. 

N 1.02 SO 2.2.x WC
max. rozměr objektu 3,74 x 2,6 m 3,74 x 2,6 - - - - 100    40,5 3,71       2,12

N 1.03  SO 2.3.x PŘEVLÍKÁRNA  
max. rozměr objektu 2,95 x 2,6 m 2,75 x 2,6 - - - - 100    40,5 3,21       1,84

N 1.04 SO 2.4 SAUNA
delší fasáda 17,57 x 2,7 m 17,57 x 2,7 - - - - 100   100,0 9,23       5,03
kratší fasáda 7,9 x 2,7 m 7,90 x 2,7 - - - - 100   100,0 6,89       3,98

N 1.05 SO 2.5 UBYTOVACÍ CHATKA
max. rozměr fasády 10,07 x 3,35 m 10,07 x 3,35 - - - - 100  60,75 7,45       4,21

N 1.06 SO 3.2 ALTÁN U ČISTÍCÍ ZÓNY
max. rozměr objektu 5,06 x 2,84 m 5,06 x 2,84 - - - - 100  38,00 4,37    2,48

N 1.07 SO 3.3 ALTÁN U VODY
max. rozměr objektu 7,815 x 2,7 m 7,815 x 2,7 - - - - 100  38,00 5,06    2,79

N 1.08 SO 5.1 OBJEKT ZÁZEMÍ AREÁLU
Pohled severozápadní z areálu
dveře m. č. 1.18 1,96 x 2,2 30,42 2,45 26,8 65,66 47  41,01 2,96   1,37
otvor m. č. 1.13 7,22 x 2,45
okna m. č. 1.2, 1.3, 1.4, 1.11 1,6 x 0,85

3 x 1,06 x 2,22
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Přístřešek je určen pro zahradní stroje sloužící k údržbě areálu s hmotností těchto zařízení do 1000 kg. Přístřešek je druhu DP1. Od 
přístřešku se nestanovují odstupové vzdálenosti. 

Pohled jihovýchodní z ulice Tyršové
okna m. č. 1.16 a 1.19 1,50 x 0,65 2,34 0,65 6,57 4,27 55  41,01 0,94   0,45

1,50 x 0,65
0,6 x 0,65

okna a dveře m. č. 1.1, 1.3, 1.5, 1.6 1,50 x 0,65 6,55 2,2 11,89 26,16 40  41,01 2,15   0,97
1.7 a 1.14 3 x 0,6 x 1,8

1,06 x 2,2

Pohled severní
okna m. č. 1.11 2,0 x 1,45 - - - - 100  41,01 2,04 1,17

Pohled jihozápadní 
dveře m. č. 1.19 1,06 x 2,2 - - - - 100  41,01 1,79 1,01

N 1.09 SO 5.2 OBJEKT RESTAURACE
Pohled severozápadní z areálu
přístřešek u venkovního baru 23,31 x 2,4 - - - - 100 55,32 7,16 3,68

6,24 x 2,4 - - - - 100 55,32 4,89 2,77
3,85 x 2,4 - - - - 100 55,32 3,97 2,30
9,28 x 2,4 - - - - 100 55,32 5,68 3,14

Pohled severní
okna v m. č. 2.2, 2.3, 2.4 3 x 0,6 x 0,6 1,08 0,6 4,0 2,4 45 55,32 0,81 0,39

Pohled jihovýchodní z ulice Tyršové
dveře a okna v m. č. 2.1, 2.6 6 x 0,6 x 1,8 9,63 2,25 9,71 21,85 45 55,32 2,87 1,39

1,4 x 2,25

dveře m. č. 2.8 1,06 x 2,25 9,25 2,25 4,81 10,83 86 55,32 3,84 2,17
odpady 3,05 x 2,25

Pohled jižní
okna v m. č. 2.2, 2.3, 2.4 0,6 x 1,8 - - - - 100 55,32 1,30 0,73

Požárně nebezpečný prostor (PNP) objektu zasahuje do volného prostoru pozemků investora na par. 679/9, 679/29, 679/79,
679/80,  679/81,  679/83,  679/84,  679/101,  679/102,  679/139,  679/140,  679/141,  679/142,  679/172,  679/173,  679/174,  679/175,
679/197,1003/23, St. 1165/1, St. 1165/3, St. 1167, St. 1168, St. 2043, 3622, 5697/1, 680/8, 6022, St. 2044, 2378/1, St. 1773, St. 1772,
679/82, 679/ 64, 679/65, 680/31, 679/194, 679/162, 679/163, 610/210, 610/213, 679/7, 679/191  v k.ú. Rosice u Brna.   PNP dále
zasahuje do veřejného prostranství sousedního pozemku s p. č. 679/175. Objekty v areálu nejsou  v požárně nebezpečném
prostoru od okolních stávajících staveb. Vzájemné odstupy mezi jednotlivými drobnými stavbami zejména sociálního zázemí
(wc,  převlíkárna,  altány)  uvnitř  areálu  se  neposuzují  analogicky s  čl.  5.2.5  ČSN 73 0804.  Objekty  jsou součástí  jednoho
funkčního celku a jsou provozně vzájemně propojeny. 

H. Zařízení pro protipožární zásah (zásobování vodou pro hašení)

Vnější odběrní místa:
Požadavek na odběr požární vody pro doporučenou rychlost v = 0,8 m.s -1, DN 100, Q = 6 l.s-1 dle položky 2. tabulky 2 ČSN 73 0873. 
Maximální  vzdálenost  vnějšího  odběrního  místa  do  150  m.  Zdrojem  požární  vody  je  stávající  podzemní  hydrant  umístěný  na
vodovodním řádu DN 100 v ulici  Tyršova vedle vjezdu do areálu koupaliště. Hydrant  je umístěn od nejvzdálenějšího objektu areálu
cca 135 m. ….vyhovuje 

Vnitřní odběrní místa:

� N 1.01 SO 2.1  VĚŽ ….není požadováno
� N 1.02 SO 2.2.x WC….není požadováno
� N 1.03  SO 2.3.x PŘEVLÍKÁRNA….není požadováno
� N 1.04 SO 2.4 SAUNA….není požadováno
� N 1.05 SO 2.5 UBYTOVACÍ CHATKA….není požadováno
� N 1.06 SO 3.2 ALTÁN U ČISTÍCÍ ZÓNY….není požadováno
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� N 1.07 SO 3.3 ALTÁN U VODY….není požadováno
� N 1.08 SO 5.1 OBJEKT ZÁZEMÍ AREÁLU

S = 223,7 m2
p = 36,41 kg/m2
S . p = 8144,9 < 9000 ….není požadováno

� N 1.09 SO 5.2 OBJEKT RESTAURACE

S = 172,1 m2
p = 31,49 kg/m2
S . p = 5419,4 < 9000 ….není požadováno

I. Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů

V objektech budou instalovány přenosné hasicí přístroje. Počet a umístění bude řešeno v další fázi projektu.  

J. Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Jednoduché dřevostavby ( wc, sociálního  objekty uvnitř areálu nemusí být vybaveny požárně bezpečnostními zařízeními. 

Posouzení objektu SO 5.1

� EPS  

Objekt má požární výšku hp = 0 m, tedy menší než 22,5 resp. 30 a 40 m a S  <  0,3 · Smax . Požární signalizace není požadována dle
čl. 4.2.2. ČSN 73 0875 a čl. 6.6.9 ČSN 73 0802.

� SSHZ  

an · pn < 60 kg/m2, 29,1 < 60kg/m2 a S  < 4000 m2 .  Objekt má požární výšku hp = 0 m, tedy menší než 45 resp. 100 m.  SSHZ se
nepožaduje dle čl. 6. 6. 10 ČSN 73 0802 

� SOZ  

Posouzení omezení přirozeného odvodu zplodin hoření a kouře: S0  · h0 ½ / Sk < 0,035 m1/2  0,059 > 0,035 m2  – není omezen přirozený
odvod zplodin hoření  a kouře.  Počet  osob dle ČSN 73 0818 v 1.NP s hp  <  45 m < 150 osob  -  není  nepožadováno.  SOZ se
nepožaduje v souladu s čl. 6.6.11 ČSN 73 0802.

Požárně bezpečnostní zařízení - EPS, SOZ, SSHZ u všech objektů v areálu se nepožadují.

K. Zhodnocení technického zařízení stavby

Technické zařízení bude posouzeno v další fázi projektu. 

L. Stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce

K řešenému areálu vede dvoupruhová příjezdová komunikace.  Komunikace plně vyhovuje pro příjezd požární mobilní techniky a  je v
souladu s čl. 12.2. ČSN 73 0802. Příjezdová komunikace je šířky min. 4,5 m a vede ve vzdálenosti do 20 m od vjezdu do areálu a od
– vyhovuje. Nástupní plochy se nepožadují.  Vnější zásahové cesty nejsou požadovány v souladu s čl. 12.6. ČSN 73 0802. Vnitřní
zásahové cesty nejsou požadovány v souladu s čl. 12.5. ČSN 73 0802. Vjezd do areálu bude zabezpečen přes vjezdový otvor o
průjezdném profilu min. šířky 3,5 m a min. výšky 4,1 m.  Vjezdová brána je š. 3,5 m a neomezeným výškový profilem. Brána je v
provozní době trvale otevřena. Mimo provozní dobu je brána manuálně uzamykatelná.  V případě požáru mohou jednotky požární
ochrany uzamykací mechanismus odstranit a manuálně vjezdovou bránu otevřít. Objekty neleží v ochranném pásmu VN. 

Závěr:

Toto požárně bezpečnostní řešení bylo v době zpracování zpracováno v souladu s platnými právními předpisy a normami na
úseku PO.  V případě jakýkoliv změn je nutné provést  přehodnocení tohoto požárně bezpečnostního řešení.  Při  dodržení
požadavků vyplývajících  z  tohoto  požárně  bezpečnostního řešení,  splňuje  posuzovaný objekt  požadavky ČSN  –  Požární
bezpečnost staveb.
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