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TEXTOVÁ ČÁST 
    
  



A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
 
a) název stavby       :    MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P. 18 JIMRAMOV – ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REVITALIZACE OBJEKTU  
                                         (REKONSTRUKCE, ADAPTACE, PŘÍSTAVBA, MODERNIZACE, STAVEBNÍ ÚPRAVY) 
  
b) místo stavby       :    Měšťanský dům, náměstí Jana Karafiáta č.p. 18, Jimramov                          
                                         katastrální území  : Jimramov 
                                         kraj :   Vysočina 
              
c) předmět dokumentace:  architektonická studie provozního, dispozičního a architektonického řešení 
 
 
A.1.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
 
Název        :      Městys Jimramov  
Sídlo          :      Náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov 
IČ               :      00294471   
 
 
A.1.1.2 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma 
nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba) 
 
ING. ARCH. MARKÉTA DOČEKALOVÁ, UNI ATELIER,  
STUDENTSKÁ 1133, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
IČ : 08308021 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace 
 
ING. FRANTIŠEK LAŠTOVIČKA, UNI ATELIER 
STUDENTSKÁ 1133, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
IČ : 10117831, ČKAIT: 1001451 - AI PRO POZEMNÍ STAVBY    
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace    
                                                                 
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:              ING. ARCH. MARKÉTA DOČEKALOVÁ, UNI ATELIER,  
                                                               STUDENTSKÁ 1133, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
                                                               IČ : 08308021 
 
STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:   ING. FRANTIŠEK LAŠTOVIČKA, UNI ATELIER,  
                                                               STUDENTSKÁ 1133, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  
                                                               IČ : 10117831 
                                                               ČKAIT: 1001451 - AI PRO POZEMNÍ STAVBY      
 
ZDRAVOTNĚ TECH. INSTALACE,       FILIP MAREK 
VYTÁPĚNÍ:                                            BRNĚNSKÁ 326/34, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  
                                                               IČ : 72464372 
                                                               ČKAIT: 1400347 – AT PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ STAVEB                                               

ROZVODY SLABOPROUDÉ                 JAROSLAV NOVOTNÝ, 
A SILNOPROUDÉ EL. ENERGIE :        BRODSKÁ 1837/6, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
                                                               IČ : 18535381                       
                     
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST:                  ING. JAROSLAV HABÁN, STUDENTSKÁ 1133, 
                                                               591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  
                                                               IČ : 18121578 
                                                               ČKAIT: 1001454 - AT PRO POŽ. BEZPEČNOST STAVEB 
 
 
 
 
A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 

 
 
 
A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
Geodetické podklady:  
-data základní mapy ČR 1:10 000, 
-data DKM katastrální mapy k.ú. Jimramov,   
-mapové a polohopisné podklady zpracované zhotovitelem, 
 
Projektová a technická dokumentace: 
-Územní plán Městyse Jimramov v platném znění, 
-Geotechnický průzkum, vypracoval GEO-CZ s.r.o., Noskov 21, 391 43  Mladá Vožice, prosinec 2021, 
-projektové podklady poskytnuté objednatelem, 
-projektové podklady poskytnuté správci sítí. 
 
Ostatní podklady: 
-normativní podklady, 
-konzultativní vyjádření správců inženýrských sítí, zainteresovaných orgánů státní správy a dotčených fyzických a právnických     
 osob k návrhu studie, 
-prověření průběhů a kapacit stávajících inženýrských sítí. 
 
 

skupina objektů objekt popis objektu 
 
000 
objekty přípravy staveniště 

SO 001 Příprava staveniště 

100  
pozemní komunikace 

SO 101  
 

Vnější zpevněné plochy  
 

200  
mostní objekty a zdi 

 neobsazeno 

300 
vodohospodářské  

SO 301 
SO 302 
SO 303 

Rekonstrukce vodovodní přípojky 
Dešťová kanalizace 
Jednotná kanalizace  

400 
elektro a sdělovací 

SO 401 Venkovní osvětlení  

500 
trubní vedení 

 neobsazeno 

600 
objekty podzemních staveb 

 neobsazeno 

700 
objekty pozemních staveb 

SO 701 
SO 702 
SO 703 

Demolice 
Sanace 
Stavební úpravy  

800 
úpravy území 

SO 801 Sadové úpravy 

900 
volná řada objektů 

 neobsazeno 



B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s 
charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
 
     Městys Jimramov je položen v hlubokém údolí řeky Svratky při jejím soutoku s Fryšávkou. Historické jádro městyse, jehož 
součástí je revitalizovaný objekt, se soustřeďuje kolem dlouhého a úzkého náměstí nálevkovitého tvaru, které je obklopené 
okapově orientovanou historickou zástavbou. Většina domů se dnes prezentuje fasádami v historizujících slozích 19. století. 
V čele náměstí najdeme radnici s renesančním jádrem. Dominantami památkové zóny je renesanční zámek, klasicistně 
přestavěný v 18. století, a kostel Narození Panny Marie.  
     Stávající objekt měšťanského domu č.p. 18 je situován v zastavěném území městyse Jimramov, v souvislé řadové 
zástavbě. Průčelí objektu je přivráceno do náměstí, zadní trakt pak do původního hospodářského dvora ukončeného stodolou 
a navazující zahradou.  
     Zájmové území je středně až více svažité jihovýchodním směrem, výškové rozdíly se projevují přímo ve dvorním traktu. 
Dům je přístupný z náměstí, obslužnost je zajištěna průjezdem. Tato komunikační připojení jsou z pohledu stávajícího i dalšího 
možného využití objektu dostatečná. Území je při respektování principů ochrany zájmů dotčených fyzických a právnických 
osob, DOSS a správců inženýrských sítí limitováno jako celek technickými překážkami, sousední řadovou zástavbou a 
stávající zelení. 
     Navržená koncepce revitalizace a navazující technická infrastruktura vychází ze stávajících podmínek a zdrojů. Úpravy 
stavby navržené ve studii nenaruší soulad s charakterem území, nemění dosavadní využití stavby a zásadně neovlivní ani její 
původní zastavěnost.  
 

 
 
 
 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o 
vydané územně plánovací dokumentaci 
 
     Pro Městys Jimramov byla územně plánovací dokumentace schválena usnesením zastupitelstva městyse formou opatření 
obecné povahy č.j.: 5/2006 ze dne 31.8.2006. Změna č. 1 územního plánu obce Jimramov byla schválena Zastupitelstvem 
Městyse Jimramov dne 15. 9. 2011. 
     Navržená revitalizace nemění podstatu užívání stavby, která nadále zůstává v souladu s podmínkami stanovenými územně 
plánovací dokumentací městyse. Záměr svým účelem odpovídá předepsanému využití území, stavebně technické řešení i 
architektonické řešení stávajícího objektu je v souladu s podmínkami i funkčními regulativy stanovenými územně plánovací 
dokumentací.   
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Ov Občanská vybavenost
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oblekty pro správu, rízení. požární bezpečnost a civilní obranu
objekty pro služby, obchod a veřejné stravování. ubytování & tělesnou výchovu
objekty pro školství a kulturu
obiekty pro zdravotnictví a sociální péči. stavby církevní

hřbitovy
stavby pro civilní obranu
vyhrazená zeleň

WW
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individuální bydlení
výstavba parkovacích ploch pro potřebu daneho území
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provozy ohrožujicí životní prostředí a obtižmlící okolí (hluk. znečištění. pech, bezpečnost
aj.)
stavby pro výrobu a skladování
stavby pro zemědělskou výrobu

Reklama
parcelace a velikost pozemku musí odpovidat příslušnému druhu vybavenosti e umožňovat
splnění všech odstupu stanovených uliěními čereml a příslušnými technickými nomtarni
stavby pro bydlení musí splňovat podmínky využití území stanovené pro zóny obytné
stavby a rekonstrukce budou respektovat historický kontext obce



c) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - historický a stavebně technický průzkum apod. 
 
Historický průzkum 
 
     Přesnou dobu vzniku domu č.p. 18 nelze spolehlivě určit. K roku 1596 je potvrzeno vlastnictví domu Janu Mašíkovi, jako 
předchozí vlastník je zmíněn Jan Kroupa. Od roku 1787 byl objekt v majetku rodiny Karafiátových. Kolem roku 1800 se dům 
stal sídlem zednářské lóže, založené na popud Antonína Belcrediho. Nacházelo se tu i kasino, disponující v té době ještě 
vzácnými časopisy a bohatě vybavenou knihovnou. Místo bylo navštěvováno významnými osobnostmi regionu, doloženy jsou 
např. časté návštěvy Matěje Josefa Sychry. Další osudy lóže nejsou známy, patrně existovala ještě v roce 1830, jak ji ve svých 
pamětech zmiňuje Jan Karafiát. S jistotou lze konstatovat, že Karafiátova rodina ještě v roce 1850 vlastnila obřadní knihu, 
roucho, meč a pečeť zednářského bratrstva. Od roku 1912 se budova stala majetkem a sídlem Cyrilometodějské záložny. 
     V novodobějších dějinách byl objekt kromě přetrvávající funkce bydlení sídlem četnické stanice a železářského obchodu. 
V roce 1938 byl dům částečně přestavěn. Od roku 1948 sídlila v objektu spořitelna, a to až do doby svého zrušení v roce 2004.  
     Budova je nyní v majetku Městyse Jimramov, objekt je v přízemní části komerčně využíván, zřízeno zde bylo bistro, 
prodejna a veterinární ordinace. Patro je užíváno k bydlení, půdní mansardová část je bez významného využití.  
     Existence domu je zachycena na historických mapách navazujících na císařský povinný otisk mapy stabilního katastru z 
roku 1835 (dále pouze mapy SK), následně indikační skica (dále pouze IS) mapy SK, do které byly zaznamenávány změny 
během časového rozmezí 1835–1873. Třetí v pořadí se stala tzv. vyřazená katastrální mapa, jež představuje proměny 
Jimramova v letech 1873–1913, na čtvrté pozici je uveden současný stav.1 

 

                                                 
1 Zdroj: Diplomová práce „Sídelní a stavební vývoj Jimramova od poloviny 18. století do začátku 20. století“, Bc. Jana 
Krpálková, Univerzita Pardubice, fakulta filozofická, 2016 

      Na mapách SK je zachycen areál tvořený dvěma růžově značenými objekty, které jsou situovány proti sobě a mají úhlově 
zalomené křídlo a ani v jednom rohu na sebe nenavazují. Obytná stavba má průčelí orientované na západ do ulice (náměstí). 
Do IS byla zaznamenána změna v podobě přeškrtnutí části objektu na východní straně. Ovšem na dalších mapách se tyto 
změny neprojevily, ale úhlově zalomené křídlo zadního traktu na jižní straně dnes nese čp. 55 na parcele číslo 43/2.  

 
 
Architektonický průzkum  
 
     Jednopatrový řadový dům s druhotně formovaným průčelím a částečně dochovanou dispozicí tvoří výraznou urbanistickou 
komponentu zástavby jádra městečka. Mohutná klasicistní řadová architektura s mírně asymetricky umístěným segmentově 
zaklenutým vjezdem, je zastřešena z uliční fronty podélně situovanou mansardovou střechou, oproti tomu dvorní průčelí 
mansardové zakončení nemá, střecha má prostou rovinu. 
     Průčelní fasáda domu je opatřena v přízemí vlevo i vpravo dvěma okenními osami a na obou rozích jsou umístěny komerční 
jednotky s výkladci. Patro je členěno sedmi okenními osami. Současný vzhled objektu ve východní (uliční) frontě náměstí Jana 
Karafiáta odpovídá novodobé úpravě z roku 1938. Oproti tomu zadní (dvorní) průčelí zásadně upravováno nebylo, jeho 
dominantu tvoří konzolová pavlač. 
     I přes značné stavební úpravy domovního průčelí zůstala zachována tradiční hloubková dispozice s průjezdem. Na původní 
domovní dispozici navazují dvorová křídla, která jsou umístěna v úhlovém postavení k obytnému domu.  
     V Jimramově se setkáváme s bohatě zdobenými štukovými fasádami. Z dobových fotografií je patrné, že zdobnou fasádu 
měl i dům č.p.18. V průběhu stavebních úprav uskutečněných v minulém století byly plastické prvky fasády sneseny. 
Zachována zůstala profilovaná korunní římsa.  
 
Dobová fotografie  

 

Hot Aaaa-tha



Dobová fotografie 

Současný stav – uliční průčelí 

 

Současný stav – dvorní průčelí 
 
 
Stavebně technický průzkum 
  
     Stavebně technický průzkum provedený v rámci studie poskytuje základní orientaci v problematice konstrukčního 
uspořádání stavby. Před vypracováním navazujících stupňů projekčních prací je nezbytné zpracovat podrobnější rozsah 
doplňkového destruktivního průzkumu, který nebylo možné ve stádiu studie realizovat z provozních důvodů (obsazenost 
bytových jednotek a komerčních prostor). 
 
Založení objektu: 
     Při rekognoskaci suterénu a přízemí stavby nebyly zjištěny 
zjevné znaky poruch způsobených sedáním či 
poddimenzováním původních pod zemí zakrytých základových 
konstrukcí. Vzhledem ke skutečnosti, že stavba nebude nijak 
zásadně měněna, nevznikají předpoklady pro stavebně 
technický či statický zásah do původních konstrukcí. 
Předpokládané práce spojené s odvlhčením objektu nebudou 
mít vůči založení stavby zásadní vliv.  
 
Konstrukce svislé: 
     Zdivo suterénní části je kamenné s přímým přechodem do 
valené klenby. Povrch zdiva je omítnut vápennou omítkou. 
V prostoru suterénu je patrné vzlínání zemní vlhkosti, které 
společně s vlhkostí vzdušnou degraduje omítky.  
     Obvodové i vnitřní nosné jednovrstvé zdivo přízemí i patra 
jsou provedeny jako jednodruhové i smíšené z kamene a cihel.  
     Vnitřní většinově druhotné příčky jsou z plných pálených cihel 
CP, bytové příčky novodobé vyzděny z cihel dutých 
dvouděrových PkCD, příčky tl. 150 mm z cihel plných pálených 
CP.  Konstrukce nevykazují rozsáhlejší poškození, zjevné jsou 
lokální stopy stárnutí.     
 



Konstrukce vodorovné:  
     Podlaha suterénu – stávající konstrukce podlahy bude ponechána bez zásadních změn, stávající podlaha je pro 
předpokládané využití vyhovující. V místech, kde je povrchová vrstva narušena dojde k lokální opravě. 
     Konstrukční vrstvu podlahy přízemí tvoří betonová mazanina. Nášlapnou vrstvou je většinově keramická dlažba. Podlahy 
jsou plně funkční, od podloží nejsou odděleny funkční izolací proti zemní vlhkosti ani izolací tepelnou. 
     Zastropení přízemí v traktu je uloženo na dřevěných trámech se spodním podbitím a vrchním záklopem s dřevěnou 
podlahou na povalech uložených v suťovém zásypu.   
     Nosnou konstrukci podlahy patra v traktu směrem do náměstí tvoří dřevěné trámy uložené v obvodových kapsách, stropní 
konstrukce je zespoda podbita prkny a palachem a opatřena vápennou omítkou. Pochozí vrstvu podlahy tvoří prkna na 
povalech uložených v suťovém zásypu vrstveném na prkenný záklop. 
     Nosná konstrukce dvorního traktu je klenutá s nadklenebním zásypem s vloženými povaly a prkennou podlahou.  
 
 
Podlahová sonda S1 – byt v patře: 
 
Druhotná dřevotřísková deska tl. 22 mm 
Původní podlahová prkna tl. 25 mm 
Suťový zásyp proměnné tl. 100 – 220 mm 
Podlahové povaly průřezu 60/60 – 100/100 mm    
Klenba 
Vápenná omítka 
 
    
     Nosnou konstrukci podlahy půdy tvoří v traktu směrem do náměstí dřevěné trámy uložené v obvodových kapsách, stropní 
konstrukce je zespoda podbita prkny a palachem a opatřena vápennou omítkou. Pochozí vrstvu podlahy tvoří prkna uložená 
na nosných trámech, suťový zásyp s nášlapnou vrstvou z cihel.  
     Nosná konstrukce dvorního traktu je klenutá, pochozí vrstvou jsou prkna záklopu bez zásypu. 
 
Podlahová sonda S2 – půda: 
 
Cihelný nášlap tl. 70 mm 
Suťový zásyp tl. 70 mm 
Zdvojený prkenný záklop tl. 2 x 25 mm 
Nosný stropní trám 200/270 mm 
Vynášecí poval 120/200 mm 
Podbití z prken tl. 25 mm 
Vápenná omítka s palachem 
 
 
     Vzhledem ke zjištěnému stavu lze za předpokladu, že stávající konstrukce podlahy nebude dodatečně přitěžována 
konstatovat, že nevznikají nároky na stavebně technický či statický zásah do původní nosné konstrukce. Stav podlahových, 
resp. stropních konstrukcí lze označit za uspokojivý, konstrukce vykazují známky pouze lokálního poškození. Je nutno 
zdůraznit, že sondáže byly provedeny v přístupných částech objektu, k destruktivní sondáži uvnitř obývaných bytových 
jednotek nebylo možné přistoupit.    
     Po rozkrytí konstrukcí stropů v rámci realizace stavby bude provedena kontrola zhlaví trámů v uložení. V případě zjištění 
defektů bude provedeno standardní protézování zhlaví.  
     Okenní nadpraží a nadpraží dveří nosných stěn přízemí i patra jsou překlenuty tradičními železobetonovými překlady a 
cihelnými klenbami. Nadpraží nevykazují známky změn. 
     Za riziko z pohledu platných normativů na obytné budovy lze prohlásit stávající parametry kročejové neprůzvučnosti u všech 
sondovaných podlah. Z pohledu kročejové neprůzvučnosti je nutné řešit nejen skladbu podlahy v její ploše, ale také v detailech 
napojení na související konstrukce, které mohou mít na výslednou kročejovou neprůzvučnost rozhodující vliv. Řešení detailu 
napojení podlahy na navazující svislou konstrukci má významný vliv jak na kročejovou neprůzvučnost místností nad sebou, 
tak také na místnosti v rámci jednoho podlaží. Stávající objekt byl realizován bez pružného oddělení podlahových konstrukcí 
od navazující stěny. Náprava popsané problematiky spočívá v odsekání podlahového souvrství od stěny podél stěny bytů a 
vložení pružného pásku do spáry, u podlah lze využít dostupné tlumící prostředky bez nutnosti zásadní destruktivní nápravy.  
 
 
 
 
 
 

Schodiště: 
     Domovní schodiště jsou řešena 
jako monolitické železobetonové 
vetknuté desky s nabetonovanými 
stupni opatřenými nášlapnou 
vrstvou. Schodiště z průjezdu vlevo, 
vedoucí k bytům v patře, je 
provedeno z načervenalého teraca, 
schodiště vpravo do samostatného 
bytu je obloženo dřevem. Schodiště 
vykazují lokální poškození bez 
zásadního vlivu na další užívání. 
 
  
 
                        Schodiště domovní 
                        Schodiště na půdu 
 
 
Hydroizolace, izolace proti zemní vlhkosti: 
     V objektu nebyla v úrovni terénu zjištěna funkční hydroizolace proti zemní vlhkosti a spodní vodě. Její absence se 
projevuje interiérovou vlhkostí zdiva nad podlahou přízemí. Funkční izolace nebyly zajištěny ani v jiných částech stavby, 
nebyly však zastiženy ani doprovodné projevy zavlhání nebo zatékání. Střešní plášť nemá hydroizolační ani pojistné vrstvy, 
střechou lokálně zatéká.  
 
Tepelné izolace: 
     Koncepčně vkládanou tepelnou izolací objekt nedisponuje. Tepelné izolace v konstrukci stávající stavby odpovídají době 
původní realizace nebo snahám provozovatelů nebo uživatelů o zlepšení tepelně technických vlastností nevyhovujících 
konstrukcí.  
 
Akustická izolace: 
     Akustické izolace byly sondovány zejména v podlahových konstrukcích patra a půdy. Zvukopohltivá, nebo kročejová izolace 
nebyly zastiženy.  
  
Podlahové konstrukce: 
     Stávající nášlapné vrstvy podlah odpovídají využití jednotlivých místností.  
     Podlaha suterénu je betonová, v přízemí je položena převážně keramická dlažba. Podlahy v patře tvoří nášlapné vrstvy 
pokládané na prkenný podlahový podklad místně nahrazený nebo zpevněný druhotnou vrstvou z dřevotřískových desek. 
Nášlap půdy tvoří klasická cihla nebo prkenný záklop.  
 

Nášlapné vrstvy půdního prostoru             
 
 



Nátěry: 
     Všechny použité dřevěné prvky byly opatřeny barevným (stěny, sloupy) nebo transparentním (podhledy) nátěrem.   
     Vnitřní vápenné omítky jsou vymalovány převážně bílou barvou. 
     Kovové konstrukce jsou opatřeny syntetickými nátěry. 
 
Výplně otvorů:  
     Pro výplně vnějších otvorů jsou použity novodobější masivní dřevěné výrobky. Problematická jsou zejména špaletová okna. 
Jejich stav, tvar a členění značně omezují uživatelský komfort. Za hranicí dožití lze považovat vstupní sestavy do obou bočních 
komerčních jednotek v přízemí i vrata v domovním průjezdu. Zmíněné truhlářské prvky jsou poškozeny nevratně, jejich 
případná repase nemá smysl.  
     Vnitřní dveře lze rozdělit do dvou kategorií. V objektu se vyskytují hodnotné truhlářské práce, jako např. špaletové dveře 
z průjezdu do místnosti prodeje zeleniny. Zajímavým prvkem jsou i dveře sklepní, jejichž stav je však havarijní. Samostatnou 
kategorii tvoří standardní dveře v ocelové zárubni. 

 
Vrata z náměstí                                                    Vrata dvorní                                              Okna z náměstí 
 
Povrchové úpravy vnitřní: 
     V interiérech objektu jsou použity vápenné omítky se štukem, dle účelu místností je použit i stěnový obklad, nátěr nebo 
obklad dřevem. Hodnotnější úpravy byly zaznamenány na klenutých stropech. 
 
Tesařské konstrukce: 
     Zastřešení objektu je provedeno s použitím modifikované stojaté stolice 
s konstrukčními doplňky reagujícími na potřeby dispozičního uspořádání. Krov 
v traktu do náměstí je tvarován do mansardového profilu, část krovu na dvorním 
traktu má nečleněnou rovinu. Součástí tesařských prací je vnitřní schodiště. 
     Krov konstrukčně reaguje na stávající změny půdorysu i přechody 
výškového uspořádání, s ohledem na plánovanou přístupnost je nezbytné 
provést dílčí výškové úpravy. Plné vazby krovu jsou prostorově viditelné.    
     Kvalita krovu je proměnná. Zjevná je nesourodost použitých materiálů: 
-Krokve v dimenzích 100/100 – 150/150 mm,  
-Střešní latě v dimenzích 40/60 – 80/100 mm, 
-Sloupy a sloupky v dimenzích 160/160 – 200/200 mm, 
-Stropní trámy 150/150 – 180/180 mm. 
     Krov vykazuje známky poškození, zatékání a lokálního napadení 
dřevokazným hmyzem s mykotickými projevy. S ohledem na předpokládaný 
způsob budoucího navrženého využití půdy je doporučeno snesení krovu, resp. 
jeho zásadní rekonstrukce při zachování prostorového uspořádání hlavních 
vazeb. 
  
                                                                                                                                 Vnitřní schodiště půdy 
 
 
 
 

 
Příklady hodnotných spojů krovu v hlavních vazbách 
  
Střešní konstrukce: 
     Střešní konstrukce je tvořena hliníkovými šablonami uloženými na původní 
šindelové krytině přibíjené na střešních latích. Dřevěné části střechy (šindele, latě) 
vykazují známky napadení dřevokazným hmyzem. Napadení střešních latí je 
zásadnější a je většinově zapříčiněno neodkorněním povrchu použitého 
materiálu. 
 
Komíny: 
     Atypická komínová tělesa jsou vyzděna převážně z plných cihel s volnými 
komínovými průduchy. Komíny nejsou s výjimkou jednoho z bytů využívány 
k vytápění.   
 
Klempířské prvky: 
     Veškeré klempířské prvky na objektu použité jsou provedeny 
z pozinkovaného plechu se syntetickým nátěrem.  
 
 
 
                                                                                                                                     Původní šindelové pobití střechy 
 
Zámečnické výrobky: 
     Vnitřní zábradlí a další nosné nebo doplňkové konstrukce jsou konstrukčně řešeny z trubek nebo uzavřených hranatých 
nebo pásových profilů. Vše v povrchové úpravě syntetickým nátěrem, případně v kombinaci s dřevem.                                                              
 
Kamenické výrobky: 
     Výrobky z kamene se v rámci objektu vyskytují sporadicky. Kromě schodů do suterénu si pozornost zasluhují ochranné 
patníky vstupních vrat do průjezdu. 
 

 
Truhlářské výrobky: 
     Kromě zmiňované hodnotnější kategorie dveří jsou truhlářsky zpracované zejména podhledy a obklady stěn a obklad 
schodiště z průjezdu do bytu v patře. Truhlářské opracování není v objektu nijak dominantní. 
      
 



      
Zajímavým truhlářským prvkem je dřevěná pavlač dvorního traktu v úrovní patra. Jedná se o konzolovou konstrukci vyložení 
s jednoduchou prkennou podlahou a plným zábradlím.   
 
Úpravy vnějších povrchů: 
úprava soklu, vstup – fronta z náměstí - vymývané teraco načervenalé 

- dvorní fronta – bez úpravy                
stěny – fronta z náměstí –  omítka vytahovaná z hloubky v původním zašlém odstínu béžovém 
         –  dvorní fronta – omítka vápenná silně degradovaná bez barevné úpravy 
dřevěné konstrukce, obklady – přírodní, opatřené lazurovacím nátěrem/neošetřené 
střecha – plechová krytina se zašlým nátěrem červeného odstínu  
klempířské prvky – pozinkovaný plech s nátěrem červeného odstínu/bez nátěru  
okna – původní špaletová dřevěná s degradovaným nátěrem bílého odstínu          
         – dřevěná špaletová novodobá s nátěrem hnědobílého odstínu         
vjezdová vrata – dřevěná, nátěr hnědého odstínu 
 
Výrobky s obsahem azbestu: 
     Při provádění průzkumu stavby destruktivními i nedestruktivními metodami nebyla v interiéru objektu při vynaložení 
odpovídající péče zjištěna přítomnost výrobků s obsahem azbestu. Stávající střešní krytinu části střechy ve dvorní části tvoří 
azbestocementové střešní šablony. 
 
Vnitřní využitelné vybavení, interiér: 
     Za cennější historické vybavení objektu lze označit pouze jednotlivé původní dochované dveře sestávající z dveřních křídel, 
obložkových zárubní a tesařských zárubní. Dveře mají stylovou profilaci a jsou opatřeny hladkým nátěrem.  
 
Úpravy venkovních ploch: 
     Stávající přístupové komunikace k objektu je dlážděná kamennými kostkami. V souvislosti s provedením odvlhčovacích 
prací bude chodník v dotyku se stavbou rozebrán a po dokončení prací bude provedeno dodláždění.  
 
Prostorový průzkum, digitalizace objektu: 
     V rámci průzkumu objektu bylo provedeno jeho geodetické digitální zaměření formou prostorového scanu v rozlišení a 
přesnosti v řádu milimetrů. Konkrétní analýza prostorových vztahů v získaném tzv. mračnu bodů fotogrammetrických dat byla 
podkladem pro zpracování výchozí dokumentace  - pasportu stávajícího stavu objektu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                     Prostorový scan v úrovni 1. PP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Prostorový scan v úrovni 1. NP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prostorový scan v úrovni 2. NP 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Prostorový scan v úrovni půdy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 d) ochrana území podle jiných právních předpisů 
 
     Území vyčleněné pro realizaci investičního záměru je součástí městské památkové zóny Jimramov. Ochranné pásmo 
chrání lokalitu s lidovou architekturou přiléhající na severu a severovýchodě k městské památkové zóně. Jedná se o ucelený 
soubor architektury typické pro tuto oblast. Dále je ochranné pásmo vedeno po svahu Padělek, odkud se pohledově uplatňuje 
MPZ, k jižnímu konci městyse. Zde se nenacházejí hodnotnější objekty, hodnota je zde urbanistická. Ochranné pásmo sahá 
až k jižnímu konci obce, odkud je vidět silueta Jimramova. Na východní straně je ochranné pásmo vedeno po levém břehu 
řeky Svratky. Zřízením ochranného pásma kolem městské památkové zóny Jimramov se sleduje zvýšená ochrana prostředí 
historického jádra před případnými nepříznivými vlivy z nejbližšího okolí a před rušivými zásahy, zvláště při stavebních 
změnách v území vymezeném ochranným pásmem. 
     Městys Jimramov je rovněž situován v II. až IV. zóně CHKO Žďárské vrchy. 
     S ohledem na charakter navržené revitalizace nejsou předpokládány okolnosti vedoucí k možnému znehodnocení 
skrytého historického, kompoziční, civilizačního nebo přírodního souboru ve smyslu výkladu Zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
 
     S ohledem na charakter revitalizace lze konstatovat, že provoz objektu po dokončení investičního záměru, vedený 
v souladu s předpoklady navrženého užívání, nebude mít za následek negativní ovlivnění životního prostředí v zájmovém 
území. Provozem nebudou zásadně dotčeny okolní pozemky ani nejbližší stavby, není předpokládána možnost vzniku 
okolností, které by vedly k negativnímu ovlivnění životního prostředí pobytových lokalit nad přípustnou mez. 
     Stávající odtokové poměry v území nebudou zásadním způsobem změněny. Srážkové vody dopadající na nezastavěnou 
plochu zájmového území budou i nadále přirozeně vsakovány. Srážkové vody dopadající na zastavěnou plochu budou ze 
strany náměstí vypouštěny i nadále na terén, ve dvorním traktu budou odváděny buď stávající jímací soustavou, nebo budou 
nově zasakovány s potenciálem pro druhotné využití v šedé spotřebě (splachování). 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
     S asanačními opatřeními k ozdravení životního prostředí a ke zlepšení hygienických podmínek v zájmovém území a jeho 
okolí není uvažováno.  Stavba neklade kromě vlastních zásahů nároky na demolice jiných objektů nebo jejích částí. 
Revitalizace nebude mít dopad do stávající vegetace. 
    
g) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa 
 
     V souvislosti s realizací záměru nevyvstávají nároky na jakékoliv zábory půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa. 
 
h) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
 
     Realizace investičního záměru vychází z technických možností území. Dopravní napojení nebude změněno. Vzhledem 
k navrženým kapacitám objektu bude pro jeho připojení na technickou infrastrukturu v maximální možné míře využito 
stávajících zdrojů uvnitř stavby nebo souvisejících vnějších tras.  
 
Vodovod 
     Objekt je zásobován vodou z veřejné vodovodní sítě městyse. Stávající 
připojení je pro provoz objektu dostatečné. Stav připojení vykazuje známky 
opotřebení. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Stav vodovodní přípojky na vstupu do objektu 



Kanalizace splašková  
Svody splaškových vod ze stávajícího objektu jsou zaústěny do čerpací šachty 

v rohu dvora. Odtud jsou čerpány do veřejné kanalizační sítě městyse, procházející 
náměstím. Celkové množství splaškových vod nebude zásadně změněno, stávající 
vnější svodné potrubí bude ponecháno bez změn. 

 
 
 
 
 
                                                    Poklop čerpací šachty v rohu dvorního traktu 
 

Kanalizace dešťová 
Svody srážkových vod ze střechy objektu orientované do dvora jsou odváděny 

stávajícím systémem jednotné kanalizace se zaústěním do výše uvedené čerpací 
šachty.  

 
Plynovod 
     Topným médiem pro celý objekt bude plyn. Do průjezdu je přivedena plynová 
přípojka s přípravou pro osazení pěti uživatelských plynoměrů. Plynoměry s jedinou 
výjimkou nejsou osazeny a není provedena plynofikace uvnitř objektu.  
 
 
                                                 Stav stávající přípravy vnitřního NTL rozvodu plynu  
 
 
Rozvody NN 
     Objekt je napojen na distribuční rozvod NN jednotnou přípojkou vedenou do 
elektroměrové rozvodnice v průjezdu, čítající měření pro celkem 6 uživatelů: 
- 3 x bytová jednotka 
- -bistro 
- -prodejna + ordinace veterináře 
- čerpací tlaková stanice  

 Stávající připojení bude pro navrhované změny dostatečné, celkový požadovaný 
příkon bude možné snížit vzhledem k změněn topného média, kdy elektrické 
akumulační zdroje budou vyřazeny.   
 
                                                                   Stav stávající elektroměrová rozvodnice 
 
Dopravní infrastruktura: 
     Objekt je přístupný z náměstí Jana Karafiáta. Dopravní infrastruktura městyse umožňuje příjezd k objektu i jeho 
nekomplikované zásobování. V prostoru náměstí se stýkají státní silnice III. třídy č. 357 a 375. Náměstím prochází státní silnice 
III. třídy č. 360. Před objektem je zřízeno veřejné parkoviště o 8i stáních. Podél objektu je veden obecní chodník.  
 
Bezbariérový přístup: 
     Stávající dopravní řešení vně objektu a vstupní komunikace v průjezdu neodpovídají normativním požadavkům, přístupy 
do domu jsou z vnějšího obvodu areálu osobám s pohybovým postižením sice umožněny, nesplňují však požadované 
normativy přístupu s výjimkou příjezdu automobilem. Překážkami jsou vnitřní schodiště a stávající sklon vnitřního průjezdu 
jako hlavní přístupové komunikace do obytné části. Obě provozovny v přízemí, které jsou přímo přístupné z náměstí jsou pro 
pohyb osob vyžadující bezbariérovost vyhovující. Vzhledem ke stavebně technické podstatě objektu a s přihlédnutím k jeho 
dispozičnímu řešení lze konstatovat, že komunikační řešení vnitřního území umožňuje pohyb osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace v doprovodu. Směrové i výškové parametry komunikací a jejich vybavení orientačními prvky nejsou v plném 
rozsahu pro předpokládaný investiční záměr koncipovány v souladu s platnou legislativou obecně technických požadavků 
zohledňující pojezd vozidel, chůzi nebo pojezd invalidním vozíkem specifikovaných v Příloze č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.. 
Stav objektu neumožňuje dodatečné řešení bezbariérových úprav, resp. jejich provedení by bylo neekonomické. 
 
 
 
 
 
 

i) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých je stavba umístěna 
  Pozemky dotčené navrženou revitalizací  

parcela druh pozemku výměra 
m2 

vlastník pozemku 

 

st. 43/1 zastavěná plocha a nádvoří  885 Městys Jimramov, náměstí Jana Karafiáta 39,  
592 42 Jimramov 

 

  Pozemky sousední  
parcela druh pozemku výměra 

m2 
vlastník pozemku 

 

st. 1198/1 ostatní komunikace,  
ostatní plocha 

12028 Městys Jimramov, náměstí Jana Karafiáta 39,  
592 42 Jimramov 

st. 42/2 zastavěná plocha a nádvoří 444 Čupr Alois a Čuprová Marie, Na Vyhlídce 53, Benátky,  
592 42 Jimramov 

st. 43/2 zastavěná plocha a nádvoří 162 Matonoha Ivo MUDr. a Matonohová Vladimíra, náměstí Jana 
Karafiáta 18, 592 42 Jimramov 

st. 45 zastavěná plocha a nádvoří 723 Zemanová Jiříčková Iva, Na výšinách 875/20, Bubeneč,  
170 00 Praha 7 

51/2 trvalý travní porost 821 Čupr Alois a Čuprová Marie, Na Vyhlídce 53, Benátky,  
592 42 Jimramov 

53/1 zahrada 1096 Městys Jimramov, náměstí Jana Karafiáta 39,  
592 42 Jimramov 

 

  Identifikace pozemků v řešeném území:             -k.ú. Jimramov [660230] 
 
 
 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 
technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
 
     Záměr revitalizovat dům č.p. 18 je koncipován jako soubor stavebně technických změn stávající stavby zahrnující stavební 
úpravy a modernizaci techniky prostředí stavby s využitím stávající technické infrastruktury. Možnosti území, technický a 
morální stav objektu byly v rámci zpracování studie analyzovány na základě posouzení jejich stavu a dalšího možného přínosu. 
V rámci přípravy záměru byl proveden základní stavebně technický a stavebně historický průzkum v rozsahu umožněném 
dostupností vnitřních prostor objektu. Destruktivní metody průzkumu nebyly uplatněny v obývaných či provozovaných částech 
objektu.  
 
Stavební objekty 
 
Měšťanský dům č. p. 18 – stavební úpravy: 
     Výsledky provedených průzkumů jsou uvedeny v kapitole B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY, odst.  c) výčet a závěry provedených 
průzkumů a rozborů - historický a stavebně technický průzkum apod. Průzkum zdrojů realizace vnitřních instalací je uveden v 
kapitole B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY, odst. h) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě. 
Doporučení: 
     S ohledem na stavebně technický stav objektu a vznesené požadavky jejího uživatele na předpokládanou vyšší úroveň 
uživatelského komfortu je navržena celková revitalizace objektu v jeho stavebně technickém řešení a dispozičním řešení. 
Stávající obytné jednotky i samostatné provozovny budou opraveny. Zásadní změna je navržena v prostoru půdy, navrženo 
je snesení stávajícího krovu a jeho náhrada tvarovou a objemovou replikou umožňující vestavbu dalších bytových jednotek.  
     S přihlédnutím ke stavu vnějšího pláště stavby včetně funkčnosti výplní otvorů je primárně navržen návrat k historizující 
podobě objektu spočívající v uplatnění architektonických prvků fasád dle dochovaných archivních podkladů. S ohledem na 
skutečnost, že objekt sám není kulturní památkou, není vlastní architektonická změna vzhledu podmínkou revitalizace. Změna 
stávajícího vzhledu stavby by však mohla být estetickým přínosem v památkové zóně městyse a souvisí zejména s celkovým 
architektonickým účinkem objektu v kontextu s návrhem na využití a související prosvětlení půdního prostoru.   



Technická infrastruktura  
 
Jednotná kanalizace – odvádění srážkových a odpadních vod: 
     Stávající přípojka tlaková kanalizace, odvádějící splaškové vody z objektu přes čerpací jímku ve dvoře do veřejné 
kanalizace v trase náměstí, nebude měněna. Trasy vnitřních kanalizačních rozvodů budou na výstupu z objektu zaústěny do 
stávající vnější trasy vnitřní gravitační kanalizace.  
     Stávající kanalizační systém vně domu lze označit jako jednotný. Vnější větev jímá nejen splašky, ale i srážkové vody 
z dvorní poloviny zastavěné plochy domu.   
Doporučení: 
     S ohledem na záměr zachovat stávající připojení i po rozšíření počtu bytových jednotek v domě i s ohledem na vhodnost 
řešení je navrženo oddělení srážkových vod z kanalizačního systému a jeho zavedení do nově realizované vsakovací galerie 
buď ve dvoře nebo v prostoru zahrady těsně za stávajícím hospodářským objektem (stodolou) mimo kolizní prostor 
sdělovacího kabelového vedení).  
 
Plynofikace: 
     Objekt je napojen na plyn bez zásadního využití. Bytové i komerční jednotky jsou vytápěny akumulačními elektrickými 
kamny. 
Doporučení: 
     Stávající připravenost pro instalaci domovní plynofikace v průjezdu bude rozšířena a z odběrných míst bude proveden nový 
vnitřní rozvod do jednotlivých míst spotřeby. Uživatelské jednotky budou mít autonomní systém vytápění. 
 
     Předpoklad spotřeby tepla na uživatelskou jednotku: 25 GJ/rok  
     Předpoklad celkové spotřeby tepla v objektu:           300 GJ/rok  
 
Vodovod: 
     Vlastní vodovodní přípojka do objektu je materiálově zastaralá, stávající rozvody vody jsou v trasách za vodoměry vedeny 
v pozinkovaném potrubí.  Vodovodní systém stavby je na hranici dožití.  
Doporučení: 
     V rámci vnitřních stavebních změn bude provedena celková rekonstrukce vodovodních rozvodů včetně rekonstrukce 
vodovodní přípojky. 
 
Elektroinstalace: 
     Připojení NN je ukončeno ve stávající elektroměrové rozvodnici v průjezdu. Stávající rozvodnice je pro revitalizaci objektu 
s ohledem na rozšíření uživatelských odběrů nevyužitelná. 
Doporučení: 
     Za objektovou přípojkou bude ve stávajícím místě zřízena nová elektroměrová rozvodnice. Z jednotlivých odběrných míst 
budou realizovány nové vnitřní rozvody k uživatelským jednotkám. 
  
b) účel užívání stavby 
 
     Objekt občanské vybavenosti – přízemní část vyhrazena komerčnímu užívání, nadzemní prostory určeny pro bydlení. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 
     Trvalá stavba. 
 
d) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a 
jejich velikosti apod. 
 

Parametr Stávající stav Navržený stav 
 

Délka objektu limitní:                                                                      [m] 24,50 – 25,50 24,50 – 25,50 
Šířka objektu  limitní:                                                                      [m] 14,30 –15,652 14,30 –15,652 
Zastavěná plocha:                                                                         [m2]                                  374,603 394,654 
Obestavěný prostor:                                                                      [m3]                                                          3541 3623 
Počet podzemních podlaží 1 1 

                                                 
2 Bez rampy a pavlače 
3 Včetně svislého průmětu pavlače 
4 Včetně rampy a svislého průmětu pavlače 

Počet nadzemních podlaží 2 3 
Počet obytných sekcí 3 7 
Počet komerčních sekcí 3 3 
Maximální předpokládaný počet uživatelů bytových jednotek: 8 20 

  Velikostní kategorie obytných sekcí 3x2+kk 2+1 
2+kk 
3+kk 

1+kk mezonet 
3x 2+kk mezonet 

Bistro                                                                                            [m2]                                  116,2 143,3 
Obchodní jednotka                                                                       [m2]                                  73,2 73,2 

  Ordinace                                                                                       [m2]                                  20,0 20,0 
  Průjezd                                                                                         [m2]                                  64,9 51,3 
  1 Bytová jednotka                                                                         [m2]                                  103,4 100,9 
  2 Bytová jednotka                                                                         [m2]                                  94,2 90,2 
  3 Bytová jednotka                                                                         [m2]                                  38,4 38,4 
  4 Bytová jednotka mezonet                                                          [m2]                                   74,6 
  5 Bytová jednotka mezonet                                                          [m2]                                   84,0 
  6 Bytová jednotka mezonet                                                          [m2]                                   79,5 
  7 Bytová jednotka mezonet                                                          [m2]                                   47,1 
  Celková komerční plocha objektu                                                 [m2]                                  209,4 236,5 
  Celková obytná plocha objektu                                                     [m2]                                  236,0 514,7 
  Celková plocha příslušenství objektu  (průjezd, sklep, půda)       [m2]                                   376,9 112,3 
  Celková užitná plocha objektu (komerční jednotky, byty, přísl.)   [m2]                                  822,3 863,5 

 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 
množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 
 
Zásobování vodou - předpoklad spotřeby vody: 
     Spotřeba vody byla stanovena v souladu s přílohou č. 12 Vyhl. č. 120/2011 Sb. 
35 m3/rok na 1 obyvatele                                                    20 obyvatel                                                                       700 m3/rok 
80 m3/rok na 1 osobu obsluhy bistra                                    1 osoba                                                                             80 m3/rok 
18 m3/rok na 1 osobu personálu prodejny                            1 osoba                                                                             18 m3/rok 
18 m3/rok na 1 osobu personálu ordinace                            1 osoba                                                                             18 m3/rok 
Celková roční spotřeba vody                                                                                                                                        816 m3/rok 
 
Předpokládaná maximální denní spotřeby vody:                                                                                                         2 715 l/den 
                                                                                                                                                                                         0,020 l/s 
Maximální denní spotřeba:                                                0,020  x 1,5                                                                            0,030 l/s 
Maximální hodinová spotřeba:                                           0,075 x 1,8                                                                            0,054 l/s  
 
Požární rozvod vody: 
     Koncepce požárně bezpečnostního řešení stavby počítá s využitím stávajícího hydrantu na vodovodní přípojce DN 80, 
umístěného v normativně odpovídající vzdálenosti od objektu. Vzhledem k celkovému dispozičnímu řešení objektu, ze kterého 
vychází agregované počty osob v úniku nevzniká povinnost zřizovat vnitřní požární hydranty. 
 
Hospodaření s dešťovou vodou:                                                         

Srážkové vody budou i nadále odváděny do stávajícího systému dešťové kanalizace, která je svedena do čerpací 
kanalizační šachty ve dvoře. Za vhodný alternativní způsob likvidace srážkových vod ze střech objektů ve dvorním traktu lze 
považovat jejich jímání novou dešťovou kanalizací (bez přečerpání) ukončenou v zahradní části pozemku vsakovací galerií. 
Tato alternativa bude prověřena posouzením zasakovací schopnosti pozemku s ohledem na ustálenou hladinu spodní vody 
ovlivněnou nedalekou vodotečí. 

 
Produkce splaškových vod:                                                         

Odhad produkce splaškových vod vychází z předpokládané spotřeby vody.    
Předpoklad roční produkce splaškových vod:                                                                                                      816 m3/rok 
 
 
 



Elektrická energie: 
 
1/ Provozovna prodejna: 

celkem                                  PiA =5,0 kW 
soudobost "beta“ 0,7 
PpA 3,5 kW 

 
2/ Provozovna bistro: 

celkem                                  PiA =12,0 kW 
soudobost "beta“ 0,7 
PpA 8,5 kW 

 
3/ Provozovna ordinace: 

celkem                                  PiA =5,0 kW 
soudobost "beta“ 0,7 
PpA 3,5 kW 

 
4/ Společné prostory: 

Osvětlení   1,5 kW 
Venkovní osvětlení 0,5 kW 
soudobost "beta“ 0,7 
PpA 1,5 kW 

 
5/ Čerpací stanice: 

celkem                                  PiA =2,0 kW 
soudobost "beta“ 0,7 
PpA 1,5 kW 

 
6/ 7x Bytová jednotka: 

celkem                                  PiA =11,0 kW 
Soudobost " beta "                                          spotřeba bytů - 0,39 (dle ČSN 33 2130), celkem  
PpA 30,0 kW 

 
Výpočtové zatížení objektu :  
Soudobost " beta "                 : spotřeba bytů - 0,36 (dle ČSN 33 2130)  
                                                                                 celkem           - 0,9 
Pp = ( 7 x 11,0 ) x 0,36 + 3,5 + 8,5 + 3,5 + 1,5 + 1,5 ) x 0,9 = 42,0 kW 
 
Výpočtové proudy - velikost jističů před elektroměry E.ON - distribuce:  
 

A1 :  prodejna IpA     =  3 x  20A 
A2 :  bistro IpA     =  3 x  25A 
A3 :  ordinace IpA     =  3 x  20A 
A4 :  společné prostory IpA     =  3 x  20A 
B   :  byty    IpB1   =  3 x  20A 
C   :  ČS splaškových vod IpC     =  3 x  25A 

                
Ve všech provozovnách, bytech a u společné spotřeby domu se uvažuje jednosazbové měření el.  energie - sazba D02d, 
v případě ČS splaškových vod – sazba C02d 
 
a) Rozvodná soustava                                  : 3 PEN stř. 50 Hz, 400 V / TN-C 
b) Stupeň dodávky el. energie                      : 3. stupně dle ČSN 34 1610 
c) Náhradní zdroje                                        : nebudou použity 
h) Způsob měření spotřeby                          :  v RE rozvodnicích jednotlivých objektů (společné vstupy, samostatné vstupy) 
i) Způsob kompenzace účiníku                    :  neprovádí se, jednotlivě (svítidla…) 
j) Druh a způsob uzemnění                          :  stávající v síti ČEZ v nové rozpojovací  poj. skříni SD922 
                                                                         a v připojovacích poj. skříních v areálu na uzemňovací soustavu objektů 
k) Ochrana proti zkratu, přetížení a před úrazem elektrickým proudem v síti nn: 
 

 Ochrana před úrazem el. proudem - 
                                                   Normální   :   Automatickým odpojením od zdroje 
                                                   Doplněná  :   Hlavním a doplňujícím pospojováním,  proudovými chrániči 
Ochrana proti zkratu                                   :    výkonové pojistky v pojistkových skříních 
Ochrana proti přetížení                               :    jističe v rozvodnicích obyt. sekcí a v rozvodnicích spol. spotřeby (kotelny) 
 
l) Vnější vlivy podle ČSN 33 2000-1-51      :  NORMÁLNÍ 
                                                                       NEBEZPEČNÉ   – AB4 
                                                                       ZVL. NEBEZP.    – AB8, AD4, AS3 
 
Produkované množství a druhy odpadů a emisí: 
Hospodaření s odpady: 
     Produkované množství a druhy odpadů a emisí z provozu domu č. p. 18 jsou uvedeny v předpokládaném složení. Objem 
komunálního odpadu je stanoven s přihlédnutím ke statistickému údaji roční produkce na osobu.   
     Kategorizace odpadů produkovaných provozem stavby je provedena v souladu Vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb. a 
Vyhláškou č. 8/2021 Sb. Uvedeno je předpokládané složení:  
 

kód 
odpadu 

druh odpadu množství 
(t/rok) 

kategorie způsob odstranění 

200301  Směsný komunální odpad                                                                    7,0 O předání oprávněné osobě 
200303  Uliční smetky                                                                 0,5 O předání oprávněné osobě 
200201 Biologický odpad - tráva   1,0 O předání oprávněné osobě 
200304 Kal ze septiků a žump 0,5 O předání oprávněné osobě 
200306 Odpad z čištění kanalizace 0,5 O předání oprávněné osobě 

 
     Provoz objektu bude nově zdrojem emisí z provozu plynových otopných zařízení. Bytové jednotky budou vybaveny vlastním 
plynovým zdrojem.  U bytů ve 2. NP lze uvažovat s možností instalace doplňkového lokálního zdroje na spalování dřeva při 
využití stávajících spalinových tras. 
 
Způsob zneškodnění, zužitkování a odstranění odpadních látek a energií a způsob zneškodnění nebo omezení 
rizikových vlivů na životní prostředí, vznikajících užíváním nebo provozem stavby: 
     Odpady budou shromažďovány utříděně a budou likvidovány smluvní společností v souladu s příslušnou vyhláškou 
městyse a na místech k tomu určených.  
     Odpady, odpadní energie nebo rizikové vlivy na životní prostředí užíváním nebo provozem objektu nevzniknou.  
 
Třída energetické náročnosti budovy:  
     Konstrukční skladby objektu budou doplněny tak, aby byly splněny doporučené součinitele prostupu tepla pro jednotlivé 
navržené typy obvodových konstrukcí. Návrh konstrukčních úprav objektu bude řešen s předpokladem splnění požadavků na 
nízkou energetickou náročnost. Základní parametry jsou součástí studie. 
 
i) základní předpoklady výstavby, členění na etapy, rizika, nejistoty   
 
     Termín zahájení stavby:      bude určen investorem 
     Termín dokončení stavby:      bude určen investorem 
     Studie byla zpracována na základě ujednání a závěrů uskutečněných mezi zadavatelem a zpracovatelem při vědomí 
poměrně značné investiční náročnosti plynoucí z dodržení požadavků kladených na budoucí provozní komfort uživatelů 
objektu a zároveň při splnění prostorově omezujících podmínek stávajícího objektu.  
     Za zásadní komplikaci pro konstrukční a materiálové řešení obnovy stavby včetně její realizace lze považovat podmínky 
staveniště. To je situováno v centru městyse Jimramov na pozemku se stísněnými prostorovými podmínkami a s 
obtížným dopravním přístupem a omezenými manipulačními plochami pro montážní techniku. Realizaci obnovy domu nelze 
provádět za provozu. Realizace vyžaduje vystěhování stávajících nájemců komerčních prostor a nájemníků bytových jednotek.   
     Členění realizace investičního záměru na etapy související s možnostmi financování je možné, plánování realizačních etap 
je nutné provádět v souladu s logikou realizačních postupů. 
 
j) orientační náklady stavby 
 
     Orientační náklady stavebních objektů a provozních souborů jsou stanoveny na základě měrných investičních ukazatelů. 
Vyčísleny jsou náklady na pořízení jednotlivých objektů a souborů včetně vedlejších nákladů, nákladů na zařízení staveniště 
a nákladů zohledňujících místní územní vlivy. 



     Součástí ocenění nejsou náklady na nákup souvisejícího hmotného investičního majetku (HIM), odvody, vynětí, příspěvky 
jiným investorům, umělecká díla, provozní náklady apod.      
     Etapizace jednotlivých investičních segmentů uvedená v sestavě nákladů je možná při operativní kombinaci jednotlivých 
položek.  
     Níže uvedené pořizovací náklady jsou odborným odhadem, zohledňujícím statistickou úroveň cen stavebních prací                  
a stavebně technické a majetkoprávní předpoklady dostupné v době zpracování studie.  
 
Objekt  tis. Kč 

 
000 Objekty přípravy staveniště 
SO 001 Příprava staveniště 
Vyklizení objektu, ochrana a zabezpečení stávajících rozvodů (odborný odhad) 

 
380 

100 Pozemní komunikace 
SO 101 Vnější zpevněné plochy 
Rozebrání a nová pokládky dláždění před objektem v souvislosti s realizací opatření proti eliminaci zemní 
vlhkosti - povrch dlážděný z kamene 50 m2 x 3250 Kč/m2 (odborný odhad) 

 
 

160 
300 Vodohospodářské  
SO 301 Rekonstrukce vodovodní přípojky 
(odborný odhad) 
SO 302 Dešťová kanalizace 
Vnější kanalizace 45 m x 10000 Kč/bm, vsakovací galerie (odborný odhad) 
SO 303 Jednotná kanalizace 
Dílčí úpravy stávající jednotné kanalizace spojené s přepojením a úpravami vnitřních rozvodů splaškových větví 
(odborný odhad) 

 
80 

 
450 

 
 

330 
400 Elektro a sdělovací 
SO 401 Venkovní osvětlení 
-zemní kabelový 20 m x 5000 Kč/bm (odborný odhad) 

 
100 

700 Objekty pozemních staveb 
SO 701 Demolice 
-objem podkrovní části objektu 1400 m3 (odborný odhad dle individuální kalkulace pro podíl konstrukcí do 25%, 
započteny přesuny i poplatky za likvidaci)  
-objem přístavků 125 m3 (odborný odhad dle individuální kalkulace pro podíl konstrukcí do 20%, započteny 
přesuny i poplatky za likvidaci)  
-vnitřní demolice, uvolnění dispozice (odborný odhad dle individuální kalkulace pro podíl konstrukcí do 20%, 
započteny přesuny i poplatky za likvidaci)  
-ostatní (odborný odhad) 

 
 

920 
 

220 
 

880 
150 

SO 702 Sanace 
-sanační ošetření boční stěny objektu do hl. cca 1 m pod úroveň terénu (odborný odhad) 

 
290 

SO 703 Stavební úpravy  
-obnova 1. NP 1262 m3 o.p. x  4750 Kč/m3 o.p. (odborný odhad) 
-obnova 2. NP 1103 m3 o.p. x  4550 Kč/m3 o.p. (odborný odhad) 
-vestavba 3. NP 1048 m3 o.p. x  7750 Kč/m3 o.p. (odborný odhad) 
-stav. úpravy sklepního prostoru 210 m3 o.p. x  1190 Kč/m3 o.p. (odborný odhad) 
-stav. úpravy průjezdu, ostatní (odborný odhad) 

 
5.990 
5.020 
8 120 

250 
560 

800 Úpravy území 
SO 801 Sadové úpravy 
-rekultivace dvorního traktu, vybudování travních ploch, úprava konfigurace na ploše 500 m2 x 250 Kč/m2 

 
120 

 
Základ 24.020 
DPH 21% 5.045 
Cena 29.065 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 
     Urbanistický koncept městyse Jimramov vychází z přírodních podmínek území a jeho funkčního využití daného historickým 
vývojem. Jádro městyse je tvořeno náměstím, které je vyhlášeno městskou památkovou zónou zahrnující historické jádro 
obce, tak jak se vytvářelo od svého vzniku ve 13. stol. v prostoru kolem náměstí, zámku a kostela. Většina památkově 
chráněných objektů se nachází v severní části náměstí. Památková zóna má smíšený charakter zahrnující většinu občanské 
vybavenosti bez větších plošných nároků. V ochranném pásmu se nachází starší zástavba menších domků i vilky 
předměstského charakteru vystavěné ve svahu západně od náměstí. Další zástavba městyse se rozvíjela podél silnic severním 
a jižním směrem.   
    
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 
     Stávající stav 
     Dům č.p. 18 patří k největším měšťanským domům městyse. Dům je vřazen do řadové okapově orientované zástavby 
kolem dlouhého a úzkého náměstí. Klasicistní řadová architektura s mírně asymetricky umístěným segmentově zaklenutým 
vjezdem, je z uliční fronty zastřešena podélně situovanou mansardovou střechou. Průčelní fasáda domu je opatřena v přízemí 
vlevo i vpravo dvěma okenními osami a na obou rozích jsou umístěny komerční jednotky s výkladci. Patro je členěno sedmi 
okenními osami. Pod střechou se nachází profilovaná římsa. Současný vzhled objektu ve východní (uliční) frontě náměstí Jana 
Karafiáta odpovídá novodobé úpravě z roku 1938. Oproti tomu zadní (dvorní) průčelí zásadně upravováno nebylo, jeho 
dominantu tvoří konzolová pavlač.  
     Objekt je omítnut vápenocementovou omítkou. V uličním průčelí je fasáda předělena nadzemním soklem z vymývaného 
teraca načervenalé barvy. Omítka hlavní plochy má béžový odstín. V pohledové frontě se uplatňují členitá okna hnědobílé 
barvy a hnědé vstupní výkladce do prodejny a bistra. Hlavní plocha omítky dvorního traktu je poměrně degradovaná a zašlá. 
Z pohledové plochy barevně vystupují novodobé přístavby. Výplně otvorů jsou nesourodou kombinací oken původní a 
v přístavcích novodobých, vrata průjezdu jsou druhotná provizorní. 
     Střecha objektu je v hlavním objemu kryta hliníkovými šablonami přírodního odstínu, vystupující dvorní část je kryta 
azbestocementovými šablonami přírodního odstínu. 
 
     Navržený stav 
     Hmotové řešení objektu není navrženými stavebními úpravami změněno. Architektonická koncepce navržené změny se 
soustřeďuje zejména na hlavní průčelí domu pohledově exponované z náměstí Jana Karafiáta. Návrh eliminuje ne zcela 
vhodně provedené rozšiřující úpravy okenních otvorů. Hlavní fasáda je rehabilitována směrem k historizujícímu klasicistnímu 
vzhledu zdůrazněnému novým formátem a členěním oken a doplněním profilace fasády. Přijatá architektonické koncepce 
obnovy měšťanského domu sjednocuje mohutnou jednopatrovou klasicistní architekturu v řadové zástavbě východní fronty 
náměstí s okolní zástavbou. 
      
 
B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení 
 
     Dispoziční a provozní řešení objektu nebude navrženými změnami zásadně ovlivněno. Domovní komunikace zůstávají bez 
změn. Vertikální komunikace bude prodloužena ke vstupům do nově navržených bytových jednotek, situovaných do prostoru 
půdy.  
 
     1. PP 
 
     Sklep – 61,0 m2 
     Sklepní prostory jsou přístupné samostatným vstupem z průjezdu. Na krátké schodiště navazuje spojovací chodba se 
vstupy do trojice klenutých sklepení.  
     
     1. NP 
      
     Bistro – 142,3 m2 
     Bistro je přístupné odbytovým vstupem z náměstí Jana Karafiáta. Odbytová část bistra zaujímá dvě vzájemně propojené 
místnosti. Vstup z průjezdu je veden přes šatnu obsluhy bistra, sklad potravin a přípravnu. V přípravně je situován příruční 
sklad, ve kterém bude umístěna chlazená nádoba na krátkodobé uskladnění zbytků jídel. Ze skladu potravin je veden vstup 
na rampu, na rampě je situován přístřešek pro krátkodobé uložení vratných obalů. Na rampě budou umístěny i nádoby pro 
uložení komunálního odpadu a odpadu tříděného. V centru bistra je umístěno sociální zázemí. Přes společnou předsíň 
s umyvadlem je přístupné oddělené zázemí obsluhy bistra (WC a úklidová komora) a WC zákazníků navržené ve standardu 
CITY WC univerzálně zahrnujícím toaletu a umyvadlo v provedení pro imobilní a pisoár.    



     Po posouzení provozu bistra zástupcem hygienické služby lze konstatovat, že v navazujících stupních projektové 
dokumentace bude posuzování vlastní technologické vybavení přípravných a odbytových prostorů. V bistru je možné podávat 
nápoje, dodávané cukrářské výrobky, výrobky studené kuchyně, lze připravovat pokrmy ohříváním polotovarů případně 
fritováním, vyráběna bude jeden druh polévky v maximálním množství 20 porcí.   
   
     Obchodní jednotka – 73,2 m2 
     Obchodní jednotka je přístupná samostatným vstupem z náměstí Jana Karafiáta. Odbytová část obchodu zaujímá dvě 
vzájemně propojené místnosti, obchod je spojen s průjezdem komerčně nevyužívaným vstupem. Hygienické zázemí obchodu 
tvoří šatna s kuchyňkou a samostatné WC, které má společnou předsíň s ordinací veterináře. Za kuchyňkou je situován 
samostatný sklad. 
 
     Ordinace veterináře – 20,0 m2 
     Ordinace je přístupná z průjezdu a zaujímá dvě vzájemně propojené místnosti – čekárnu a ordinaci. Hygienické zázemí 
ordinace samostatné WC, které má společnou předsíň s obchodní jednotkou. 
      
     Průjezd – 51,3 m2 
     Průjezd slouží jako komunikační propojení náměstí Jana Karafiáta s dvorním traktem domu, průjezd slouží pro zásobování 
a přístup k bytovým jednotkám v následujících podlažích, při vstupu jsou umístěny odečtová zařízení spotřeby médií. Obchodní 
jednotka a ordinace veterináře mají společnou úklidovou místnost přístupnou z průjezdu.  
 
     2. NP 
 
     Bytové jednotky v patře domu jsou přístupné hlavním schodištěm vedeným z průjezdu. V 2. NP jsou situovány tři bytové 
jednotky. 
  
     Bytová jednotka č. 1 (2+1) – 100,9 m2 
     Bytová jednotka bude nově přístupná z úrovně 2. NP, původní schodiště z průjezdu bude zrušeno.  Ze vstupní předsíně je 
přístupné hygienické zázemí bytu (samostatně koupelna a WC) a navazující chodba se vstupy do kuchyně a obytné místnosti. 
Z obytné místnosti je přístupný pokoj (ložnice se šatnou). 
 
Bytová jednotka č. 2 (3+kk) – 90,2 m2 
     Ze vstupní předsíně je přístupné hygienické zázemí bytu (samostatně koupelna a WC), pokoj a obytná místnost 
s kuchyňským koutem. Za obytnou místností je situován druhý pokoj (ložnice se šatnou). 
 
Bytová jednotka č. 3 (2+kk) – 38,4 m2 
     Ze vstupní předsíně je přístupné hygienické zázemí bytu (společně koupelna a WC) a obytná místnost s kuchyňským 
koutem. Za obytnou místností je situován pokoj (ložnice se šatnou). 
 
     3. NP 
      
     Bytové jednotky v podkrovním prostoru domu jsou přístupné hlavním schodištěm vedeným z průjezdu přes 2. NP. Ve 3. 
NP jsou navrženy celkem čtyři mezonetové jednotky, které využívají konstrukční možnosti objektu.  
 
Bytová jednotka č.4 (2+kk) – 65,47+15,80 = 81,27 m2 
     Ze vstupní předsíně se skladem je přístupná chodba se vstupem do hygienického zázemí bytu (společně koupelna, WC a 
kout pro umístění pračky). V navazujícím obytném prostoru je situován kuchyňský kout a přímé schodiště do studia v horní 
úrovni podkroví. Za obytným prostorem je situována ložnice. 
 
Bytová jednotka č.5 (2+kk) – 55,89+36,64 m2 = 92,53 m2 
     Ze vstupní předsíně je přístupné hygienické zázemí bytu (společně koupelna a WC s koutem pro pračku) a navazující 
obytný prostor, ve kterém je situován kuchyňský kout a výstup do horní úrovně podkroví, kterou zaujímá studio. 
 
Bytová jednotka č.6 (2+kk) – 59,22+31,99 m2 = 91,21 m2 
     Ze vstupní předsíně je přístupné hygienické zázemí bytu (společně koupelna a WC s koutem pro pračku). V navazujícím 
obytném prostoru je situován kuchyňský kout a přímé schodiště do studia v horní úrovni podkroví. Za obytným prostorem je 
situována ložnice se šatnou. 
 
Bytová jednotka č.7 (2+kk) – 33,36+15,00 m2 = 48,36 m2 
     Ze vstupní předsíně je přístupné hygienické zázemí bytu (společně koupelna a WC s koutem pro pračku). V navazujícím 
obytném prostoru je situován kuchyňský kout a přímé schodiště do studia v horní úrovni podkroví. 
 
     Bytové jednotky č. 5, 6 a 7 mají ukládací prostory (sklady) přístupné z chodby navazující na hlavní schodiště. 
 

Poznámka:  
     Předpokládané plochy obytných sekcí jsou stanoveny v souladu s nařízením vlády č. 366/2018 Sb. (plocha ohraničená 
vnitřním lícem vnějších obvodových a vnitřních dělících mezibytových stěn – zahrnuje dělící konstrukce v ploše bytu)5. 
     Podlahové výměry místností uvedené ve výkresová části byly stanoveny dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb. - vyhláška o 
technických požadavcích na stavby.6 
 
 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
 
     Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o 
podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 
     S ohledem na účel objektu, způsob jeho užívání a investorem požadovanou formu adaptace objektu, nebude stávající 
interiér objektu nad rámec normativních požadavků přizpůsobován pro bezbariérové užívání.  
     Dopravní připojení a přístup do objektu zůstávají bez změn.  Vstupy do objektu nejsou omezeny stávajícími překážkami a 
budou pro imobilní standardně přístupné. I nadále bude pro potřeby objektu využíváno stávající parkoviště, na kterém je 
vyčleněno jedno parkovací stání pro imobilní v bezprostřední návaznosti na bezbariérový chodník min. šířky 1 500 mm s vodící 
linií tvořenou o min. 60 mm zvýšeným stávajícím kamenným obrubníkem. Prostory před vstupy do objektu jsou volné 
v předepsané šířce. Výškové rozdíly na komunikacích nejsou a po adaptaci nebudou vyšší než 20 mm. Horní hrana 
zvonkového panelu při vstupu do objektu bude umístěna nejvýše 1 200 mm od podlahy a 500 mm od pevné překážky.          
     Všechna otevíravá dveřní křídla vnějších vstupních dveří využitelných imobilní veřejností budou opatřena ve výši 800 mm 
vodorovnými madly na straně opačné, než jsou závěsy. Prosklené dveře budou zaskleny až od výše 400 mm, ve výšce 800 
mm a 1 400 mm budou kontrastně označeny proti pozadí výrazným pruhem šířky 50 mm. Zámky budou umístěny nejvýše          
1 000 mm od podlahy a klika maximálně 1 100 mm.  
     Hygienické zařízení v prostoru bistra navržené ve standardu CITY WC využitelném i pro imobilní návštěvníky je řešeno 
bezbariérově. Stěny budou umožňovat kotvení madel s nosností min. 150 kg. Zachován bude volný manipulační prostor o 
průměru 1 500 mm. Záchodová mísa bude osazena ve vzdálenosti 450 mm od boční stěny, horní hrana sedátka ve výši 460 
mm. Po obou stranách záchodové mísy budou umístěna madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výšce 800 mm od 
podlahy. Madlo na straně přístupu k záchodové míse bude sklopné s přesahem 100 mm, madlo na opačné straně bude pevné 
s přesahem 200 mm přes záchodovou mísu. Vedle umývadla zajišťujícího podjezd s vozíkem opatřeného stojánkovou baterií 
s pákovým ovládáním bude umístěno jedno svislé madlo délky 500 mm. Hygienické zařízení bude opatřeno signalizačním 
zařízením dle požadavků vyhl.398/2009 Sb.  
 
                                                 
5 Nařízení vlády č. 366/2018 Sb – citace: 
§ 1 Předmět úpravy: 
(1) Toto nařízení upravuje 
a) způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce, 
b) části nemovité věci, které jsou společné, 
c) podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku. 
(2) Ustanovení tohoto nařízení týkající se bytu platí také pro nebytový prostor. 
§ 2 Prostorové ohraničení bytu 
Pro účely výpočtu podlahové plochy je byt, jako prostorově oddělená část domu, ohraničen vnitřními povrchy obvodových stěn této prostorově oddělené části 
domu, podlahou, stropem nebo konstrukcí krovu a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt; obdobně to platí pro ohraničení místností, které 
jsou jako součást bytu umístěné mimo hlavní obytný prostor. 
§ 3 Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce 
(1) Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí 
uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí 
ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech 
v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu. 
(2) Podlahovou plochu mezonetového bytu umístěného ve dvou nebo více podlažích spojených schodištěm uvnitř bytu tvoří půdorysná plocha všech místností 
vypočtená způsobem stanoveným v odstavci 1 a plocha pouze dolního průmětu schodiště. 
(3) V případě bytu s galerií, kdy je horní prostor bytu propojen s dolním prostorem schodištěm, se podlahová plocha galerie započítává jako podlahová plocha 
místnosti, pokud podchodná výška tohoto prostoru dosahuje alespoň 230 cm, i když není zcela stavebně uzavřena všemi stěnami; započítává se současně 
plocha dolní místnosti, má-li alespoň stejnou podchodnou výšku, a plocha dolního průmětu schodiště. Pokud podmínky minimální podchodné výšky nejsou 
splněny, započte se pouze plocha dolní místnosti. 
(4) Vypočtená podlahová plocha bytu podle odstavců 1 až 3 se uvádí v m2 a zaokrouhluje na jedno desetinné místo tak, že pět setin m2 a více se zaokrouhluje 
směrem nahoru, k méně než pěti setinám m2 se nepřihlíží. 
 
6 Vyhláška č. 268/2009 Sb. - vyhláška o technických požadavcích na stavby 
§ 3 Základní pojmy 
i) obytnou místností část bytu, která splňuje požadavky předepsané touto vyhláškou, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2. 
Kuchyň, která má plochu nejméně 12 m2 a má zajištěno přímé denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s možností regulace tepla, je obytnou místností.  
Pokud tvoří byt jedna obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2; u místností se šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapočítává 
plocha se světlou výškou menší než 1,2 m. 
 
 



B.2.5 Základní technický popis staveb 
 
 

 
SO 001 Příprava staveniště 
 
     Součástí dočasného stavebního objektu trvajícího po dobu realizace adaptace bude předepsaná bezpečnostní ochrana 
stávajících v zemi uložených vedení kolidujících se stavebními pracemi. Použity budou dočasné chráničky nebo silniční panely 
eliminující lokální zatížení od pojezdu stavební mechanizace. Předpokládáno je postupné přemísťování a recyklace 
ochranných prostředků v závislosti na postupu a organizaci výstavby.       
     Součástí stavebního objektu je rovněž vyklizení stavby, příprava přístupových tras, uvolnění prostoru staveniště, ochrana 
stávající zeleně, demontáž drobných objektů a zařízení a vybudování dočasných přístupových komunikací. 
 
 

 
  Základní parametry: 

Předpokládaná plocha:                                                      [m2] 50 
 
    Rozebrání a nová pokládky dláždění před objektem budou provedeny v souvislosti s realizací opatření proti eliminaci zemní 
vlhkosti. Plocha bude realizována z dlažebních kostek a souvisejících kamenných prvků do jemné štěrkové frakce na 
upraveném podloží. Z hlediska nosnosti budou opravené komunikace provedeny jako pojízdné a pochozí.  
 
 

 
 

 
  Základní parametry: 

Předpokládaná délka:                                                      [m] 20 
 
     Rekonstrukce vodovodní přípojky je vyvolána neuspokojivým současným stavem. Předpokládána je výměna přívodního 
potrubí k nově instalované vodoměrné soupravě.   
 
 

 
  Základní parametry: 

Předpokládaná délka:                                                      [m] 45 
 
     Vnější dešťová kanalizace je navržena z důvodu odlehčení stávající jednotné kanalizace. Nová trasa bude vedena 
pozemkem do prostoru zahrady, ve které bude uložena vsakovací galerie. Toto řešení je podmíněno posouzením schopnosti 
vsaku dotčeného pozemku.     
     Alternativní variantou likvidace srážkových vod je jejich akumulace za účelem druhotného využití v systému šedé vody 
užitkové, určené ke splachování toalet. 
 
 

 
     Součástí objektu jsou úpravy stávající jednotné kanalizace spojené s přepojením a úpravami vnitřních rozvodů splaškových 
větví nově navržené vnitřní kanalizace. 
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  Základní parametry: 

Celková délka:                                                                    [m] 20 
 
    Systém venkovního osvětlení zahrnuje okruh osvětlení parteru. Venkovní osvětlení bude z důvodu rovnoměrného pokrytí 
plochy chodníku osazeno svítidly instalovanými na fasádě objektu.  
  
 

 
 

 
     Nejpodstatnější objem demoličních prací spočívá v odstranění konstrukcí v půdním prostoru a dvorních přístaveb. Vedlejší 
demoliční práce budou prováděny v souvislosti s dodatečným zřizováním otvorů a prostupů a to zejména jako příprava pro 
stavební úpravy uvnitř bytových jednotek.   
    Bourací práce v interiéru objektu budou ručním bouráním za použití bouracích kladiv a jednoduchých nástrojů. Bouracími 
pracemi v rámci uvolnění dispozice stavby budou dotčeny nosné i nenosné konstrukce.  
 
Bourací práce se týkají: 

- dělících příček, 
- nosných stěn vnitřních, 
- nosných stěn vnějších, 
- základových konstrukcí,  
- schodišť, 
- stropů,  
- konstrukcí střechy a krovu. ¨ 
     Do objemu bouracích prací je dále zahrnuto: 
-odstranění druhotný dostaveb,  
-odstranění nevyhovujících vnitřních rozvodů techniky prostředí stavby.  

 
 

 
     Sanační práce budou soustředěny zejména k ošetření svislých konstrukcí základového zdiva v předpokládané hl. 1 m. 
Předpokládána je minimálně separace pronikající zemní vlhkosti pomocí nopové fólie.  
     V souvislosti se sanací budou provedena doplňková opatření v okolí: 
-vnější odvodnění v prostoru dvora, 
-napojení dešťových svodů nejen ve dvoře včetně čistících kusů do dešťové kanalizace,  
-spády okolních ploch směrem od objektu, difúzně propustné vrstvy, 
     V případě vhodných podmínek pro aplikaci lze pro vnější ochranu zdiva použít tradiční izolační materiály, alternativně lze 
použít jílovou rubovou izolaci.   
 
 

 
Konstrukce vodorovné:  
     Stávající nosné konstrukce pevných stropů budou prověřeny, předpokládá se jejich zachování. Nosné konstrukce 
dřevěných stropů budou podrobně diagnostikovány, s ohledem na výsledky průzkumu lze předpokládat, využití stávajících 
dřevěných prvků při jejich zesílení, případně protézování. V místech, kde je povrchová vrstva podlahy narušena a v místech 
spádových nerovností bude pod nové podlahové skladby provedeno vyrovnání. Vzhledem k předpokládanému zakládání 
nových příček bude nezbytné provádět jejich podchycení s použitím např. ocelových válcovaných profilů.  
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Konstrukce svislé: 
     Se zásadními změnami v konstrukčním uspořádání stěn není uvažováno. S ohledem na uvolnění dispozice objektu bude 
provedeno zbourání části příček a bude provedeno bourání otvorů v nosných a obvodových stěnách.  
     Obvodové zdivo objektu bude na většině plochy opatřeno vnitřním zateplením speciálními tvárnicemi Multipor v 
předpokládané tl. 120 mm.  
     Kromě zděných konstrukcí je k dispozičnímu dělení objektu využit systém sádrokartonových příček. Příčky budou navrženy 
jako systémové (zejména mezibytové dělící hlukově izolační) dle skladeb zvoleného výrobce. 
 
Schodiště: 
     Se zásahem do stávajících zachovaných schodišť se neuvažuje. Výstupní schodiště do podkrovního prostoru bude z čáasti 
nově řešeno.     
     Schodiště samostatného bytového přístupu vedené z průjezdu bude odstraněno v souvislosti s dispozičními změnami 
objektu. 
 
Hydroizolace, izolace proti zemní vlhkosti: 
     Vnější i vnitřní izolace objektu budou revidovány, doplňovány a systémově ukončovány v místech nového zakládání.  
Revize stávajícího stavu izolací bude prováděna současně s objektem SO 702 Sanace. Pro obnovu nebo doplnění stávajících 
izolací budou navrženy zejména asfaltované pásy modifikované s výztuží ze skelné tkaniny.  Spojování izolací původních 
skladeb s doplňovanými izolacemi po uložení nových vodorovných větví splaškové kanalizace bude řešeno technologicky 
vhodným způsobem, pro dodatečné doplnění vodorovné izolace v rýhách po uložení vodorovné kanalizace je možné využít i 
tzv. tekutou lepenku HYDROSEAL.   
 
Tepelná izolace: 
     K zateplení konstukcí stropů a střech lze přistoupit tradiční metodou s vkládáním minerální vaty, může být použita i tzv. 
chytrá pěna (ICYNENE), předpokládaná min. tl. izolační vrstvy v oblasti krovu činí min. 250 mm. Vyplňovány budou 
mezikrokevní a nadkrokevní prostory. 
 
Akustické izolace: 
     Z pohledu kročejové neprůzvučnosti je nutné řešit nejen skladbu podlahy v její ploše, ale také v detailech napojení na 
související konstrukce, které mohou mít na výslednou kročejovou neprůzvučnost rozhodující vliv. Řešení detailu napojení 
podlahy na navazující svislou konstrukci má významný vliv jak na kročejovou neprůzvučnost místností nad sebou, tak také 
na místnosti v rámci jednoho podlaží. Stávající objekt byl realizován bez pružného oddělení podlahových konstrukcí od 
navazující stěny. Navržené konstrukce podlah budou od konstrukcí svislých odděleny vložením pružného pásku. Shodné 
řešení lze použít i u stávajících stěn, náprava spočívá v odsekání podlahového souvrství od stěny podél stěny obytných 
jednotek a vložení pružného pásku do spáry. 
     U akusticky problematické podlahy mezi 2. NP a podkrovím lze použít certifikovanou skladbu FRERMACELL. Součástí 
podlahy je kromě akustických desek i nově vložená hmotná vrstva voštinového systému FERMACELL plněná voštinovým 
zásypem FERMACELL v min. tl. 30 mm. Součástí skladby je realizace podhledu stropu 2. NP s použitím akustického profilu 
s vloženou minerální izolací 
     Pod nášlapnou vrstvu podlah je navrženo užití tenkovrstvé zvukové izolace Insulparq tl. 3 mm. Pod keramické nášlapy 
bude použit DSI zvukově izolační panel 1000x600 mm tl. 6 mm včetně systémových doplňků (součást systémové tiché 
podlahy – výrobce RAKO). 
 
Porovnání zlepšení kročejové neprůzvučnosti podlah a stropů v základním provedení bez nášlapných vrstev:7 
 
Strop mezi 2. NP a podkrovím, uzavřený fošnový, resp. trámový strop 

KONSTRUKCE RW (dB) Ln,w  (dB) +Lw  (dB) 
stávající konstrukce bez úprav 42 33 0 
rekonstruovaný strop s vloženým 30 mm voštinovým systémem 
FERMACELL a podhledem s akustickým profilem a vloženou 
minerální izolací 

73 55 22 

 
Podlahové konstrukce: 
     Stávající nášlapné vrstvy zůstanou zachovány pouze v části společných komunikačních prostorů, v ostatních plochách 
dispozice jsou navrženy podlahové skladby odpovídající novému účelu užívání. Nová podlahová souvrství budou ukládána 
na stávající povrchy nebo na odbourané a do kladecí nivelety upravené podklady podlah stávajících.  
  
 

                                                 
7 Porovnání provedeno pro systém certifikovaných skladeb FERMACELL, zdroj FERMACELL Požární a akustický katalog, konstrukce stěn, stropů a podlah. 

     Akustické zhodnocení: 
     S ohledem na předpokládaný akustický komfort je nezbytné realizovat podlahové konstrukce s ohledem nejen na 
konstrukční vlastnosti, ale i s ohledem na normativní hodnoty zvukové a kročejové neprůzvučnosti. Níže je uvedena možná 
skladba podlah nad nosnou konstrukcí podlah a stropů, která je tvořena soustavou trámů, která se z pohledu akustické pohody 
jeví jako potencionálně riziková. 
 
Skladba podlahy systému FERMACELL na dřevěné nosné konstrukci podlah/stropů (pro plovoucí podlahu, koberec, vinyl, 
linoleum a pod.):  
-Dřevěná masivní podlaha, plovoucí laminátová podlaha vč. soklu, tl. 17 mm  
-Tenkovrstvá zvuková izolace Insulparq tl. 3 mm  
-Podlahový prvek FERMACELL 2E31  
     -sádrovláknitá deska tl. 2x10 mm  
     -dřevovláknitá izolace tl. 10 mm  
     -voštinový systém FERMACELL plněný voštinovým zásypem FERMACELL tl. 60 mm  
-OSB deska tl. 20 mm  
-Trámová nosná konstrukce podlah/stropů min. předpoklad tl. 250 mm 
-Náhrada suťového zásypu stropů/kleneb materiálem Liapor   
Celková tl. navržené skladby nad trámovou nosnou konstrukcí podlah/stropů 130 mm 
 
Skladba podlahy v kombinaci systému RAKO tichá podlaha + FERMACELL na dřevěné nosné konstrukci podlah/stropů (pro 
keramickou dlažbu):  
-Keramická dlažba (včetně soklu) + flexibilní spárovací hmota GF DRY nebo GFS, Silikonový tmel SI + dilatační provazec 
PES, (systém RAKO tichá podlaha), tl. 19 mm  
-Lepidlo AD 590 nebo AD 530, (systém RAKO tichá podlaha)  
-DSI zvukově izolační panel 1000x600 mm včetně systémových doplňků (těsnící, dilatační a spojovací pásky), tl. 6 mm  
-Kontaktní můstek CP 203 (systém RAKO tichá podlaha)  
-Podlahový prvek FERMACELL 2E31  
     -sádrovláknitá deska tl. 2x10 mm  
     -dřevovláknitá izolace tl. 10 mm  
     -voštinový systém FERMACELL plněný voštinovým zásypem FERMACELL tl. 30 mm  
-OSB deska tl. 20 mm  
-Trámová nosná konstrukce podlah/stropů min. předpoklad tl. 250 mm 
-Náhrada suťového zásypu stropů/kleneb materiálem Liapor   
Celková tl. navržené skladby nad trámovou nosnou konstrukcí podlah/stropů 135 mm 
 
Výplně otvorů:  
     Pro vnější otvory jsou navrženy nové výplně. Okna budou osazena dřevěnými výplněmi a možným doplněním atypickým 
příslušenstvím okenic. Vrata průjezdu a vstupní výkladcové portály do prodejny a bistra budou atypickými výrobky. Nová vnitřní 
dveřní křídla jsou navržena jako většinově hladká, standardní v dřevěných obložkových zárubních. Stávající hodnotné vnitřní 
dveřní výplně (např. zdvojené dveřní propojení prodejny a průjezdu) budou restaurovány.  K prosvětlení půdní vestavby jsou 
navržena střešní okna ve standardu Velux.  
 
Povrchové úpravy vnitřní: 
     V interiérech objektu jsou navrženy úpravy stávajících omítek i omítky nové, povrchová úprava bude řešena sádrovým nebo 
vápenným štukem. Dle účelu místností bude použit i stěnový obklad keramický, omyvatelný nátěr nebo obklad dřevem (např. 
biodesky).  
 
Tesařské konstrukce: 
     Kromě revizí stávajících konstrukcí trámových stropů patří mezi hlavní tesařské práce realizace nového krovu, 
modifikovaného za použití založení původních plných vazeb pro volnou dispozici určenou pro vestavbu podkrovních bytů. 
V rámci tesařských prací je předpokládáno vytvoření nové krovové konstrukce vně kopírující průběh původní střešní roviny. 
Navržená dispozice umožní zachování nebo realizaci kopií hodnotných spojů krovu v hlavních vazbách.  
 
Zámečnické konstrukce: 
     Uvolnění průchozích komunikačních tras v podkroví vyžaduje vynesení nové konstrukce krovu bez instalace bočních vzpěr. 
Z tohoto důvodu je předpokládáno využití ocelového podpěrného rámu, instalovaného v průběhu plných vazeb krovu. 
   
 Střešní konstrukce: 
     Střešní konstrukci tvoří tepelně izolační plášť s parozábranou a se skrytými krokvemi. Nad pojistnou hydroizolací a větrací 
mezerou bude na laťování položena střešní krytina. Formát krytiny bude v případě využití střešních panelů typu FIT 51 (viz 
odst. B.2.7 Úspora energie a tepelná ochrana, část a) kritéria tepelně technického hodnocení) přizpůsoben parametrům použití 



uvedeného typu panelu. Typologicky lze vzhled střešní roviny odvodit od střešní tašky Figaro Deluxe z výrobní řady Tondach. 
V souvislosti s kritérii památkové péče lze použít i střešní šablony typu „česká šablona“ od výrobců Cembrit, Prefa.       
V případě použití jiného typu krytiny lze fotovoltaický energetický zdroj instalovat standardně na nadstřešní konstrukci. 
 
Komíny: 
     Zděná komínová tělesa lze zachovat. Uvažováno je s využitím průduchů pro instalaci potrubních větracích systémů, 
případně lze instalovat lokální bytové zdroje tepla na pevná paliva. Využitelnost komínů bude posouzena v navazujících 
stupních projektové přípravy. 
 
Klempířské prvky: 
     Veškeré klempířské prvky jsou na objektu navrženy jako nové ze zinku.  
 
Truhlářské výrobky: 
     Truhlářsky zpracovanými prvky budou zejména palubkové obklady, zábradlí a podlaha dřevěné pavlače. Rozsáhlé 
truhlářské práce budou realizovány v podkrovní části stavby a to včetně mezonetových schodišť. 
 
Stínící technika: 
     Instalace stavebně zabudovaných prvků stínící techniky není v návrhu předpokládána.  
  
Úpravy vnějších povrchů: 
úprava soklu – obklad tenkou žulovou deskou, odstín šedý bez povrchové úpravy řezu 
pasivní plochy stěn – fasádní nátěr, barva světle šedá RAL 9002 
aktivní plochy stěn (profilace, bosáže) – fasádní nátěr, barva bílá RAL 9016 
střecha – česká šablona 400/400 mm Cembrit Betternit alt. Prefa, odstín antracit  
klempířské prvky – kombinace střešního systémového řešení odstínu antracit v kombinaci střešních svodů a doplňků  
                               v odstínu zinek bez povrchové úpravy 
truhlářské prvky (vrata, výkladce) – opatřeno nátěrem lazurovacím, odstín RAL 6028 (náměstí) odstín RAL 8019 (dvorní  
                                                         trakt), přírodní odstín (nový přístavek dvorního traktu) 
výplně otvorů – dřevěné výplně s nátěrem lazurovacím, odstín RAL 9016, střešní okna s oplechováním odstínu  
                         antracit 

         
Vnitřní rozvody: 
 
Vodovod 
     Nové rozvody studené vody se napojí na stávající rekonstruovanou vodovodní přípojku, respektive na přívodní potrubí 
vedené do sklepního prostoru. Za centrálním vodoměrem se provede nový rozvod po objektu do jednotlivých bytů a 
komerčních jednotek vybavených podružným měřením spotřeby.  
 
Kanalizace jednotná 
     Veškeré kanalizační potrubí z jednotlivých podlaží bude řešeno jako nové a bude svedeno stoupacím potrubím do ležaté 
kanalizace pod úrovní přízemí. Odtud povede nové ležaté potrubí vně objektu připojené do stávající trasy jednotné kanalizace 
zavedené do přečerpávací jímky, odkud je vedena trasa do gravitační jednotné kanalizace vedené náměstím Jana Karafiáta.  
      
Kanalizace dešťová: 
     S ohledem na záměr zachovat stávající připojení i po rozšíření počtu bytových jednotek v domě, a to i s ohledem na 
vhodnost řešení, je navrženo možné oddělení srážkových vod z původně jednotného kanalizačního systému a jejich nové 
zavedení do vybudované vsakovací galerie nebo vsakovacího podmoku umístěného buď ve dvoře nebo v prostoru zahrady. 
 
Plynofikace 
     Stávající prostor pro měření a HUP jsou umístěny společně v nice umístěné v průjezdu. Stávající plynové potrubí a 
spotřebiče budou v objektu zcela demontovány. Nové plynofikační soustava objektu bude rozvedena od jednotlivých v nice 
umístěných plynoměrů k místům nové spotřeby v bytech a komerčních jednotkách. Odtah spalin od spotřebičů bude veden 
samostatným odkouřením s integrovaným přívodem spalovacího vzduchu nad střechu objektu.  
 
Elektro silnoproud 
     Ze stávající upravené elektroměrové rozvodnice umístěné v průjezdu budou za elektroměry vedeny přívody do 
individuálních rozvodnic bytů a komerčních jednotek a do rozvodnice společné spotřeby a napájení čerpadla jímky splaškových 
vod.  
     Nové el. rozvody budou provedeny kabely CYKY a vodiči CY v trubkách pod omítkou nebo v sádrokartonových příčkách, 
nad podhledy, v lištách apod. Všechny vypínače, a ovladače budou umístěny ve výši 1,2 m od hotové podlahy, zásuvky ve 
výši 1,2 m, případně 0,2 m. Předpokládá se instalace proudových chráničů s vybavovacím proudem 0,03 A dle předmětových 

ČSN. Rozvody v obytných sekcích budou provedeny standardně podle ČSN 33 2130 ed.3. Předpokládá se napájení vybavení 
kuchyně (sporák, myčka, lednice, digestoř), koupelny (pračka, větrání) a rozvodů v pokojích. 
     V celém objektu bude nově provedeno hlavní pospojování a nové doplňující ochranné pospojování dle ČSN.  
 
Slaboproudé rozvody: 
     V domě se uvažuje s instalací slaboproudých systémů elektronické komunikace (telefonní rozvody, datová síť, domácí 
telefon). Tyto rozvody budou provedeny v trubkách pod omítkou nebo v sádrokartonových příčkách, nad podhledy, v lištách 
apod. dle ČSN a zakončeny v jednotlivých obytných nebo komerčních sekcích. Se společným příjmem televizního signálu již 
není uvažováno. 
 
Ochrana objektu před bleskem a uzemnění: 
     Objekt bude chráněn před bleskem novým jímacím zařízením podle norem řady ČSN EN 50164. Uvažuje se s neizolovanou 
(neoddálenou) jímací soustavou. Hladina ochrany před bleskem bude  LPL III. Počet svodů na celém objektu bude odpovídat 
třídě ochrany před bleskem LPS III (vzdálenost svodů max. 15 m).  
     S využitím stávajících zemničů bude provedena rekonstrukce a doplnění uzemňovací soustavy (v terénu kolem objektu). 
K přívodnímu plynovému potrubí (HUP), k hlavní ochranné přípojnici (HOP) a k pojistkovým skříním SS bude nově vyvedeno 
uzemnění.  

 
Technika vnitřního prostředí stavby: 
 
Ústřední vytápění a příprava TUV: 
     Návrh předpokládá kompletní změnu vytápění celého objektu z elektřiny na plyn. Regulovaný topný systém bytů i 
komerčních jednotek je navržen jako dvoutrubkový se spodním rozvodem s využitím otopných těles standardně umístěných 
na stěny. Zdrojem vytápění budou plynové kotle s integrovanou přípravou TUV 
 
Větrání: 
     Místnosti bez možnosti přirozeného větrání okny budou vybaveny nucenými podtlakovými větracími zařízeními s potrubní 
soustavou vyvedenou převážně nad podhledy přes obvodovou fasádu do venkovního prostoru. Přívod vzduchu do odsávaných 
prostor bude přirozeným způsobem ze sousedních prostor, spárou pod dveřmi bez prahu. Do sousedních prostor bude vzduch 
přisáván osazenými štěrbinami v oknech či fasádě budovy. 
 
 

 
SO 801 Sadové úpravy 
 
  Základní parametry: 

Celková upravená plocha (předpoklad):                         [m2] 500 
 
     Navržené sadové úpravy budou v rámci dokončovacích prací plnit zejména estetickou funkci spojenou se začleněním 
adaptovaného objektu do stávajícího prostředí. 
     Vlastní úpravy spočívají v rekultivaci dvorního traktu, úpravě konfigurace, ohumusování upraveného terénu po ukončení 
stavebních činností a v jeho osetí travním semenem.  
 
 
B.2.6 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 
     Požárně bezpečnostní řešení stavby je zaměřeno na posouzení nového provozního a dispozičního návrhu dle technických 
podmínek požární ochrany. Požárně bezpečnostní dokumentace obsahuje zejména: 
a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů 
b) výpočet a posouzení únikových tras 
c) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 
d) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení  
    stavby 
e) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek    
    požární ochrany 
Blíže viz samostatná příloha.  
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B.2.7 Úspora energie a tepelná ochrana 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
 
     Realizace investičního záměru předpokládá investiční zásah do konstrukcí ovlivňujících tepelně technické vlastnosti stavby, 
které zajišťují plnění základních požadavků na hospodárné splnění požadavku na úsporu energie a tepelnou ochranu budovy 
a zajištění ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. Uplatnění související ČSN 73 0540-2 (730540) 
Tepelná ochrana budov platí pro nové budovy a pro stavební úpravy, udržovací práce, změny v užívání budov a jiné změny 
dokončených budov. Pro budovy památkově chráněné nebo stávající budovy uvnitř památkových rezervací podle zvláštního 
předpisu platí norma přiměřeně možnostem nejméně však tak, aby nedocházelo k poruchám a vadám při jejich užívání.  
     Stávající objekt byl v minulosti upravován, za srovnávací stav je považováno období před rokem 1980. Přehled požadavků 
stanovených tehdejší ČSN 730540 z r. 1979 a porovnání s požadavky platných normativů je uveden v tabulce zohledňující 
rozhodující konstrukce u nichž bude tepelně technický standard měněn:  
 

 730540:1979 730540-2:2011 
požadavky na tepelný odpor RN [m2.K/W] a součinitel prostupu tepla UN [W/m2.K] 

vnější stěny RN = 1,0  
U = 0,86 

UN = 0,3  
RN = 3,16 

ploché střechy a střechy se 
sklonem do 45° včetně 

RN = 1,95  
U = 0,46 

UN = 0,24  
RN = 4,0 

podlaha na terénu RN = 0,93  
U = 0,91 

UN = 0,38  
RN = 2,46 

strop sousedící s prostorem 
vytápěným nejméně na 10°C 

RN = 0,26  
U = 1,81 

UN = 1,05  
RN = 0,78 

okna RN = 0,27  
U = 2,28 

UN = 1,5  
RN = 0,5 

střešní okna požadavek není stanoven UN = 1,4  
RN = 0,57 

povrchová teplota (zejména v 
místech tepelných mostů) 

povrchová teplota musí být ≥ 
teplota rosného bodu 

povrchová teplota zvýšená o bezpečnostní přirážky (v závislosti na způsobu 
vytápění, akumulace konstrukce a umístění radiátorů) se nesmí přiblížit teplotě 

kritické (rel. vlhkost 80%) 

tepelné mosty požadavek není stanoven lineární činitel prostupu tepla může být max Ψ = 0,1 až 0,6 W/(m.K) a bodový lineární 
činitel prostupu tepla až 0,90 W/K 1) 

kondenzace vodní páry v 
konstrukci 

nemělo by k ní docházet, pokud 
neohrožuje konstrukci, pak musí 
být aktivní bilance kondenzace 

vodní páry 

Nemělo by k ní docházet, je-li to přípustné, pak maximum je 0,1 kg/m2 u plochých 
střech a 0,5 kg/m2 u ostatních konstrukcí 

vzduchová propustnost 
stavebních konstrukcí 

max. snížení povrchové teploty 
o 0,2°C 

spárová průvzdušnost iLV musí být v rozmezí od 0,00003 do 0,000085 m3/(s.Pa0,67) v 
závislosti na druhu a umístění otvoru, ostatní spáry musí mít souč. spárové 

průvzdušnosti téměř nulový. 
ochrana tepelné izolace z 

vnější strany požadavek není stanoven Tepelně izolační vrstva musí být z vnější strany účinně chráněna proti pronikání 
větru. 

celková průvzdušnost 
obvodového pláště budovy požadavek není stanoven jsou stanoveny doporučené celkové intenzity výměny vzduchu při přetlaku 50 Pa 

rekuperace požadavek není stanoven je-li intenzita výměny vzduchu větší jak n = 2 hod -1, doporučuje se osadit 
rekuperaci 

intenzita výměny vzduchu v 
místnosti požadavek není stanoven požaduje se, aby intenzita výměny vzduchu byla větší jak požadovaná intenzita 

výměny vzduchu, ale menší jak 1,5 násobek požadované výměny vzduchu 
spotřeba energie na vytápění 

(pro oblast -15°C) 
9,3 MWh/200m3, rok (tj. 46,5 

kWh/m3,rok) 
ČSN se odkazuje na vyhlášku 291/2001Sb. Měrná potřeba tepla na vytápění musí 

být menší než 25,8 až 46,7 kWh/m3,rok v závislosti na faktoru tvaru budovy A/V 
celková tepelná 

charakteristika budovy požadavek není stanoven požadavek není stanoven 

průměrný součinitel prostupu 
tepla Uem,N požadavek není stanoven V závislosti na faktoru tvaru budovy A/V je Uem max. 0,45 až 1,05 W/(m2.K) [to 

přibližně odpovídá 37 až 82 kWh/m3,rok] 
Poznámky k tabulce: 
R - tepelný odpor konstrukce [(m2.K)/W] 
U - součinitel prostupu tepla konstrukcí [W/(m2.K)] 
N - normový 
A - plocha ochlazovaných konstrukcí 
V - vytápěný objem 
1) lineární činitel prostupu tepla Ψ ≤ 0,10 W/(m.K) pro střechu navazující na výplň otvoru, Ψ ≤ 0,30 W/(m.K) pro stěnu navazující na výplň otvoru, Ψ ≤ 0,60 
W/(m.K) pro stěnu navazující na jinou konstrukci s výjimkou otvorů, bodový činitel prostupu tepla Ψ ≤ 0,90 W/K 
 

     Tepelně technické vlastnosti upravovaných 
konstrukcí jsou navrženy v souladu s předpisy a 
normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňují 
požadavek normy ČSN 73 0540 a požadavky §7a 
zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 
406/2000 Sb. o hospodaření s energiemi. 
Dokumentace je dále zpracována v souladu s 
vyhláškou č. 78/2013 Sb. Upravené a doplněné 
skladby obvodových konstrukcí budou splňovat 
požadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný 
součinitel prostupu tepla. K dosažení doporučených 
standardů nebylo pro jejich stavebně technickou i 
ekonomickou náročnost přistoupeno. 
 
Posuzované vícevrstvé konstrukce:  
Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním 
období: -20°C 
 
Podlaha 1. NP přilehlá k zemině: U=0,43 W.m-2.K-1  
Obvodové stěna (vnitřní kontaktní zateplení pro  
tl. 450 mm): U=0,27 W.m-2.K-1  
Střešní plášť: U = 0,23 W.m-2.K-1  
Součinitel prostupu tepla pro okna a dveře: 
U=1,1(1,2) resp. 1,4 W.m-2.K-1 
 
     Uveden je příklad posouzení tepelného odporu při 
přestupu tepla na vnitřní straně obvodové konstrukce 
domu při aplikaci vnitřní tepelně izolační přizdívky 
z materiálu YTONG Multipor tl. 120 mm.  
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b) posouzení alternativních zdrojů energií 
     Stavebně technické řešení stávajícího objektu společně s doplněním a rehabilitací vybraných konstrukcí umožní instalaci 
fotovoltaického systému na dvorní části střešní roviny. Vzhledem k pohledově neexponované ploše vhodné pro umístění 
systému lze předpokládat umístění standardního provedení fotovoltaických panelů. Esteticky vhodnější variantou je např. 
využití fotovoltaických panelů FIT 54 integrovaných do střešní krytiny. 
 
Technická data: 
Jmenovitý výkon 54 Wp 
Jmenovitý výkon / m2 162 Wp 
Tolerance výkonu 0 /+ 5% 
Napětí UMPP 5,60 V  
Aktuální IMMP 9,29 A 
Napětí naprázdno UOC 6,78 V     
Zkratový proud ISC 9,85 A   
Maximální systémové napětí 1000 V 
Účinnost modulu 19,4%                 
Zátěž zpětného proudu 20 A 
Laťování 30x50mm 
 
     Další alternativní zdroje energií lze v objektu aplikovat pouze na základě požadavku stavebníka. Jejich instalace je 
podmíněna dalšími úpravami a předpokládanou úpravou půdní dispozice v souvislosti s instalací rekuperačních systémů 
vnitřního větrání a technologie tepelných čerpadel. Instalace tepelných čerpadel je podmíněna vytvořením vhodného prostoru 
pro jejich instalaci. Nabízí se možnost úpravy stávajícího hospodářského objektu (stodoly). Po provedeném posouzení 
vhodnosti řešení lze kromě vzduchového výměníku použít zemní soustavu využívající geotermální energii. Soustava by byla   
uložena pod povrchem přilehlé zahrady. K úsporným opatřením lze přiřadit i možné využití akumulovaných srážkových vod ke 
splachování objektových toalet.  
 
  
B.2.8 Hygienické požadavky na stavby, základní požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu 
stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 
 
Provozní řešení: 
     Stavební úpravy domu byly navrženy v souladu s hygienickými požadavky a závaznými normami a požadavky na ochranu 
zdraví a životních podmínek. V prostorech pro pobyt jsou vyčleněny prostory pro očistu těla – koupelny a WC, prostor pro 
přípravu pokrmů – kuchyně. 
     Hygienické požadavky na provozovnu bistra spočívají v zabezpečení předepsaných podmínek pro bezpečné zacházení s 
potravinami, s rozpracovanou výrobou i s hotovými výrobky s ohledem na zachování jejich jakosti a zdravotní nezávadnosti.   
I při poskytování stravovací služby v menším rozsahu je třeba oddělit prostory pro uložení potravin, prostory pro přípravu 
pokrmů (nápojů), mytí nádobí a odbyt. S ohledem na velikost provozovny bylo pro obsluhu i pro zákazníky navrženo oddělené 
sociální zázemí. Obsluha má k dispozici WC, umývárnu, šatnu, místnost pro uložení úklidových pomůcek. Zákazníci mají 
k dispozici samostatné WC typu CITY. Provozní i odbytové místnosti jsou uspořádány tak, aby nedocházelo ke křížení provozu 
a jsou vybavené potřebným kuchyňským technologickým zařízení. Prostory provozovny musí být podle charakteru činnosti 
správně osvětlené, větrané a podle potřeby vytápěné. V provozovně musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad 
osobní a provozní hygieny, které předepisuje Vyhláška č.137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o 
zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhl. č. 602/2006 Sb. 
 
Mikroklima, větrání, chlazení: 
     Místnosti v objektech budou odvětrány přirozeným způsobem okny. Odtah par v kuchyních bude zajištěn digestořemi s 
axiálním ventilátorem a navazujícím VZT potrubím vyvedeným do exteriéru. Obdobný ventilátor bude použit i pro větrání 
bytového nebo komerčního hygienického zázemí. Přípravna bistra bude mít vlastní VZT jednotku. Toto zařízení bude navrženo 
tak, aby negativně neovlivňovalo pobytové prostředí bytů v domě i domech sousedících.  
 
Vytápění: 
     Obytné jednotky i komerční prostory budou vytápěny vlastním plynovým zdrojem s navazující otopnou soustavou 
dimenzovanou na vnitřní normativní teploty. 
 
 
 
 

Denní osvětlení vnitřních prostor: 
     Parametry denního osvětlení jsou dány situováním objektu. Stavebně technické řešení objektu umožňuje přirozené 
osvětlení interiéru pomocí oken. Dosažená hladina denního osvětlení bude pro pobyt osob i s ním související vykonávané 
činnosti vyhovující. 
Umělé osvětlení: 
     V objektu budou osazena standardní i atypická svítidla s parametry, kterými bude dosaženo požadované úrovně osvětlení. 
 
Oslunění - zastínění: 
     Parametry oslunění jsou dány situováním stávajícího objektu. Využití pobytových prostor bylo posuzováno na splnění 
podmínky o minimální prosluněné ploše.  
    Zastínění oken bude řešeno individuálně, stavebnětechnicky nejsou vytvořeny podmínky pro instalaci vnější stínící techniky. 
Vnitřním zastíněním lze doplnit okenní otvory, a to závěsy nebo roletami.  
 
Chlazení, klimatizace: 
     Systémové chlazení domu vzhledem k akumulačním schopnostem obvodového zdiva a předpokládanému zastínění oken 
není navrženo.  
 
Ochrana proti hluku z výrobního nebo provozního zařízení: 
     Provoz domu včetně komerčních jednotek nebude vyvíjet nadměrný hluk. Stávající hladina hluku ve vnějším i vnitřním 
prostředí objektu zůstává bez změn. 
 
Vliv užívání a provozu stavby na životní prostředí, zdroje, druhy, vlastnosti, množství škodlivin: 
     Dispoziční řešení domů je navrženo tak, aby co nejlépe vyhovovalo navrženému využití, aniž by ohrožovalo zdraví 
uživatelů. Do stavby budou zabudovány jen zdraví neškodné materiály, riziková místa (schodiště) budou opatřena zábradlím. 
Z objektů nebudou vypouštěny žádné škodliviny do okolí. Splaškové vody budou svedeny přes sběrnou jímku a tlakovou 
kanalizaci do systému splaškové kanalizace městyse Jimramov. Provozem objektu nedochází ke zhoršení životního prostředí 
v okolí stavby. V rámci realizace stavebních úprav budou učiněna taková stavební a provozně technologická opatření, která 
zajistí dodržení zákonných požadavků na chráněné prostředí nejbližších staveb.  
   
Hospodaření s odpady: 
     Provozem objektu vzniknou odpady komunálního charakteru. Komunální odpad bude likvidován v souladu s příslušnou 
vyhláškou městyse.  
 
Způsob zneškodnění, zužitkování a odstranění odpadních látek a energií a způsob zneškodnění nebo omezení rizikových vlivů 
na životní prostředí vznikajících užíváním nebo provozem stavby: 
     Pro odkládání odpadu bude i nadále provozováno sběrné místo dosažitelné svozovými prostředky. 
Předpoklad objemu komunálního odpadu a počtu sběrných nádob: 
Počet osob v obytné sekci: 20     
Předpokládaná trvalá obsazenost objektu: 85%  
Doporučený objem: 4 l/os/den  
Celkem: 20 x 4 x 0,85 = 68 l/den => 476 l/týden  
Návrh: 4 nádoby objemu 120 litrů nebo 1 kontejner objemu 1100 litrů (alt. kombinace dle způsobu třídění odpadu). Pro 
komerční jednotky 1 nádoba objemu 12 litrů (kromě individuální oddělené kapacity pro uložení zbytků jídel z bistra nebo 
biologického odpadu z ordinace veterináře). 
 
 
B.2.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
    S ohledem na stávající provozní uspořádání domu lze konstatovat, že objekt nebude vyžadovat zvláštní opatření proti 
pronikáním radonu z podloží. Umístění domu ani charakter navržených stavebních úprav neklade nároky na ochranu před 
bludnými proudy. Území není seizmicky aktivní. Namáhání technickou seizmicitou se v okolí stavby nepředpokládá. Dům leží 
v centrální oblasti městyse, zvláštní protihluková opatření nebudou řešena. Zájmové území se nenachází v povodňové zóně 
ani v poddolovaném území. 
 
 
 
 
B.3 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
     Stávající dopravní řešení umožňuje bezproblémovou obslužnost adaptované stavby. Vstupy do objektu navazují na uliční 
provoz v náměstí Jana Karafiáta. Komunikační vazby v okolí nebudou změněny. Parkovací místo pro osoby s omezením 



pohybu a orientace je součástí stávajícího dopravního řešení, které zůstává bez změn. Parkování uživatelů bytů a komerčních 
jednotek bude zajištěno kromě parkoviště před objektem i na odstavném parkovacím pruhu podél komunikace procházející 
náměstím. 
 
 
 
 
B.4 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
     Příprava území a terénní úpravy budou prováděny zejména v souvislosti s realizací prací ve dvorním traktu, jejich bude 
zejména začlenění adaptovaného objektu do stávajícího prostředí. 
 
 
 
B.5 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
     Provoz v adaptovaném objektu vedený v souladu s předpoklady navrženého užívání nebude mít za následek negativní 
ovlivnění životního prostředí v zájmovém území. Provozem nebudou zásadně dotčeny okolní pozemky ani nejbližší stavby.  
     Celkové množství odpadů z provozu objektu bude s ohledem na zvýšení počtu bytových jednotek navýšeno. 
     Hluk z dopravy nepředstavuje v souvislosti s dopravním zatížením stávající komunikace v náměstí Jana Karafiáta 
významný nárůst.  
 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
 
     Vlastní stavební činnost spojená s realizací adaptace stavby nebude mít s ohledem na svůj rozsah zásadní dopad na místní 
vegetaci ani v lokalitě žijící živočichy. Realizací nedojde k narušení ekologických funkcí ani k poškození ekologických vazeb 
v okolní krajině. V dotčeném území se nenachází evidovaná rostlinná nebo živočišná společenství.   
  
 
 
 
B.6 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
     Stavebně technické a provozní řešení adaptovaného objektu nespadá do kategorie objektů využitelných k ochraně obyvatel 
při mimořádných událostech a pro výkon humanitární a následné formy pomoci. 
 
 
 
 
B.7 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
     
         Předpokládaný způsob hospodaření se srážkovými vodami vychází z možností území a stavebně technického řešení 
objektu. U vnější dešťové kanalizace je předpokládáno možné ukončení ve vsakovací galerii (řešení je podmíněno posouzením 
schopnosti vsaku dotčeného pozemku). Alternativní variantou likvidace srážkových vod je jejich akumulace a druhotné využití 
v systému šedé užitkové vody. Definitivní řešení bude navrženo v souladu se závěry hydrogeologického posouzení místa 
výstavby, jehož součástí bude odvrtání sondy a provedení příslušné vsakovací zkoušky. 
     
 
Žďár nad Sázavou  :   
 
Vypracoval :    
                     
Ing. František Laštovička   
 
Ing. arch. Markéta Dočekalová 
 
 
Seznam příloh: -B.2.6 Zásady požárně bezpečnostního řešení - Ing. Jaroslav Habán 
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202 OBÝVACÍ POKOJ + KK 32,56m2

203 LOŽNICE 14,45m2

204 CHODBA     7,31m2

205 KOUPELNA   3,24m2

206 WC    1,57m2

207 PŘEDSÍŇ   5,69m2

BYT Č. 1 88,45m2

208 PŘEDSÍŇ   6,51m2

209 KOUPELNA   3,97m2

210 WC   1,55m2

211 LOŽNICE  14,59m2

212 OBÝVACÍ POKOJ + KK  37,54m2

213 POKOJ  18,41m2

BYT Č. 2 82,52m2

214 PŘEDSÍŇ   3,90m2

215 KOUPELNA   3,01m2

216 OBÝVACÍ POKOJ + KK  14,63m2

217 ŠATNA   3,30m2

218 POKOJ   9,47m2

BYT Č. 3 34,31m2

219 CHODBA 16,29m2

220 SKLAD BYTU Č.1  1,95m2

221 SKLAD BYTU Č.2  1,95m2

222 SKLAD BYTU Č.3  2,00m2

223 SCHODIŠTĚ 10,04m2
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NEPŘÍSTUPNÉ PROSTORY

OCELOVÁ KONSTRUKCE
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321

301 LOŽNICE 14,59m2  (13,42m2)
302 OBÝVACÍ POKOJ + KK 21,35m2 (21,35m2)
303 KOUPELNA  4,46m2

304 PŘEDSÍŇ  7,05m2

401 STUDIO 14,89m2

BYT Č. 4 62,77m2

305 OBÝVACÍ POKOJ + KK 26,11m2 (23,99m2)
306 LOŽNICE  9,11m2 (8,37m2)
307 KOUPELNA   4,44m2

308 PŘEDSÍŇ   3,70m2

309 ŠATNA   4,44m2

(402 STUDIO  35,18m2

BYT Č. 5  81,19m2

310 OBÝVACÍ POKOJ + KK 25,38m2  (23,93m2)
311 LOŽNICE 12,78m2  (12,07m2)
312 PŘEDSÍŇ  4,32m2

313 KOUPELNA  5,01m2

314 ŠATNA  5,09m2

403 STUDIO 30,91m2

BYT Č.6 84,44m2

315 KOUPELNA  3,79m2

316 PŘEDSÍŇ  4,97m2

317 OBÝVACÍ POKOJ + KK 25,20m2  (24,00m2)
404 STUDIO 14,12m2

BYT Č. 7 47,08m2

318 CHODBA 24,21m2

319 SKLAD BYTU Č.4  3,33m2

320 SKLAD BYTU Č.5  3,30m2

321 SKLAD BYTU Č.6  4,74m2

322 SKLAD BYTU Č.7  4,65m2

223 SCHODIŠTĚ  9,92m2

Pozn.: v závorce je uvedena plocha obytné místnosti
           se sv.v. nad 1,2m
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Pozn.:
Konstrukce krovu je navržena jako tvarová
replika původního dřevěného krovu, který je ale v
nevyhovujícím stavu. Pro uvolnění dispozice v
místě původních plných vazeb je navržen
ocelový rám.
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INSPIRACE PRO NÁVRH ULIČNÍ FASÁDY
Inspirací pro revitalizaci současné podoby fasády se stal stav z 19. století. Snahou návrhu bylo navrátit dům na 
jeho významnosti a reprezantativní funkci v souvislé zástavbě ostatních měšťanských domů. Důraz byl dán i na 
zachování obchodních jednotek v parteru jako významného městotvorného prvku.



Fasáda - světle šedá
Ozdobné prvky - štuk, bílá
Sokl - šedé žulové desky, bez povrchové úpravy
Okna -dřevěná, bílá
Dveře a výkladce - dřevěné, tmavě zelená RAL 6028
Střecha - vláknocementové šablony, česká šablona      
                 400x400mm, antracitová
Střešní okna - antracitové rámy, 780 x 1400mm (alternativně 
lze použít okna 780 x 1600mm, ale v počtu 5 střešních oken a 
přidání dvou světlovodů - viz vizualizace V2),

 Návrh fasády se vrací ke stavu z 19. století. Dojde ke zúžení okenních otvorů z původního rozměru 
1670 x1500mm na 1250 x 1750mm (š x h). Okna budou zapuštěna cca 150mm, před oknem bude kovaný subtilní 
zábrana sloužící pro záchyt truhlíků. 
 Na fásádě bude instalováno i pouliční osvětlení, v současném stavu jsou dvě světla u vstupů do obchodů, 
ale v návrhu jsou čtyři světla pro lepší osvětlení i vstupních vrat. 
 Jelikož dům má funkční obchodní parter, který bude zachován, je navrhováno obložení soklu tenkými 
šedými žulovými deskami bez povrhové úpravy. Tento materiál byl zvolen z hlediska své trvanlivosti a stálosti a 
nebude tolik degradovat jako soklová omítka.
 Vzhledem k zobytnění podkroví vzniká požadavek na prosvětlení střešní roviny, tak aby byly splněny 
limity pro prosvětlení obytných místností. Z toho důvodů jsou navržena střešní okna. Střešní okna byla zvolena z 
důvodů, že nejméně narušují tvar střešní roviny. Na základě výpočtu proslunění obytných místností v podkroví byl 
stanoven minimální rozměr střešních oken, tak aby bylo vyhověno normativním požadavkům (výpočet viz. Proble-
matika proslunění - výpočet). Střešní okna jsou tedy navržena ve velikosti 780 x 1400 mm.
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Tmavší odstín fasády poukazuje na historicky starší část domu. Nový přístavek, kuchyně, skladu 
a kočárkárny. Bude mít plechovou falcovanou střechu v antracitovém odstínu. Dřevěnné prvky budou v 
čiré lazuře. Dřevěný přístavek slouží jako shromaždiště odpadu z provozu bistra. Na této straně střechy 
do dvora je předpoklad instalace fotovoltaických panelů, pro snížení enrgetické spotřeby domu. 
Okna - dřevěná, bílá
Vrata průjezdu a pavlač - dřevěná, tmavě hnědý nátěr
Výplně otvorů nového přístavku kuchyně - dřevěné, čirá lazura
Střešní okna - antracitové rámy, 780x1600mm
Prosvětlení 4.NP je pomocí světlíků, připomínající střešní výlezy.
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POROVNÁNÍ SOUČASNÉHO A NAVRHOVANÉHO STAVU 



VIZUALIZACE_V1
střešní okna 780x1400mm



VIZUALIZACE_V2
střešní okna 780x1600mm, přidání dvou světlovodů



PROBLEMATIKA PROSVĚTLENÍ 3.NP - VÝPOČET

3. STŘEŠNÍ OKNA 780x1400 mm
poždavek na prosvětlení SPLNĚN

VÝPOČET ČINITELE DENNÍ OSVĚTLENOSTI:
D = Ds + De + Di
D = 0,43 + 0 + 0,3 = 0,73% POŽADAVEK 0,7%
D´= 0,42 + 0 + 0,3 = 0,72% POŽADAVEK 0,7%
průměr D a D´= 0,72%   POŽADAVEK 0,9%

Činitel denního osvětlení v kontrolních bodech D a 
D´vyhovuje požadavku. Půměrná hodnota D a D´ nevy-
hovuje. Pro splnění požadavků na prosvětlení musí být 
všechny hodnoty splněny.

OKNA 780 x 980mm NEVYHOVUJÍ POŽADAVKŮM NA 
DENNÍ OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTÍ. 

VÝPOČET ČINITELE DENNÍ OSVĚTLENOSTI:
D = Ds + De + Di
D = 0,56 + 0 + 0,35 = 0,91% POŽADAVEK 0,7%
D´= 0,48 + 0 + 0,35 = 0,83% POŽADAVEK 0,7%
průměr D a D´= 0,87%   POŽADAVEK 0,9%

Činitel denního osvětlení v kontrolních bodech D a 
D´vyhovuje požadavku. Půměrná hodnota D a D´ nevy-
hovuje. Pro splnění požadavků na prosvětlení musí být 
všechny hodnoty splněny.

OKNA 780 x 980mm NEVYHOVUJÍ POŽADAVKŮM NA 
DENNÍ OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTÍ. 

Při výpočtu nebylo uvažováno s vnější odraženou 
složkou De (odraz světla od ostatních budov nebo 
stromů apod. tato veličina by měla vliv na výslednou 
hodnotu a to snížením celého výsledku. Proto je na 
místě se domnívat, že takovýto rozměr okna by nebyl 
zcela vyhovujícím a dostačujícím pro naplnění norma-
tivních požadavků. K naplnění normativu bude nutné 
instalovat doplňkové prosvětlení pomocí světlovodu do 
všech obytných místností. Instalace světlovodů však 
zkomplikuje předpokládané využití druhé úrovně pod-
kroví. Minimalizovat množství světlovodů potřebných k 
dosvětlení by bylo možné při realizaci varianty snížení 
počtu střešních oken při zachování jejich formátu 
780 x 1600mm viz varianta 4.

VÝPOČET ČINITELE DENNÍ OSVĚTLENOSTI:
D = Ds + De + Di
D = 0,61 + 0 + 0,41 = 1,02% POŽADAVEK 0,7%
D´= 0,52 + 0 + 0,41 = 0,93% POŽADAVEK 0,7%
průměr D a D´= 0,98%   POŽADAVEK 0,9%

Činitel denního osvětlení vyhovuje ve všech bodech.

OKNA 780 x 1400mm VYHOVUJÍ POŽADAVKŮM NA 
DENNÍ OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTÍ. 

Na základě výpočtu prosvětlení obytných místností 
střešními okny, vyplývá jako nejpříznivější varianta s 
rozměry okna 780 x 1400 mm. Jedná se o nejmenší 
akceptovatelný výrobní rozměr střešních oken, který 
splňuje normativní požadavky na přirozené prosvětlení.

Z hlediska koncepce celé revitalizace, lze toto řešení 
považovat za optimální. Návrh přiznává existenci bytů v 
původním půdním prostoru. Přiznání oken je z archi-
tektonického hlediska přiznivější varianou, než vizuální 
vjem odkazující k menšímu formátu střešních výlezů v 
nelogickém umístění ve spodní části střechy. Za důleži-
té je nutné považovat také optimální vizuální kontakt s 
vnějším prostředím. 

KOMISE NPÚ SOUHLASÍ S TÍMTO ŘEŠENÍM 
PROSVĚTLENÍ 3.NP. 

V rámci autorského návrhu UNI atelieru je preferovaná 
tato varinata se sedmi střešními okny 780x1400mm.

KOMISE NPÚ SOUHLASÍ S TÍMTO ŘEŠENÍM 
PROSVĚTLENÍ 3.NP. 

VÝPOČET ČINITELE DENNÍ OSVĚTLENOSTI:
(posuzováno v místnosti č. 311)
D = Ds + De + Di
D = 0,77 + 0 + 0,48 = 1,25% POŽADAVEK 0,7%
D´= 0,54 + 0 + 0,48 = 1,02% POŽADAVEK 0,7%
průměr D a D´= 1,14%   POŽADAVEK 0,9%

Činitel denního osvětlení vyhovuje ve všech bodech v 
místnostech č.301, č. 306 a č. 311. V případě místností 
č. 305 a 310 prosvětlení nevyhovuje.

SNÍŽENÍ POČTU OKEN NA 5 S ROZMĚREM 
780 x 1600mm VYHOVUJE POŽADAVKŮM NA DENNÍ 
OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTECH Č. 305 A Č. 310  V PŘÍPA-
DĚ DOPLNĚNÍ PŘIROZENÉHO OSVĚTLENÍ POMOCÍ 
SVĚTLOVODU.

Doplnění světlovodu má dopad na horní část střechy, 
kde budou přidány dva světlovody připomínající střešní 
výlez. Celkem se na střeše objeví 4 otvory připomínající 
střešní výlezy.

POZNÁMKA: Výpočet byl stanoven na základě využití Daniljukovy sítě pro řez a půdorys. Jako vzorová místnost, která byla hodnocena byla místnost č. 310. 

2. STŘEŠNÍ OKNA 780x1180 mm
poždavek na prosvětlení NESPLNĚN

1. STŘEŠNÍ OKNA 780x980 mm
poždavek na prosvětlení NESPLNĚN

4. STŘEŠNÍ OKNA 780x1600 mm
poždavek na prosvětlení SPLNĚN
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ÚVOD 
   Předmětem architektonické studie je revitalizace objektu čísla popisného 18 na náměstí Jana Karafiáta v městyse 
Jimramov.  
 
   Toto požárně bezpečnostní řešení je nedílnou součástí projektové dokumentace posuzovaného objektu, je 
zpracováno v rozsahu požadavku §41, odst. 2 vyhlášky 246/2001 Sb. O požární prevenci ve znění vyhlášky 
221/2014 Sb., v souladu s vyhláškou 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů O technických podmínkách požární 
ochrany staveb a dle technických předpisů a norem s nimi souvisejících. 
   Posuzované parametry a řešení požární bezpečnosti, stanovené v tomto požárně bezpečnostním řešení, jsou 
vázány na uvedené využití předmětných objektů. V případě změny účelu využití prostor posuzovaného objektu, 
která by ovlivnila parametry požární bezpečnosti, musí být provedeno přehodnocení těchto parametrů a 
vypracována změna požárně bezpečnostního řešení. 
 
 

STANOVENÍ KATEGORIE STAVBY         
   

<= vyplňuje se pouze u jednopodlažních obj.

KATEGORIE STAVBY: Stavba kategorie II
K II T3TŘÍDA VYUŽITÍ: třetí třída využití

Světlá  výška podlaží: 0,00 m

Jedná se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zákona o požární ochraně: NE

Základní údaje o stavbě
Zastavěná plocha s tavby: 394,65 m2 Počet nadzemních podlaží (NP): 3

Výška s tavby: 6,70 m Počet podzemních podlaží (PP): 1

Navrhovaný počet osob: 88 osob
Počet ubytovaných osob: 0 osob

Počet osob vyžadujících as is tenci : 0 osob

Stanovení třídy využití
Prostory určené ke spánku: ANO

Prostory určené pro veřejnost: ANO
Prostory pro osoby vyžadující as is tenci  při  evakuaci : NE

Další informace potřebné pro stanovení kategorie stavby
Budova, která  je kul turní památkou: NE

Stavba určena výhradně k bydlení: NE
Pobytové místnosti  v podzemním podlaží: NE

Stavba splňující požadavky § 7 odst. 2 písm. a): NE
Stavba zdroje požární vody, nejedná-l i  se o budovu: NE

Přís tupová komunikace nebo nástupní plocha: NE

Hořlavé nebo hoření podporující plyny: NE Objem: l itrů
Hořlavé kapal iny ve s tavbě: NE Množství: m3

m3

Stavba, ve které se skladují pyrotechnické výrobky: NE
Zásobník hořlavých, hoření podporujících plynů: NE Objem:

kg

Velkoobjemové skladovací nádrže pro HK: NE Množství: m3
Si lniční nebo železniční tunel : NE Délka: m

Stavba, ve které se nachází s tá lý úkryt: NE
Stavba, ve které se vyskytují látky s  akutní toxici tou: NE Množství:

ks
Stavba určená k nakládání s  výbušninami: NE

Tunel  metra  nebo stanice metra: NE
Sklad s třel iva: NE Množství:
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ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení ...................................................................... Prosinec 1997 
ČSN 01 3495 - Výkresy požární bezpečnosti staveb ......................................................................... Červenec 2004 
ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb, část 1:  
   Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň .............................................................................. Únor 2010 
ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb, část 2:  
   Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení  ............... Srpen 2017 
 
Publikace Hodnoty požární odolnosti podle Eurokódů, Roman Zoufal a kol. ......................... Praha 2009 
 
 

B. STRUČNÝ POPIS STAVBY Z HLEDISKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, VÝŠKY STAVBY, ÚČELU 
UŽITÍ, POPŘÍPADĚ POPISU A ZHODNOCENÍ TECHNOLOGIE A PROVOZU, UMÍSTĚNÍ STAVBY VE 
VZTAHU K OKOLNÍ ZÁSTAVBĚ 
 
B.1 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 Zdivo suterénní části je kamenné s přímým přechodem do valené klenby. Povrch zdiva je omítnut 
vápennou omítkou 
Obvodové i vnitřní nosné jednovrstvé zdivo přízemí i patra jsou provedeny jako jednodruhové i smíšené z kamene 
a cihel.  
     Vnitřní většinově druhotné příčky jsou z plných pálených cihel CP, bytové příčky novodobé vyzděny z cihel 
dutých dvouděrových PkCD, příčky tl. 150 mm z cihel plných pálených CP.   
Zastropení přízemí v traktu je uloženo na dřevěných trámech se spodním podbitím a vrchním záklopem s dřevěnou 
podlahou na povalech uložených v suťovém zásypu.   
     Nosnou konstrukci podlahy patra v traktu směrem do náměstí tvoří dřevěné trámy uložené v obvodových 
kapsách, stropní konstrukce je zespoda podbita prkny a palachem a opatřena vápennou omítkou. Pochozí vrstvu 
podlahy tvoří prkna na povalech uložených v suťovém zásypu vrstveném na prkenný záklop. 
     Nosná stropní konstrukce dvorního traktu je klenutá s nadklenebním zásypem s vloženými povaly a prkennou 
podlahou.  
   Nosná střešní konstrukce bude řešena jako tradiční dřevěný krov vaznicové soustavy. 
Střešní plášť bude tvořen hliníkovými šablonami uloženými na původní šindelové krytině přibíjené na střešních latích 
 
B.2 VÝŠKA STAVBY 

 Rozměr objektu  [m] : 25,5 x 15,65 
           Zastavěná plocha [m2] : 394,65 
 Počet podzemních podlaží  : 1 
 Počet nadzemních podlaží  : 4 
 Požární výška objektu [m] : 7,5 
 Výška okapu  [m] : 7,5 
 Výška hřebene [m] : 13,40 
 
 
B.3 ÚČEL UŽITÍ 

   Řešený objekt je objektem občanské vybavenosti, přízemní část vyhrazena komerčnímu užívání, nadzemní prostory určeny 
pro bydlení. 
Velikostní kategorie obytných sekcí 2+KK a 3+KK. 
 
B.4 POPIS A ZHODNOCENÍ TECHNOLOGIE A PROVOZU 

Stávající obytné jednotky i samostatné provozovny budou opraveny. Zásadní změna je navržena v prostoru půdy, 
navrženo je snesení stávajícího krovu a jeho náhrada tvarovou a objemovou replikou umožňující vestavbu dalších 
bytových jednotek. 
  Objekt o jednom podzemním a tři nadzemními užitné podlaží 
V suterénu je chodba a sklepy pro potřeby BJ. V 1 nadzemním podlaží je bistro, obchodní jednotka, veterinární 
ordinace, průjezd 
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  V 2. nadzemním podlaží jsou tři stávající byty. V 3. nadzemním podlaží jsou v půdní vestavbě navrženy čtyři 
bytové jednotky s mezonety v úrovni 4. NP. 
 
B.5 UMÍSTĚNÍ STAVBY VE VZTAHU K OKOLNÍ ZÁSTAVBĚ  

     Stávající objekt měšťanského domu je situován v zastavěném území městyse Jimramov, v souvislé řadové 
zástavbě. Průčelí objektu je přivráceno do náměstí, zadní trakt pak do původního hospodářského dvora 
ukončeného stodolou a navazující zahradou. 
  Dotčený objekt čísla popisného 18 se nachází na ulici náměstí Jana Karafiáta v obci Jimramov.  Jedná se o 
stávající stavbu na pozemku parcelního čísla 43/1 v katastrálním území Jimramov.  
   Příjezd k posuzovanému objektu je možný po stávajících zpevněných veřejně přístupných pozemních místních 
obslužných komunikacích přímo až k řešenému objektu. 
 
OBJEKT BYL REALIZOVÁN PŘED ROKEM 1596, PŘED ÚČINNOSTÍ PROJEKTOVÝCH ČSN ŘADY 73 08.. A NENÍ ČLENĚN DO 
POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ. JE PROTO POSUZOVÁN PODLE ČSN 73 0834. 
 
PROSTORY V SUTERÉNU, PŘÍZEMÍ A 2. NP: 
V těchto prostorech nedochází k žádným podstatným změnám ani ke změně v užívání. 
  
ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU PROSTORU NEBO PROVOZU JE Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB POUZE ZMĚNA, KTERÁ 
U MĚNĚNÉHO PROSTORU VEDE: 

 
a) ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno 

1)  u  nevýrobních objektů zvýšením součinu ( pn .  an .  c)  o více než 15 kg . m,-2  

- ke zvýšení zvýšením součinu  pn x an x c  o více než 15 kg/m2 nedochází 

 
2) u výrobních objektů zvýšením průměrného požárního zatížení (p . c) o více než 15 kg . m-2:;nebo 

- ke zvýšení průměrného požárního zatížení nedochází 
 
b) ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho části, pokud se počet osob započitatelný na 
kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20% stávajícího stavu; pokud se určí zvýšený počet osob o více 
než 20%, musí se současně prokázat, že kterákoliv dotčená stávající společná komunikace vyhovuje podle 
příslušné požární normy úniku celkového počtu osob; i když jde o uvedené zvýšené počty osob, avšak prokáží se 
vyhovující stávající komunikace, nepovažuje se zvýšený počet osob za změnu užívání objektu, prostoru nebo 
provozu 

- nedojde ke zvýšení počtu osob  
 
c) ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu o více jak 12 osob 
na kterékoliv únikové cestě z objektu; nebo  

- nedojde ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu – v objektu se nevyskytují  
 
d) k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy; za záměnu 
příslušné projektové normy se považuje i změna užívání, kterou se upravují objekty, prostory nebo provozy  
 - nedochází k záměně ve vztahu na příslušné projektové normy  
 
e) ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám.  
 - nedochází nástavbě, vestavbě ani přístavbě ani k jiným podstatným stavebním změnám 
 
NEDOCHÁZÍ TEDY KE ZMĚNĚ UŽÍVÁNÍ PROVOZU A JEDNÁ SE O ZMĚNU STAVBY SKUPINY I S UPLATNĚNÍM OMEZENÝCH 
POŽADAVKŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI. 
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PODLE ČSN 73 0834 KAPITOLA 4 NEVYŽADUJÍ ZMĚNY STAVEB SKUPINY I DALŠÍ OPATŘENÍ, POKUD SPLŇUJÍ TYTO POŽADAVKY: 

 

a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují 
stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující 
prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však 
požární odolnost vyšší než 45 minut;  

- požární odolnost měněných prvků stavebních konstrukcí není snížena pod původní hodnotu  
          - POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 
b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcí 
není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků 
třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) 
jako hořící odkapávají nebo odpadávají; v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných 
únikových cest (které nahrazují chráněné únikové cesty) musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo 
A2; 

- výše uvedených stavebních hmot není nově použito     - POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 
 
 c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10 % 
původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a 
předpisům, popřípadě nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost; 

- do velikostí požárně otevřených ploch není zasahováno, nebo se zmenšují  - POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 
 d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle 6.2.ČSN 73 0810:2009; 

- nové prostupy nejsou zřizovány        - POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 
 e) nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v 
částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované 
vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky 
nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F; 

- nebude instalováno nové vzduchotechnické zařízení    - POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 
f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810:2009; 

- nové prostupy budou zřizovány         
Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů, vzduchovodů), technických a technologických 
zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod. mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně 
dělicími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům 
prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělicí konstrukce. 
Požárně dělicí konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům 
prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce. 
 
   Prostupy jsou navrženy a musí být také realizovány v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 65 0201, v 
případě vzduchotechnických zařízení v souladu s ČSN 73 0872 a dalšími ustanoveními souvisícími s prostupy v 
ČSN 73 08xx. 
         - POŽADAVEK BUDE SPLNĚN 

 
g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry 
odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. 
větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy 
podlahy apod.) 

- původní únikové cesty nejsou měněny, nedochází k zúžení ani prodloužení únikových cest, osazením požárních 
uzávěrů do ohraničujících konstrukcí únikové cesty dochází ani k zlepšení kvality únikové cesty  
          - POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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 h) je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo normy řady ĆSN 
73 08xx  jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce toho požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu 
navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky 
na stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující požární úsek od sousedních 
prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu);  

- ke změnám technického zařízení objektu nedochází     - POŽADAVEK JE SPLNĚN 

 
i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární 
zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody; u 
vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části 
objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo norem řady 
ČSN 73 08xx.  

 
V posuzované dotčené části objektu je nutno osadit přenosné hasicí přístroje viz. oddíl K) 
 
NAVRŽENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1. A 2. NP SPLŇUJÍ BEZ DALŠÍCH PRŮKAZŮ POŽADAVKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB 
PODLE ČSN  73 0834 JAKO ZMĚNA STAVEB SKUPINY I.  
 
 
PŮDNÍ VESTAVBA BYTOVÝCH JKEDNOTEK 
 
ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU PROSTORU NEBO PROVOZU JE Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB POUZE ZMĚNA, KTERÁ 
U MĚNĚNÉHO PROSTORU VEDE: 

 
a) ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno 

1)  u  nevýrobních objektů zvýšením součinu ( pn .  an .  c)  o více než 15 kg . m,-2  

Ke zvýšení zvýšením součinu  pn x an x c  o více než 15 kg/m2 dochází. 

 
b) ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho části, pokud se počet osob započitatelný na 
kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20% stávajícího stavu; pokud se určí zvýšený počet osob o více 
než 20%, musí se současně prokázat, že kterákoliv dotčená stávající společná komunikace vyhovuje podle 
příslušné požární normy úniku celkového počtu osob; i když jde o uvedené zvýšené počty osob, avšak prokáží se 
vyhovující stávající komunikace, nepovažuje se zvýšený počet osob za změnu užívání objektu, prostoru nebo 
provozu 

Dojde ke zvýšení počtu osob. 
 
c) ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu o více jak 12 osob 
na kterékoliv únikové cestě z objektu; nebo  

Nedojde ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu, v objektu se nevyskytují  
 
d) k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy; za záměnu 
příslušné projektové normy se považuje i změna užívání, kterou se upravují objekty, prostory nebo provozy  
 Nedochází k záměně ve vztahu na příslušné projektové normy. 
 
e) ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám.  
 Dochází k půdní vestavbě a tím ke zvýšení počtu užitných podlaží objektu o jedno podlaží. 
 
DOCHÁZÍ TEDY KE ZMĚNĚ UŽÍVÁNÍ PROVOZU A JEDNÁ SE O ZMĚNU STAVBY SKUPINY II S UPLATNĚNÍM SPECIFICKÝCH 
POŽADAVKŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI. 
 

 
Požárně bezpečnostní řešení řešeného nevýrobního stavebního objektu bude provedeno podle 
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ČSN 73 0834 Březen 2011/Z1 + ČSN 73 0802 ed.2_Říjen 2020 + ČSN 73 0833_Září 2010/Z1/Z2 
 

 
 
 

C. ROZDĚLENÍ STAVBY DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 
Objekt bude rozdělen do následujících požárních úseků: 

POŽÁRNÍ ÚSEK:  P 1.01 - SUTERÉN 
POŽÁRNÍ ÚSEK:  N 1.01 - PROVOZ BISTRA 
POŽÁRNÍ ÚSEK:  N 1.02 - KOČÁRKÁRNA, ÚKLIDOVÁ MÍSNOST 
POŽÁRNÍ ÚSEK:  N 1.03/N3 - PRŮJEZD, SCHODIŠTĚ, CHODBY 
POŽÁRNÍ ÚSEK:  N 1.04 - ORDINACE VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE 
POŽÁRNÍ ÚSEK:  N 1.05 - OBCHODNÍ JEDNOTKA 
POŽÁRNÍ ÚSEK:  N 2.01 - BYT 1_3+KK 
POŽÁRNÍ ÚSEK:  N 2.02 - BYT 2_3+KK 
POŽÁRNÍ ÚSEK:  N 2.03 - BYT 3_2+KK 
POŽÁRNÍ ÚSEK:  N 3.01/N4 - BYT 1_3+KK 
POŽÁRNÍ ÚSEK:  N 3.02/N4 - BYT 2_3+KK 
POŽÁRNÍ ÚSEK:  N 3.03/N4 - BYT 3_3+KK 
POŽÁRNÍ ÚSEK:  N 3.04/N4 - BYT 3_2+KK 
 
 

D. STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, POPŘÍPADĚ EKONOMICKÉHO RIZIKA, STANOVENÍ STUPNĚ 
POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POSOUZENÍ VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK:  P 1.01 - SUTERÉN 
POŽÁRNÍ ÚSEK:  N 1.01 - PROVOZ BISTRA 
POŽÁRNÍ ÚSEK:  N 1.02 - KOČÁRKÁRNA, ÚKLIDOVÁ MÍSNOST 
POŽÁRNÍ ÚSEK:  N 1.03 - OBCHODNÍ JEDNOTKA 
POŽÁRNÍ ÚSEK:  N 1.04 - ORDINACE VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE 

   Výpočtové požární zatížení: pv =  45 kg/m2  - stanoveno podle čl. 5.1.4 ČSN 73 0833   
   Požární výška:         h [m] = 7,40 
   Konstrukční systém: SMÍŠENÝ (DP1 a DP2/DP3) - stanoveno podle čl. 7.2.8 b1/b2) 
Tyto požární úseky stávajících neměněných prostor vícepodlažního objektu se podle čl. 5.1.5 a) 1) ČSN 73 0834 

zařazují do III. stupně požární bezpečnosti. 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK:  N 1.05/N3 - PRŮJEZD, SCHODIŠTĚ, CHODBY 

   Výpočtové požární zatížení: pv =  7,5 kg/m2  - stanoveno podle pol. 5 Tabulky B.1 ČSN 73 0802   
   Požární výška:         h [m] =  
   Konstrukční systém: SMÍŠENÝ (DP1 a DP2/DP3) - stanoveno podle čl. 7.2.8 b1/b2) 

Tento požární úsek se podle tabulky 8 ČSN 73 0802 zařazuje do II. stupně požární bezpečnosti. 
 

MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P. 18 JIMRAMOV – ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REVITALIZACE OBJEKTU Stupeň: DSP 
MĚSTYS JIMRAMOV, NÁMĚSTÍ JANA KARAFIÁTA 39, 592 42 JIMRAMOV  

 
VYPRACOVAL: ING. JAROSLAV HABÁN, ČKAIT: 1001454 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ    D.1.3 

- 10 - 

POŽÁRNÍ ÚSEK:  N 2.01 - BYT 1_3+KK 
POŽÁRNÍ ÚSEK:  N 2.02 - BYT 2_3+KK 
POŽÁRNÍ ÚSEK:  N 2.03 - BYT 3_2+KK 
POŽÁRNÍ ÚSEK:  N 3.01/N4 - BYT 1_3+KK 
POŽÁRNÍ ÚSEK:  N 3.02/N4 - BYT 2_3+KK 
POŽÁRNÍ ÚSEK:  N 3.03/N4 - BYT 3_3+KK 
POŽÁRNÍ ÚSEK:  N 3.04/N4 - BYT 3_2+KK 

   Při stanovení stupně požární bezpečnosti požárních úseků s obytnými buňkami lze bez dalších průkazů 
předpokládat výpočtové požární zatížení pv = 40 kg/m2 při součiniteli c = 1,0.  
   Požární úsek obytné buňky smí zahrnovat nejvýše dvě užitná podlaží. 
Mezní rozměry požárních úseků s obytnými buňkami se nestanovují. 
Výpočtové požární zatížení: pv =  40 kg/m2  - podle Tabulky B.1 pol. 10 přílohy B ČSN 73 0802 
Stále požární zatížení:  ps =  10 kg/m2 
Výpočtové požární zatížení: pv‘ =  45 kg/m2  - stanoveno podle B.1.2 přílohy B ČSN 73 0802   
   Požární výška:         h [m] = 7,40 
   Konstrukční systém: SMÍŠENÝ (DP1 a DP2/DP3) - stanoveno podle čl. 7.2.8 b1/b2) 
 

Tyto požární úseky se podle tabulky 8 ČSN 73 0802 zařazují do IV. stupně požární bezpečnosti. 
    V souladu s článkem 5.3.1 a) ČSN 73 0834 je stupeň požární bezpečnosti snížen o jeden stupeň, 

to je na III. stupeň požární bezpečnosti. 
 
 

E. ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ Z HLEDISKA 
JEJICH POŽÁRNÍ ODOLNOSTI 
 
POSOUZENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A STUPNĚ HOŘLAVOSTI HMOT 
PODLE TABULKY 12 ČSN 73 0802: 

 
POL. 1_ POŽÁRNÍ STĚNY NOSNÉ 1A 1B 1C 1D 

Požadavek pro SPB II.  REI 30 DP1 REI 15 DP1  
Požadavek pro SPB III.  REI 45 DP1 REI 30 DP1 REI 60 DP1 
 
Nosné požárně dělící stěny z pálených zdících prvků (plné, duté cihly, příčkovky, bloky)  
objemové hmotnost 500 - 2400 kg/m3 zděné na vápenocementovou maltu, 
oboustranně opatřené vápenocementovými omítkami 
tloušťka stěny 300 mm a více ................................................................................................ REI 180 DP1  ......... VYHOVUJE 
   Hodnota požární odolnosti podle Eurokódů Tabulka 6.1.2 řádek 1.2 
 
Stěny mezi řešeným objektem a navazujícími musí být provedeny jako požární štít a musí:  

o být zděné konstrukce druhu DP1 
o vykazovat požadovanou požární odolnost 
o být bez požárně otevřených ploch 
o přerušovat veškeré hořlavé konstrukce 
o převyšovat střešní plášť o 300 mm měřeno kolmo ke střešní rovině  

Stěny splňují požadavky pro umístění v PNP jiného objektu. 
 
 
POL. 1_ POŽÁRNÍ STĚNY NENOSNÉ 1A 1B 1C 1D 

Požadavek pro SPB II.  EI 30 DP1 EI 15 DP1  
Požadavek pro SPB III. EI 60 DP1 EI 45 DP1 EI 30 DP1 EI 60 DP1 
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Nenosné požárně dělící stěny z pálených zdících prvků (plné, duté cihly, příčkovky, bloky)  
objemové hmotnost 500 - 2400 kg/m3 zděné na vápenocementovou maltu, 
oboustranně opatřené vápenocementovými omítkami 
tloušťka stěny 140 mm a více ................................................................................................. EI 180 DP1  ......... VYHOVUJE 
   Hodnota požární odolnosti podle Eurokódů Tabulka 6.1.1 řádek 1.2 
 
Nenosné požárně dělící stěny zděné z tvárnic z lehkých betonů Ytong na tenkovrstvou maltu pro zdění  
oboustranně opatřené vápenocementovými omítkami 
tloušťky 100 mm oboustranně opatřené vápenocementovou omítkou ................................. EI 120 DP1 .......... VYHOVUJE 
tloušťky 125 mm a více oboustranně opatřené vápenocementovou omítkou ....................... EI 180 DP1 .......... VYHOVUJE 
   Hodnota požární odolnosti podle technických podkladů výrobce 
 
Požadavek pro SPB II.  EI 30 DP1 EI 15 DP1  
Požadavek pro SPB III.  EI 45 DP1 EI 30 DP1  
 
Sádrokartonová příčka systému KNAUF na ocelových profilech CW 50 
dvojitě opláštěná SDK deskami WHITE tloušťky 2x 12,5 mm, 
tepelný izolant z minerální vaty, skladba W 112.cz ................................................................. EI 60 DP1 ........... VYHOVUJE 
   Požární katalog: Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF  
 
Sádrokartonová příčka systému KNAUF na ocelových profilech CW 50, 75, 100 
jednoduše opláštěná SDK deskami RED tloušťky 15 mm, tepelný izolant  
o objemové hmotnosti ≥16 kg/m3 a tloušťce ≥40 mm, skladba W 111.cz ............................... EI 45 DP1 ........... VYHOVUJE 
   Požární katalog: Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF  
 
Sádrokartonová příčka systému KNAUF na ocelových profilech CW 50, 75, 100  
jednoduše opláštěná SDK deskami WHITE tloušťky 12,5 mm,  
bez tepelné izolace, skladba W 111.cz ..................................................................................... EI 30 DP1 .......... VYHOVUJE 
   Požární katalog: Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF  
 
 
POL. 1_POŽÁRNÍ STROPY  1A 1B 1C 

Požadavek pro SPB II. REI 45 DP1 REI 30 DP2 REI 15 DP3 
Požadavek pro SPB III. REI 60 DP1 REI 45 DP2 REI 30 DP3 
 
Klenby z plných pálených cihel tloušťky 150 mm 
opatřené vápenocementovou omítkou .................................................................................. REI 90 DP1 .......... VYHOVUJE 
   Hodnota požární odolnosti podle 5.5.7 ČSN 730834 
 
Železobetonové stropní deska monolitická z betonu skupiny B, tloušťky 120 mm,  
osová vzdálenost výztuže v jednom směru 20 mm, výztuž ve dvou směrech 25 mm  
opatřená vápenocementovou omítkou  ................................................................................ REI 120 DP1  ........ VYHOVUJE 
   Hodnota požární odolnosti podle Eurokódů Tabulka 2.6 
 
Požadavek pro SPB II.  REI 30 DP2 REI 15 DP3 
Požadavek pro SPB III.  REI 45 DP2 REI 30 DP3 
 
DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP:  STÁVAJÍCÍ 
- dřevěná konstrukce záklopu z prken tloušťky 25 mm a podlahou 
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- dřevěné stropní trámy 
- podbití prkny tloušťky min. 13 mm 
- omítka na rákosové rohoži tloušťky 15 mm                              ............................................... REI 45 DP2  .......... VYHOVUJE 
   Hodnota požární odolnosti podle ČSN 730834 ČLÁMKU 5.5.6 
 
STROP DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ: - NOVÝ 
Strop dřevěný trámový s dřevěnými trámky šířka >40 mm opatřený záklopem 
z prken tloušťky 21 mm nebo z desek OSB tloušťky 18 mm 
chráněný sádrokartonovým podhledem systému KNAUF 
s jednoúrovňovým nebo dvojitým roštem z CD profilů upevněným na systémové závěsy 
 ze sádrokartonových desek RED Piano tloušťky 2x 12,5 mm 
tepelný izolant na bázi skelného vlákna 
  – atestovaná skladba D 152 .................................................................................................. REI 45 DP3  .......... VYHOVUJE 
   Požární katalog: Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF  
 
STROP NAD PODKROVÍM: ............................................................................................... STŘECHA VE FUNKCI POŽÁRNÍHO STROPU 
Dřevěné krokve průřezu nejméně 100/140 mm 
SDK podhled na ocelovém roštu R-CD profilů á 420 mm do obvodových profilů R-UD 
z požárně odolných sádrokartonových desek Knauf RED Piano tloušťky 1x 12,5 mm  
na podhledu uložena minerální tepelná izolace tloušťky 60 mm a objemové hmotnosti 40 kg/m3 
    - požární odolnost konstrukce musí být doložena atestovanou skladbou 
a certifikátem zhotovitele podhledu ...................................................................................... REI 30 DP3 ......... VYHOVUJE 
   Požární katalog: Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF 
   Pokud bude požadavek na vytvoření otvorů pro svítidla v podhledech s  požárně dělící funkcí, musí být tyto provedeny 
podle technického listu výrobce podhledu. Konstrukce záklopu nad svítidly musí mít stejnou skladbu i tloušťku jako 
podhled. 
 
POL. 2_POŽÁRNÍ UZÁVĚRY  A) B) C)  

Požadavek pro SPB II. 30 DP31) 15 DP3 15 DP3  
Požadavek pro SPB III. 30 DP31) 30 DP3 15 DP3  
1) V souladu s čl. 8.5.1 ČSN 73 0802 požární uzávěry podle Tabulky 12 položky 2a) s požadovanou požární odolností 
nejvýše 30 minut, mohou být i z konstrukcí druhu D3, pokud tyto uzávěry jsou v prvním podzemním podlaží a 
oddělují požární úseky nevýrobního charakteru. 
   V souladu s poznámkou článku 5.3.8 ČSN 73 0833 se doporučují požární uzávěry El 30 DP3 u obytných buněk 
ve všech vícepodlažních objektech i když by podle ČSN 73 0802 postačovaly uzávěry s 15 minutovou odolností. 
 
POŽADAVEK NA OSAZENÍ POŽÁRNÍ DVEŘÍ MEZI MÍTNOSTMI: 
 121_PRŮJEZD     → 002_CHODBA KE SKLEPŮM 
      → 107_ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 
      → 113_OBCHOD 
      → 119_ČEKÁRNA 
      → 122_KOČÁRKÁRNA 
 219_CHODBA     → 220-221_SKLADY BYTŮ 
 
Dřevěné požární dveře včetně samouzavíracího zařízení 
dodáno ve dveřní sestavě (křídlo + zárubeň) včetně příslušenství a funkčního vybavení  
- křídlo i zárubeň označené dle vyhlášky č. 202/1999 Sb  .................................................... EW 30 DP3-C  ......  VYHOVUJE 
   Hodnota požární odolnosti bude doložena certifikátem výrobce 
 
POŽADAVEK NA OSAZENÍ POŽÁRNÍ DVEŘÍ MEZI MÍTNOSTMI: 
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 219_CHODBA    → DVEŘE DO VŠECH BYTŮ V 2. NP 
 318_CHODBA     → DVEŘE DO VŠECH BYTŮ V 3. NP 
 
Dřevěné požární dveře  
dodáno ve dveřní sestavě (křídlo + zárubeň) včetně příslušenství a funkčního vybavení  
- křídlo i zárubeň označené dle vyhlášky č. 202/1999 Sb  ....................................................... Ei 30 DP3  .........  VYHOVUJE 
   Hodnota požární odolnosti bude doložena certifikátem výrobce 
 
 
 
POL. 3_OBVODOVÉ STĚNY  A) 1) A) 2) A) 3) B) 

Požadavek pro SPB II. REW 45 DP1 REW 30 DP1 REW 15 DP1  
Požadavek pro SPB III. REW 60 DP1 REW 45 DP1 REW 30 DP1  
 
Nosné obvodové stěny z pálených zdících prvků (plné, duté cihly, příčkovky, bloky)  
objemové hmotnost 500 - 2400 kg/m3 zděné na vápenocementovou maltu, 
oboustranně opatřené vápenocementovými omítkami 
tloušťka stěny 300 mm a více ................................................................................................ REI 180 DP1  ........ VYHOVUJE 
   Hodnota požární odolnosti podle Eurokódů Tabulka 6.1.2 řádek 1.2 
 
Nenosné obvodové stěny z pálených zdících prvků (plné, duté cihly, příčkovky, bloky)  
objemové hmotnost 500 - 2400 kg/m3 zděné na vápenocementovou maltu, 
oboustranně opatřené vápenocementovými omítkami 
tloušťka stěny 140 mm a více ................................................................................................. EI 180 DP1  ......... VYHOVUJE 
   Hodnota požární odolnosti podle Eurokódů Tabulka 6.1.1 řádek 1.2 
 
Stěny s nosnou kostrou z dřevěných hranolů opláštěné:  
- z vnější strany OSB deskami + kontaktní zateplovací systém 
- chráněná před činky požáru zevnitř předsazenou sádrokartonovou stěnou KNAUF 
na jednoduchém roštu z profilů CD 60/27 s osovou roztečí 625 mm 
ze sádrokartonových desek KNAUF RED Piano tloušťky 1x 15 mm, 
tepelný izolant na bázi skelného vlákna o tloušťce >40 mm 
   - atestovaná skladba Knauf   D 623 ...................................................................................... REI 30 DP2  ......... VYHOVUJE 
   Požární katalog: Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF  
 
POŽÁRNÍ PÁSY   

Výška objektu h < 12,0 m svisle ani vodorovné požární pásy mezi požárními úsek y řešeného objektu nejsou 
v souladu s 8.4.10 c) požadovány. 
   Na styku obvodové stěny s požární stěnou mezi řešeným a navazujícím objektem musí být v souladu s 8.4.8 a 
8.4.10 c) vytvořen svislý požární pás šířky nejméně 900 mm, tento požární pás musí být konstrukcí druhu DP1.  
   Obvodová stěna je zděné konstrukce druhu DP1 a vykazuje požadovanou požární odolnost. Stěna je 
v požadovaném pásu bez požárně otevřených ploch. Jako tepelně izolační vrstvy kontaktního zateplovacího musí 
být v tomto pásu použito desek z minerální vaty třídy reakce na oheň A1 nebo A2. 
 
POL. 4_NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECH  

Požadavek pro SPB II.  R 15 DP3  
Požadavek pro SPB III.  R 30 DP3  
 
Nosné konstrukce střechy jsou plně kryty požárním podhledem 
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viz Pol. 1 POŽÁRNÍ STROPY ..................................................................................................... REI 30 DP3 ........... VYHOVUJE 
 
 
POL. 5_NOSNÉ KONSTRUKCE UVNITŘ PÚ A) B) C)  

Požadavek pro SPB II. R 45 DP1 R 30 DP1 R 15 DP1 
Požadavek pro SPB III. R 60 DP1 R 45 DP1 R 30 DP1 
 
Nosné požárně dělící stěny z pálených zdících prvků (plné, duté cihly, příčkovky, bloky)  
objemové hmotnost 500 - 2400 kg/m3 zděné na vápenocementovou maltu, 
oboustranně opatřené vápenocementovými omítkami 
tloušťka stěny 300 mm a více ................................................................................................ REI 180 DP1  ......... VYHOVUJE 
   Hodnota požární odolnosti podle Eurokódů Tabulka 6.1.2 řádek 1.2 
 
POL. 9_ KONSTRUKCE SCHODIŠŤ UVNITŘ PÚ MIMO CHÚC   

Požadavek pro SPB II.   R 15 DP3  
Železobetonové stropní deska monolitická z betonu skupiny B, tloušťky 80 mm,  
osová vzdálenost výztuže v jednom směru 20 mm, výztuže ve dvou směrech 15 mm  
opatřená vápenocementovou omítkou  ...................................................................................R 60 DP1  ........... VYHOVUJE 
   Hodnota požární odolnosti podle Eurokódů Tabulka 2.6 
 
Požadavek pro SPB III.   R 0 DP3  
Vnitřní schodiště v jednotlivých BJ slouží jako jediná úniková cesta pro méně jak 10 osob.  
V souladu s článkem 8.9 ČSN 73 0802 nejsou proto stanoveny požadavky na požární odolnost a hořlavost 
konstrukce schodiště. 
 
POL. 11_STŘEŠNÍ PLÁŠŤ  

Požadavek pro SPB II. RE 0 DP3  
Požadavek pro SPB III. RE 15 DP3  
 
Střešní plášť - tašky na dřevěných latích  
je plně kryt požárním podhledem viz Pol. 1 POŽÁRNÍ STROPY ................................................RE 15 DP3 ........... VYHOVUJE 
 
Ve stavbě jsou navrhovány systémové konstrukce, kde není znám výrobce/dodavatel apod., hodnoty uvedené v 
PBŘ jsou stanoveny jako požadavek na průkaz požadovaných vlastností - požární odolnosti a druh konstrukční 
části (předkládá se v rámci procesu uvádění stavby do užívání nebo před zahájením tohoto procesu), ve formulaci 
např.: 
   Průkaz vlastností systémových konstrukcí (především montované konstrukce, např. sádrokartonové konstrukce, 
prosklené prvky do kovových rámů apod.), pro splnění požadované požární odolnosti a druhu konstrukční části, se 
provede před uvedením stavby do užívání prostřednictvím dokladů uvedených v ustanovení § 46 odst. 5 vyhlášky 
o požární prevenci. 

 
   Stavební konstrukce splňují požadavky na požární odolnost a stupeň hořlavosti podle Tabulky 12 ČSN 73 0802. 
 
 

F) ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH HMOT (STUPEŇ HOŘLAVOSTI, ODKAPÁVÁNÍ V 
PODMÍNKÁCH POŽÁRU, RYCHLOST ŠÍŘENÍ PLAMENE PO POVRCHU, TOXICITA ZPLODIN 
HOŘENÍ APOD.), 
K zabránění šíření požáru po povrchu stavebních konstrukcí se omezuje použití stavebních hmot, které rychle šíří 
plamen po svém povrchu. Při posuzování povrchových úprav stavebních konstrukcí se nepřihlíží k nátěrům, 



MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P. 18 JIMRAMOV – ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REVITALIZACE OBJEKTU Stupeň: DSP 
MĚSTYS JIMRAMOV, NÁMĚSTÍ JANA KARAFIÁTA 39, 592 42 JIMRAMOV  

 
VYPRACOVAL: ING. JAROSLAV HABÁN, ČKAIT: 1001454 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ    D.1.3 

- 15 - 

nástřikům, malbám, tapetám a k obdobným úpravám z výrobků jakékoliv třídy reakce na oheň, pokud jejich tloušťka 
je nejvýše 2 mm a povrchová úprava má normovou výhřevnost menší než 15 MJ/m2. 
   Objekt nespadá do skupiny „U1“ ani „U2“, nejsou vymezeny požadavky na povrchovou úpravu konstrukcí.  
 
   Všechny navržené stavební hmoty použité ve stavebních konstrukcích splňují normové požadavky na stavební 
hmoty stanovené příslušnými ČSN. V souladu s čl. 8.14 ČSN 73 080 nejsou stanoveny žádné požadavky na 
provedení povrchových úprav řešeného PÚ.  
 
 

G) ZHODNOCENÍ MOŽNOSTI PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ZÁSAHU, EVAKUACE OSOB, ZVÍŘAT A 
MAJETKU A STANOVENÍ DRUHŮ A POČTU ÚNIKOVÝCH CEST, JEJICH KAPACITY, PROVEDENÍ A 
VYBAVENÍ, 
 
G.1 ZHODNOCENÍ MOŽNOSTI PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ZÁSAHU 

   Možnosti bezprostředního provedení event. požárního zásahu jak uvnitř, tak i vně objektu nejsou zvláštním 
způsobem omezeny, v tomto směru není nutno přijímat zvláštní opatření. 
   U objektu vzhledem k přístupu po komunikacích nelze předpokládat špatné možnosti protipožárního zásahu – 
přístup z volných ploch areálu a sousedních pozemků. 
   Objekt je mimo ochranné pásmo nadzemního elektrického vedení. 
 
G.2 EVAKUACE OSOB, ZVÍŘAT A MAJETKU A STANOVENÍ DRUHŮ A POČTU ÚNIKOVÝCH CEST, JEJICH KAPACITY, PROVEDENÍ 
A VYBAVENÍ 

Z posuzovaného objektu se předpokládá evakuace osob po NÚC vedoucí přímo na volné prostranství.  
Evakuace se uvažuje současná.  
V souladu s čl. 9.10.2 ČSN 73 0802 začíná evakuace ze všech uzavřených prostor východem z těchto prostor a 
dále je měřena v ose cesty po skutečné trase úniku od nejvzdálenějšího místa řešených prostor na volné 
prostranství. 
 
OBSAZENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU OSOBAMI PODLE ČSN 730818 
 
Projektovaný počet obytných buněk: 

Obytné buňky v 1. NP  0 
Obytné buňky v 2. NP  4 
Obytné buňky v 3. NP  5 

Celkový počet obytných buněk:  9 
 
Počet evakuovaných osob je stanoven v souladu s ČSN 73 0818: 

Obytné buňky v 1. NP 0                   = 0 osob 
Obytné buňky v 2. NP 4+4+4+1  = 14*1,50 = 21 osob 
Obytné buňky v 3. NP 4+4+4+4+2 = 18*1,50 = 27 osob 
Celkový počet osob:         48 osob 

 
ÚNIKOVÉ CESTY 
  Komunikace spojující požární úseky obytných buněk s východem na volné prostranství tvoří samostatný požární 
úsek, který je v souladu s čl. 5.6.1 b) 1) ČSN 73 0834 částečně chráněnou únikovou cestou, která vede prostorem 
bez požárního rizika bez požadavku na jeho větrání. V souladu s čl. 5.3.6 je prostorem bez požárního rizika prostor 
s požárním zatížením do 15 kg/m2. Tento prostor bude oddělen od navazujících prostor požárními uzávěry. 
 
  Plochy všech navržených bytů mají podlahovou plochu menší jak 250 m2, v souladu s 5.3.3.1 ČSN 73 0833 a čl. 
9.10.2 ČSN 73 0802 začíná evakuace z funkčně ucelené skupiny místností bytů východem z těchto prostor. 
  Délka únikové cesty je měřena v ose cesty po skutečné trase úniku od nejvzdálenějšího východu z bytů v 3. NP 
k východu na volné prostranství. 
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Započitatelný počet osob   podle ČSN 73 0818 =      48 
Časový limit te [min] =  1,83 
Skupina výrob a provozů :  5 
 
č. Typ tu,max    tu  l,max    l   u,min  u   E.s  E.s,m Evak. Únik   Vyhovuje ? 
           [min]          [m]    [1=0.55 m]     [os] 
------------------------------------------------------------------------------- 
 1 ČCh   3,00   1,82  73,3   34,0  1,0  2,0   48   338   S    dolů      Ano 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
   Mezní délka nechráněné únikové cesty ústící na volné prostranství  35,0 m 
   Navržená délka nechráněné únikové cesty     34,0 m  - VYHOVUJE 
 
   V souladu s čl. 5.3.6.a) ČSN 73 0833 se pro evakuaci osob z obytných buněk v objektu OB2, kde je méně jak 12 
obytných buněk na podlaží, považuje bez ohledu na odsazení objektu osobami za postačující úniková cesta šířky 
1,10 m s šířkou dveří na únikové cestě 0,90 m.  
 
   Požadovaná šířka únikové cesty podle      1,10 m 
   Skutečná šířka únikové cesty - chodby, schodiště    1,10 m  - VYHOVUJE 
 
   Požadovaná šířka dveří na únikové cestě    0,90 m 
   Skutečná šířka dveří na únikové cestě    0,90 m  - VYHOVUJE 
 
 
DVEŘE NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH 
   V souladu s čl. 9.13.1 ČSN 73 0802 musí dveře, jimiž prochází úniková cesta, umožňovat snadný a rychlý 
průchod, zabraňovat zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu 
požárních jednotek. Dveře na únikových cestách umožňují bud' ve směru úniku trvale volný průchod, nebo jsou-li 
opatřeny speciálními bezpečnostními zámky (např. kódovými karty) musejí být v případě evakuace osob samočinně 
odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření. 
   Dveře na únikových cestách, které při běžném provozu jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, musejí být 
při evakuaci otevíratelné a průchodné. Uzamykatelné dveře z místností určených pro spaní se doporučuje vybavit 
tak, aby bylo možno v případě nouze je otevřít zvenčí. Dveře, popř. vrata ovládaná motoricky musí umožňovat také 
ruční otevření. 
   V souladu s čl. 9.13.2 ČSN 73 0802 se musí dveře otevírat ve směru úniku, s výjimkou dveří z místnosti nebo 
funkčně ucelené skupiny místností, u kterých úniková cesta začíná ve smyslu 9.10.2 a 9.10.6, dveří do bytu (které 
se mohou otevírat proti směru úniku) a s výjimkou východových dveří na volné prostranství, do pasáží apod., pokud 
jimi neprochází více než 200 evakuovaných osob. 
   Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí být otevíravé otáčením křídel v postranních závěsech nebo čepech, 
popř. vodorovně posuvné.  
   V souladu s čl. 9.13.4 ČSN 73 0802 musí být podlaha na obou stranách dveří, jimiž prochází úniková cesta, do 
vzdálenosti šířky dveřního křídla na stejné výškové úrovni, s výjimkou dveří na volné prostranství, plochou střechu, 
terasu, balkón, lodžii, pavlač apod., za nimiž může být podlaha (chodník apod.) snížena až o 180 mm. 
   Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy, s výjimkou dveří z místností nebo funkčně ucelené skupiny 
místností (např. bytu), u kterých úniková cesta začíná ve smyslu 9.10.2 a 9.10.6. 
 
   V souladu s čl. 13.1.1 ČSN 73 0810 musí veškeré uzamykatelné dveře, vrata, požární uzávěry apod., vyskytující 
se na únikových cestách, mít ve směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu (nebo po jinak 
vzniklém ohrožení) jejich otevření ručně nebo samočinně (bez použití klíčů nebo jakýchkoliv nástrojů a bez zdržení 
evakuace), ať již jsou zamčené, zablokované nebo jinak zajištěné proti vloupání, apod. 
   Dveře na únikových cestách, které při běžném provozu jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných osob (např. 
mechanicky uzamčeny), musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné (uzamčené dveře musí být vybaveny 
panikovým zámkem, umožňujícím otevřít dveře bez klíčů apod., např. panikovou klikou). 
   V souladu s článkem 5.3.9 ČSN 73 0833 musí být dveře jednotlivých místností uvnitř bytů opatřeny kováním, 
které umožňuje v případě nouze otevřít z druhé strany dveře zevnitř zajištěné, a to bez speciálního nářadí. 
   V souladu s článkem 5.3.10 ČSN 73 0833 se východové dveře na volné prostranství z budov určených převážně 
pro bydlení nemusí otevírat ve směru úniku a mohou mít práh o výšce až 15 mm. 
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  Předpokládá se, že východové dveře mohou být při provozu i zamčené (např. v nočních hodinách z 
bezpečnostních důvodů). Požaduje se, aby takové dveře byly opatřeny kováním, které ve směru úniku osob otevře 
i uzamčené dveře bez nutnosti odemčení klíčem (provedení např. jako nouzový dveřní uzávěr podle ČSN EN 179). 
  Požadavek na kování je uveden i přesto, že lze předpokládat, že většina osob bydlících v objektu může zamčené 
východové dveře kdykoliv odemknout. U nouzového dveřního uzávěru podle ČSN EN 179 se používá na vnitřní 
straně dveří většinou klika (případně tlačná deska), z vnější strany klika či koule - podle provozních potřeb. 
 
   Východové dveře buď nebudou vybaveny zámkem, dveře nebude možno zamknout a budou pouze zacvaknuty, 
z vnější strany bude osazena koule a z vnitřní strany osazena klika, která umožní běžné otevření dveří osobám 
unikajícím z objektu. 
   V případě požadavku na osazení zámku musí být dveře osazeny panikovou klikou, která vždy umožní běžné 
otevření dveří osobám unikajícím z objektu. 
 
 
OSVĚTLENÍ ÚNIKOVÝCH CEST  
V souladu s požadavkem čl. 9.15.1 musí být únikové cesty dostatečně osvětleny denním a umělým světlem 
elektrickým osvětlením. 
  Požární výška objektu je ≤9,0 m, a proto nemusí být únikové cesty osvětleny nouzovým osvětlením. 
 
 
OZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST  
   V objektech nebo v provozech se musí zřetelně označit podle ČSN ISO 3864 směr úniku všude, kde východ na 
volné prostranství není přímo viditelný. Tato označení mají usnadnit evakuaci osob, a proto musí být únikové cesty 
vybaveny bezpečnostními značkami, tabulkami apod., a to zejména v místech, kde se mění směr úniku 
(horizontálně i vertikálně), nebo kde dochází ke křížení komunikací.  
  Vzhled a umístění bezpečnostních značek stanoví nařízení vlády č. 11/2002 Sb.. Značky a zařízení určené k 
vysílání světelných musí být vhodné pro prostředí, ve kterém jsou používané, a musí být zhotoveny z odolného 
materiálu. Pokud nejsou zhotoveny z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu, musí při snížené viditelnosti 
vydávat světlo nebo být osvětleny. 
   Počet značek na určitou délku únikové cesty není předepsán, umisťují se tak, aby nebylo pochyb o správnosti 
směru pohybu. Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde je třeba změnit směr úniku, kde dochází 
ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku. Správné značení únikových cest musí zamezit 
použití nevhodné cesty nebo dveří. 
   Pokud jsou únikové cesty používány též dopravními vozíky apod., musí se na podlaze vyznačit (např. pruhy typu 
zebra) části únikové cesty, na nichž platí zákaz odstavení vozíků, materiálu apod.  
 
   Řešení únikových cest vyhovuje požadavkům ČSN. 
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H) STANOVENÍ ODSTUPOVÝCH, POPŘÍPADĚ BEZPEČNOSTNÍCH VZDÁLENOSTÍ A VYMEZENÍ 
POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU, ZHODNOCENÍ ODSTUPOVÝCH, POPŘÍPADĚ 
BEZPEČNOSTNÍCH VZDÁLENOSTÍ VE VZTAHU K OKOLNÍ ZÁSTAVBĚ, SOUSEDNÍM POZEMKŮM 
A VOLNÝM SKLADŮM 
 
V souladu s čl. 8.15.4 b) 1) ČSN 73 0802 se střechy a střešní pláště nepovažují za požárně otevřené plochy (a 
nevyžadují se odstupové vzdálenosti) v těchto případech: 

1) střešní plášť splňuje 8.15.1 bod a), nebo požadavky na střešní plášť podle 8.15.1 bod c) jsou nulové (pro I. 
a II. stupeň požární bezpečnosti), přičemž pv ≤ 50 kg-m-2, 
Výpočtové požární zatížení řešeného požárního úseku je 45,00 kg/m2    - splněno 
 

V souladu s poznámkou k čl. 10.4.7 ČSN 73 0802 se při posuzován odstupových vzdáleností střešních plášťů 
objektů s obvodovými a střešními plášti z konstrukcí druhu DP1, popř. DP2 předpokládá, že u plášťů se sklonem 
do 45° nedochází k padání hořících částí, i když střešní pláště jsou druhu DP3.  
   Obklady říms apod. z výrobků třídy reakce na oheň C až F se posuzují jako padající částí stavebních konstrukcí, 
pokud přesahují líc obvodové stěny o více než 1 m. U obvodových stěn se nebere Zřetel ke konstrukci oken, dveří, 
zábradlí balkonů a lodžií, žaluzie oken a dveří, květinové truhlíky, okenice apod., jakož i k částem obvodové stěny, 
jejichž souvislá plocha v rámci jedné obvodové stěny požárního úseku je menší než 1,5 m2, aniž by součet těchto 
částí byl větší něž 15 % plochy obvodové stěny požárního úseku. 
  Sklon střešních konstrukcí je menší jak 45°, římsy mají přesah menší jak 1,00 m  - splněno 
   Posuzování padajících hořících částí nebude provedeno. 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK:  N 3.01/N4 - BYT 1_3+KK 
POŽÁRNÍ ÚSEK:  N 3.02/N4 - BYT 2_3+KK 
POŽÁRNÍ ÚSEK:  N 3.03/N4 - BYT 3_3+KK 
POŽÁRNÍ ÚSEK:  N 3.04/N4 - BYT 3_2+KK 
Výpočet odstupových vzdáleností podle ČSN 73 0802 
 
   pv       l     hu    I       k2   k3    po      d    po*     d*  Popis 
[kg.m-2]       [m]   [KW.m-2]              [%]    [m]   [%]    [m] 
------------------------------------------------------------------------- 
  50,0     0,8   1,60  114,12  0,53  0,76  100    1,41  100   1,41  Střešní okno 1x 
  50,0     2,5   1,60  114,12  0,53  0,76   64    1,90   64   1,90  Střešní okno 2x 
  50,0     4,3   1,60  114,12  0,53  0,76   56    2,11   56   2,11  Střešní okno 3x 
------------------------------------------------------------------------- 
Hodnoty označené * pro po < 40 % neextrapolované na 40% 
 
POSOUZENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ: 
 
OBJEKT, PÚ ODSTUP (m)  PROLUKA (m)  ODSTUP (m) PÚ 

 
Objekt parc. č. 42/2 - střecha 0,00 < 1,15 < 1,91 N 3.04/N4 - BYT 3_2+KK 
 
   Požárně nebezpečný prostor střešních oken v SV střešní rovině zasahuje nad střechu sousedního domu 
parcelního čísla 42/2. Tato střecha je níž a je tedy pod PNP řešeného objektu. 
  
Posuzovaný objekt je mimo požárně nebezpečný prostor okolních objektů a svým požárně nebezpečným 
prostorem nezasahuje žádné okolní objekty.  
   Požadavky ČSN na odstupy jsou splněny. 
 
Požárně nebezpečný prostor posuzovaného objektu (požárního úseku) zasahuje sousední pozemky parcelních 
čísel 1246/7 a 42/2. 
 
 
 



MĚŠŤANSKÝ DŮM Č.P. 18 JIMRAMOV – ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REVITALIZACE OBJEKTU Stupeň: DSP 
MĚSTYS JIMRAMOV, NÁMĚSTÍ JANA KARAFIÁTA 39, 592 42 JIMRAMOV  

 
VYPRACOVAL: ING. JAROSLAV HABÁN, ČKAIT: 1001454 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ    D.1.3 

- 19 - 

SITUAČNÍ SCHÉMA: 
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I) URČENÍ ZPŮSOBU ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNÍ VODOU VČETNĚ ROZMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH 
A VNĚJŠÍCH ODBĚRNÍCH MÍST, POPŘÍPADĚ ZPŮSOBU ZABEZPEČENÍ JINÝCH HASEBNÍCH 
PROSTŘEDKŮ U STAVEB, KDE NELZE POUŽÍT VODU JAKO HASEBNÍ LÁTKU 
 

   

Plocha požárního úseku            S       [m2]  = 85,00

Požární zatížení                         p   [kg.m-2]   = 45,00

                                                  Součin   p.S  = 3825  
 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU PRO HAŠENÍ (ČL. 13.8) PODLE ČSN 73 0873, ČERVEN 2003 

 
1. VNĚJŠÍ ODBĚRNÍ MÍSTO (ČL. 5 ČSN 73 0873) 
 
Druh objektu: nevýrobní objekt 
Položka č. 1 v tab.1 a 2 
 
Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah 
    místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3 
------------------------------------------------------------------- 
Hydrant               200       400     80   0,8     4,0     0    nebo 
Vodní nádrž           600         0      0   1,5     0,0    14 
------------------------------------------------------------------- 
 
Požadovaný odběr požární vody 4,0 l/s je zajištěn z podzemního požárního hydrantu DN 80 mm instalovaného na 
potrubí DN 90 mm do požadované vzdálenosti 200 m od posuzovaného objektu, měřeno po skutečné trase vedení 
zásahu.   Minimální požadovaný tlak v potrubí 0,20 MPa je zajištěn. 
   Požadované množství požární vody je zajištěno také z náhradního vodního zdroje, řeky Svratky. 
   Požadované množství požární vody pro hašení požáru objektu tím je zajištěno. 
 
 
  2. VNITŘNÍ ODBĚRNÍ MÍSTO (ČL. 6 ČSN 73 0873) 
 
   Počet bydlících (podle ČSN 73 0818) v řešené budově skupiny OB2 je větší jak 20 osob, objekt proto musí být v 
souladu s čl.6.1 a 4.4 b) 5) ČSN 73 0873 vybaven vnitřními odběrními místy a hadicovými systémy.  
   Pro pokrytí celé plochy objektu musí být instalován nejméně jeden hadicový systém typu (D) DN 19 25 mm 
s tvarově stálou hadicí délky 20 30 m. 
   Pro pokrytí celé plochy objektu proto musí být instalovány tři hadicové systémy typu (D) DN 19 mm s tvarově 
stálou hadicí délky 20 m v prvním, druhém a třetím NP. 
   Hadicové systémy jsou v objektu rozmístěny tak, aby v každém místě požárního úseku, ve kterém se předpokládá 
hašení bylo možné zasáhnout alespoň jedním proudem. 
 
Hadicový systém (čl. 6.1)            Světlost[mm] Max.vzdálenost[m] 

------------------------------------------------------------------- 
tvarově stálá hadice                    19            30 
------------------------------------------------------------------- 

Dimenzování vnitřního rozvodu vody (čl.6.8) 
Přetlak (hydrodynamický)             = min. 0,2 MPa 

Průtok vody z uzavíratelné proudnice = min. 0,3 l.s-1 

 
   Podle čl. 6.9 ČSN 73 0873 mohou být rozvodná potrubí k dodávce vody do hadicových systémů provedena 
z nehořlavých hmot. 
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J) VYMEZENÍ ZÁSAHOVÝCH CEST A JEJICH TECHNICKÉHO VYBAVENÍ, OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ 
BEZPEČNOSTI OSOB PROVÁDĚJÍCÍCH HAŠENÍ POŽÁRU A ZÁCHRANNÉ PRÁCE, ZHODNOCENÍ 
PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ, POPŘÍPADĚ NÁSTUPNÍCH PLOCH PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU, 
Každý objekt musí mít zařízení umožňující protipožární zásah vedený vnějškem objektu nebo vnitřkem objektu, 
popř. současně oběma těmito cestami. 
 
PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY 

K objektům, u kterých není vyžadována nástupní plocha, musí vést přístupová komunikace umožňující příjezd 
požárních vozidel alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodu objektu, kterými se předpokládá vedení protipožárního 
zásahu. Za přístupovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace (viz ČSN 73 6100-1) 
se šířkou vozovky nejméně 3,00 m.  
   Příjezd k posuzovanému objektu je možný po stávajících zpevněných veřejně přístupných pozemních místních 
obslužných komunikacích přímo až k řešenému objektu. 
Přístupová komunikace k objektu je dvoupruhová obousměrná s šířkou jízdních pruhů 3 m. 
   Komunikace mají stmelený živičný kryt s požadovanou únosností 100 kN/m2 a vede blíže jak maximálně 
požadovaných 20 m od vstupu do objektu a splňují požadavky ČSN pro pojezd požární techniky. 
 
VJEZDY A PRŮJEZDY 

Vjezdy určené pro příjezd požárních vozidel na ohrazené pozemky, vjezdy a průjezdy při blokové zástavbě apod. 
musí být ve svém průjezdném profilu nejméně 3500 mm široké a 4100 vysoké. 
   Objekt není v oploceném areálu        - VYHOVUJE 
 
NÁSTUPNÍ PLOCHY 

V souladu s čl. 12.4.4 b) ČSN 73 0802 se nástupní plochy u objektů s výškou menší jak 12 m, i když nejsou 
vybaveny vnitřními zásahovými cestami, nemusí zřídit. 
   Rozvinutí hasebního zásahu bude provedeno z plochy veřejných komunikací. 
 
VNITŘNÍ ZÁSAHOVÉ CESTY 

Vnitřní zásahové cesty musí být podle čl. 12.5.1 ČSN 73 0802 zřízeny v objektech, kde: 
a) se předpokládá vedení protipožárního zásahu ve výšce h > 22,5 m; 
b) nelze účinně vést protipožární zásah z vnější strany objektu (např. objekty nemají v obvodových stěnách otvory 
vhodné pro vedení protipožárního zásahu); nebo 
c) jsou požární úseky o půdorysné ploše větší než 200 m2 se součinitelem a >= 1,2 a kde vedení protipožárního 
zásahu nelze účinně zajistit ze dvou vnějších stran objektu. 
   Řešený objekt proto nevyžaduje zřízení vnitřních zásahových cest. 
 
VNĚJŠÍ ZÁSAHOVÉ CESTY 

Vnější zásahové cesty musí být zřízeny v případech uvedených v 12.6.2 a 12.6.3, v případech stanovených 
navazujícími normami vybraných objektů nebo v případech, kde to územně příslušný hasičský záchranný sbor 
vyžaduje. 
Požární žebříky musí mít jednopodlažní objekty o půdorysné ploše větší než 200 m2 a vícepodlažní objekty o 
půdorysné ploše větší než 100 m2 a o výšce větší než 9 m, pokud  
a) není na jejich střechu přístup jinou cestou (např. chráněnou únikovou cestou, vnějším schodištěm); 
nebo 
b) mají instalováno zařízení na odvod kouře a tepla střešními odvětracími klapkami s výjimkou odvodu kouře z 
prostoru chráněných únikových cest, šachet požárních výtahů a instalačních či odvětracích šachet. 
  - požární žebříky nejsou požadovány. 
Požární lávky se musí zřizovat na střechách jednopodlažních objektů a objektů, jejichž výška hc > 9 m, a to ve 
všech případech, kde konstrukce střechy brání požárním jednotkám v pohybu po střeše (světlíky, nepochůzné 
střešní konstrukce apod.) a kde není možno překonat překážky jiným způsobem (uličkami, požárním žebříkem, 
jinými výstupy na střechu apod.), nebo kde jsou nepochůzné střešní pláště. 
  - požární lávky nejsou požadovány. 
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K) STANOVENÍ POČTU, DRUHŮ A ZPŮSOBU ROZMÍSTĚNÍ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ, POPŘÍPADĚ 
DALŠÍCH VĚCNÝCH PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY NEBO POŽÁRNÍ TECHNIKY, 
V posuzovaném objektu je nutno osadit níže uvedené přenosné hasicí přístroje: 
Bistro:   nr = 0,15*(S* a*c3)1/2 = 0,15*(116,59*1,0* 1,0)1/2 =      1,6 
Prodejna + ordinace: nr = 0,15*(S* a*c3)1/2 = 0,15*(100,59*1,0* 1,0)1/2 =      1,4 
 
Ve stavbách bytových domů skupiny OB2 musí být instalovány přenosné hasicí přístroje v množství a druzích takto: 

- jeden přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A určený pro hlavní domovní rozvaděč 
elektrické energie 

- jeden přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 13A nebo přenosný hasicí práškový 
s hasicí schopností 21A na každých započatých 100 m2 půdorysné plochy u požárních úseků určených 
pro skladování, je-li jejich plocha větší jak 20 m2. 

- další přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 21A na každých započatých 200 m2 
půdorysné plochy všech podlaží domu, přičemž se do této plochy nezapočítávají plochy bytů 

 

POČET HP POČET HJ
P P*HJ1

Práškový P6Te 6 kg 21A 183B C 6 1 6 1. PP

Práškový P6Te 6 kg 21A 183B C 6 2 12 Bistro

Práškový P6Te 6 kg 21A 183B C 6 1 6 Prodejna

Práškový P6Te 6 kg 21A 183B C 6 1 6 Ordinace

Práškový P6Te 6 kg 21A 183B C 6 1 6 Kočárkárna

Práškový P6Te 6 kg 21A 183B C 6 1 6 Sklady v 2. NP

Práškový P6Te 6 kg 21A 183B C 6 1 6 Sklady v 3. NP

48

HASICÍ PŘÍSTROJ OBSAH 
HASIVA HASICÍ SCHOPNOST  HJ1

CELKEM HJ:  
 
   Přenosné ruční hasicí přístroje se rozmísťují rovnoměrně po ploše požárních úseků na viditelných a snadno 
přístupných místech a tak, aby rukojeť hasicího přístroje byla 1500 mm nad podlahou.  
   Použije-li se přenosných hasicích přístrojů s menší hasicí schopností, musí se zvýšit jejich počet tak, aby výsledná 
hasicí schopnost byla shodná. 
 
   Použije-li se přenosných hasicích přístrojů nižší hasicí schopností (např. s menší náplní hasební látky, jiný typ 
hasicí látky) musí se zvýšit jejich počet, popřípadě obsah zvětšit tak, aby výsledná hasicí schopnost byla shodná. 
   Hasicí přístroje se umísťují tak, aby bylo možné jejich rychlé použití a byly viditelné a volně přístupné. Je-li to 
nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena 
nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo 
skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka umístěná na 
viditelném místě. 
 Hasicí přístroje se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu.  
  Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci tak, aby rukojeť hasicího přístroje byla nejvýše 
1,5 m nad podlahou. 
  V případě, že jsou k tomu přenosné hasicí přístroje konstrukčně přizpůsobeny, mohou být umístěna na vodorovné 
stavební konstrukci. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být 
vhodným způsobem zajištěny proti pádu. 
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L) ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH, POPŘÍPADĚ TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVBY 
(ROZVODNÁ POTRUBÍ, VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ, VYTÁPĚNÍ APOD.) Z HLEDISKA 
POŽADAVKŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, 
   Technická a technologická zařízení uvnitř stavebních objektů mají být navržena tak, aby co nejméně prostupovala 
požárně dělicími konstrukcemi.  
 
ELEKTRICKÉ INSTALACE 

   Elektrické instalace musí být provedeny podle platných předpisů a ČSN s ohledem na protokoly o určení vnějších 
vlivů v jednotlivých prostorách. Před uvedením elektrických instalací do provozu musí být dodavatelem montážních 
prací předána výchozí revizní zpráva.  
  Ochrana před bleskem (LPS) je řešena samostatným projektem podle ČSN EN 62305-1 až -5 – Ochrana před 
bleskem. Při kolaudaci nutno doložit výchozí revizi ochrany před bleskem (LPS). 
   Zařízení tvořící systém ochrany stavby a jejího uživatele před bleskem nebo jinými atmosférickými elektrickými 
výboji musí být navrženo z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2. 
 
Dodávka elektrické energie 
V objektu nebudou zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení stavebních objektů (např. požární výtah, 
evakuační výtah, posilovací čerpadlo požární vody, nucené větrání, ani nouzové osvětlení s centrálním zdrojem), 
není proto ani požadavek na zřízení elektrických rozvodů zajišťujících jejich funkci nebo ovládání. 
 
Kabelové trasy s funkční integritou 
Kabelová trasa je tvořena samostatným vedením a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i po 
odpojení ostatních elektrických zařízení v budově v případě požáru a je charakterizována třídou funkčnosti kabelo-
vého zařízení P15(30,60,90,120)-R, PH P15(30,60,90,120)-R podle ČSN 73 0895. Kabelová trasa je provedena 
tak, aby zajišťovala v případě požáru po požadovanou dobu bezpečné napájení, ovládání a řízení elektrických 
zařízení důležitých pro požární bezpečnost stavby a technologie. 
  Kabelová trasa s funkční integritou začíná u hlavního rozvaděče, ze kterého jsou napájena požárně bezpečnostní 
zařízení a končí u jednotlivých spotřebičů - požárně bezpečnostních zařízení. Jedná se tedy o kabelovou trasu, 
které je schopna odolávat po stanovenou dobu působení požáru aniž by došlo k přerušení elektrického obvodu pro 
napájení požárně bezpečnostních zařízení podle zkušební metodiky ČSN 73 0895.  
 
  Požadavky na funkční integritu kabelových tras, sloužících pro napájení požárně bezpečnostních zařízení 
a zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční: 

- ovládání vypínacích prvků TOTAL STOP 
 

Kabely na kabelových trasách s funkční integritou budou zpravidla barevně označeny: 
- Oranžový plášť pro kabely nešířící oheň podle ČSN EN 50266-2-2. 
- Hnědý plášť pro kabely zajišťující celistvost obvodu podle ČSN IEC 60331. 
 
 
Vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech 
   Kabelové trasy jsou navrženy tak, aby bylo zajištěno bezpečné vypnutí (odpojení) elektrické energie v objektu a 
tím zajištěn účinný a bezpečný zásah jednotek požární ochrany.  
 
   V objektu nebudou instalována žádná požárně bezpečnostní zařízení ani zařízení, která musí zůstat v případě 
požáru funkční. V případě požáru bude umožněno vypnutí všech zařízení v objektu ovládacím prvkem 
„TOTAL STOP“, který bude umístěn elektroměrovém rozvaděči v přízemí u vstupu do objektu. 
   Toto vypnutí musí být chráněno proti neoprávněnému či nechtěnému použití.  
 
 
ROZVODY PLYNU 

Vnitřní rozvod NTL plynovodu ke zdrojům vytápění bude veden od hlavního uzávěru plynu (HUP) umístěného V 
průjezdu. Potrubí do technické místnosti k plynovému kotli je vedené ve zdivu. Před jednotlivými spotřebiči budou 
instalovány uzávěry plynu. 
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   Na celém rozvodu vnitřního plynu bude provedena zkouška pevnosti, těsnosti a provozuschopnosti. Spoje, které 
nejsou při zkoušce kontrolovány, musí být přezkoušeny potíráním pěnotvorným roztokem při přezkoušení funkce 
celého zařízení pod plynem. Po úspěšné tlakové zkoušce se potrubí opatří ochranným nátěrem. 
   Rozvod plynu a umístění spotřebičů je řešeno dle ČSN EN 1775, TPG 704 01. Dle těchto norem budou provedeny 
i tlakové zkoušky.  
   Před uvedením plynového zařízení do provozu bude provedena výchozí revize, o které bude vyhotovena zpráva. 
V závěrečné části této zprávy bude jednoznačně konstatováno, zda revidované plynové zařízení je či není schopno 
bezpečného provozu. 
 
 
VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ, VĚTRÁNÍ 

   Vzduchotechnická zařízení (větrací, odsávací a klimatizační) jsou navržena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl 
šířit požár nebo jeho zplodiny do jiných požárních úseků.  
  Požárně neuzavřené prostupy vzduchotechnických zařízení o ploše jednoho prostupu do 40 000 mm2 nesmí ve 
svém souhrnu mít plochu větší než 1/100 plochy požárně dělicí konstrukce, kterou vzduchotechnická zařízení 
prostupují; vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm.   
   Ustanovení o neuzavřených prostupech se vztahuje pouze na případy, kde vzduchotechnické potrubí vede 
požárně dělicí konstrukcí, popř. v této konstrukci končí vyústkou. Prostupy musí být těsněny podle 6.2 
ČSN 73 0810. 
Požadavky na provedení, umístění a vybavení vzduchotechnických zařízení z hlediska požární ochrany stanoví 
ČSN 73 0872. 
 
Většina prostor požárních úseků bude větrána přirozeně okny. Sociální zařízení uvnitř dispozice bude odvětráno 
lokálním VZT zařízením potrubím o průřezové ploše menší jak 0,04 m2 s nuceným odtahem ventilátory nad střechu 
objektu alternativně do fasády 
   Potrubí sloužící k odtahu vzduchu z digestoře kuchyňské linky slouží k odvodu vzduchu teplejšího jak 85°C a 
proto musí být v souladu s požadavkem čl. 4.1 ČSN 73 0872 z nehořlavých hmot, v ostatních případech může být 
VZT potrubí z hmot třídy reakce na oheň B, C. V místě prostupu požárně dělící konstrukcí musí být VZT potrubí 
z hmot třídy reakce na oheň A. 
 
 
VYTÁPĚNÍ 

Způsob vytápění stavebních objektů, zejména povrchová teplota topidel, nechráněného (neizolovaného apod.) 
rozvodu a příslušenství se musí navrhovat s ohledem na nejnižší bod vznícení látek, které se v objektu zpracovávají 
nebo skladují a mohou s topidly, popř. s jejich nechráněným příslušenstvím přijít do styku. 
   Pro instalaci tepelných spotřebičů platí ČSN 06 1008 a vyhláška č. 23/2008 Sb. Při návrhu konstrukcí komínů a 
kouřovodů se také postupuje podle této vyhlášky. 
   Objekt bude vytápěn ústředním teplovodním topením z plynových topidel o výkonu nižším jak 50 kW, které budou 
umístěna v jednotlivých provozovnách a bytových jednotkách..  
   Umístění a instalace topidel musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost 
tepelných zařízení a technickými podmínkami výrobců topidel. 
   Topné médium je teplá voda, teplotního spádu 80/60°C, povrchová teplota topných těles nepřesáhne 90 C. 
Rozvody topného média jsou budou provedeny z ocelových trubek s osazenými ocelovými topnými tělesy.  
 
Komíny a kouřovody 
Konstrukce komínu, kouřovodu nebo jejich část musí být navržena ze stavebních výrobků třídy reakce na oheň 
nejméně A2. Komín, kouřovod nebo jejich část mohou vykazovat třídu reakce na oheň B až E, jsou-li splněny 
požadavky české technické normy ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování 
spotřebičů paliv. 
  Vzdálenost stavební konstrukce z výrobků třídy reakce na oheň B až F od vnějšího povrchu pláště komína a 
kouřovodu musí být stanovena zkouškou podle ČSN EN 1443 (73 4200) Komíny - Všeobecné požadavky. 
   U systémového komínu, individuálního komínu a kouřovodu je vzdálenost stavební konstrukce podle předchozího 
odstavce dána hodnotami uvedenými v  

ČSN EN 15 287-1 Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené 
spotřebiče paliv“. 
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ČSN EN 15 287-2 Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 2: Komíny pro uzavřené 
spotřebiče paliv“. 

 
Komínové vložky vedené vnitřním prostorem nebo konstrukcí budovy, musí být opatřeny po celé délce komínovým 
pláštěm, který musí být z konstrukce druhu DP1 podle ČSN 73 0810:2009. 
 
Požární odolnost pro směr působení z vnitřku ven při vyhoření sazí 
Vzdálenost hořlavých stavebních materiálů (třídy reakce na oheň B až F) musí být prokázána zkouškou podle prEN 
13216-1 nebo zkouškou podle odpovídající zkušební normy výrobku. 
   Nejmenší vzdálenost hořlavých stavebních materiálů od povrchu komínového pláště jednovrstvých zděných 
komínů a komínů s ochranným pouzdrem se stanoví podle ČSN 73 3150. Nejmenší vzdálenost je 50 mm.  
   Nejmenší vzdálenost hořlavých stavebních materiálů od povrchu systémových komínů musí být deklarována 
výrobcem, podle příslušných norem výrobců. 
Povrch komína má mít zatřené spáry nebo má být omítnut. 
   Kouřovody musí mít od hořlavých materiálů vzdálenost nejméně 50 mm, pokud jsou přirozeně obtékány 
vzduchem.  
 
Požární odolnost pro směr působení z vnějšku ven  
Požární odolnost komínového pláště se volí v závislosti na stupni požární bezpečnosti požárního úseku, kterým 
prochází, podle tabulky 12, položka 10 písmeno b) ČSN 73 0802:2009 to je pro I. až IV. SPB požární odolnost EI 
30 DP1. 
   Požární odolnost komínového pláště musí být deklarována výrobcem podle příslušných technických norem. 
Komínový plášť nesmí mít při provozu povrchovou teplotu větší jak 52°C. 
   Komínová konstrukce nesmí být propojena ani namáhána se stropy, průvlaky nebo jinými stavebními dílci. Při 
prostupu stropy je předepsán 3 cm odstup stropní konstrukce od vnějšího povrchu komína. Tento prostor se těsně 
vyplní nehořlavým izolačním materiálem. 
  Systémový komín, který prochází hořlavou konstrukcí, musí být opatřen průchodkou a/nebo ochranným krytem, 
udržujícím odpovídající vzdálenost k hořlavému materiálu, nebo v případě konstrukce s dutinami s konstrukčním 
prvkem s nehořlavou výplní. 
    Komín musí být označen podle ČSN EN 1443 (73 4200) Komíny - Všeobecné požadavky. 
 
Vyústění nad šikmou střechou 
U komínů s přirozeným tahem je vyústění: 

• nad hřebenem střechy ve výšce 0,65 m při menší vodorovné vzdálenosti od hřebene střechy než 2,0 m  
• ve výšce 0,65 m nad šikmou rovinou, vedenou hřebenem střechy, se sklonem o 10° od vodorovné roviny, 

při větší vodorovné vzdálenosti komína od hřebene střechy než 2,0 m. 
 
U střešních oken nesmí být umístěn komín uvnitř části střešní plochy vymezené přímkami vzdálenými od okenního 
rámu: 

• 1 m do stran 
• 2 m pod oknem 
• 1 m nad oknem. 

Výška ústí komína nad střešní plochou, kde je střešní okno, je shodná se zásadami platnými pro vyústění na šikmé 
střeše. 
 
   Spalinová cesta musí vyhovovat požadavkům ČSN, před uvedením do provozu musí být provedena revize 
spalinové cesty. 
 
TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ KABELŮ A POTRUBÍ 

   Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů, vzduchovodů), technických a techno-
logických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod. mají být podle 6.2 ČSN 73 0810:2016 navrženy tak, 
aby co nejméně prostupovaly požárně dělicími konstrukcemi.  
   Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících 
zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělicí konstrukce. Požárně dělicí 
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konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za 
předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce. 
 
   Rozvodná potrubí a jejich příslušenství, sloužící k rozvodu nehořlavých látek pro technická zařízení nevýrobních 
stavebních objektů nebo pro technologické účely těchto objektů, mohou prostupovat požárně dělicí konstrukcí, 
prostupy požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny podle 6.2, ČSN 73 0810:2016. Utěsněný prostup musí 
vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou prostupuje. 
 
 

M) STANOVENÍ ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ NEBO SNÍŽENÍ HOŘLAVOSTI STAVEBNÍCH HMOT, 
Nejsou stanoveny zvláštní požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti 
stavebních hmot. 
 
 

N) POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI 
ZAŘÍZENÍMI, NÁSLEDNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK A NÁVRH ZPŮSOBU JEJICH UMÍSTĚNÍ A 
INSTALACE DO STAVBY (DÁLE JEN "NÁVRH"); NÁVRH VŽDY OBSAHUJE 
 
Požárně bezpečnostní zařízení (dle § 2 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci): 
 
ZAŘÍZENÍ PRO POŽÁRNÍ SIGNALIZACI: 

• elektrická požární signalizace (EPS) - není požadavek 
• zařízení dálkového přenosu - není požadavek 
• zařízení pro detekci hořlavých plynů a par - není požadavek 
• ruční požárně poplachové zařízení - není požadavek 

 
• systém autonomní detekce a signalizace požáru - JE POŽADAVEK 
   V souladu s požadavkem § 16 odst. 2 vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb 
23/2008 Sb. a čl. 5.5 ČSN 73 0833 musí být v budovách pro bydlení skupiny OB2 každá obytná buňka 
vybavena zařízením autonomní detekce a signalizací.  
   Toto zařízení musí být umístěno v části vedoucí k východu z každé obytné buňky (z každého bytu).  
Jedná-li se o obytnou buňku s podlahovou plochou větší než 150 m2 a v mezonetových bytech, musí být 
umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu, u mezonetových bytů je vhodným umístěním pro toto zařízení 
prostor nad spojovacím schodištěm. 
  Čidla SADSP osadit dle pozic ve výkresové části. 
 

ZAŘÍZENÍ PRO POTLAČENÍ POŽÁRU NEBO VÝBUCHU: 
• stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení - není požadavek 
• automatické protivýbuchové zařízení - není požadavek 
• samočinné hasicí systémy  - není požadavek 

 
ZAŘÍZENÍ PRO USMĚRŇOVÁNÍ POHYBU KOUŘE PŘI POŽÁRU: 
• zařízení pro odvod kouře a tepla - není požadavek 
• zařízení přetlakové ventilace - není požadavek 
• kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu - není požadavek 
• kouřotěsné dveře - není požadavek 
• zařízení přirozeného odvětrání kouře  - není požadavek 

 
ZAŘÍZENÍ PRO ÚNIK OSOB PŘI POŽÁRU: 
• požární výtah - není požadavek 
• evakuační výtah - není požadavek 
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• nouzové osvětlení - není požadavek 
• nouzové sdělovací zařízení - není požadavek 
• funkční vybavení dveří - je požadavek, viz oddíl G.2 
• bezpečnostní a výstražné zařízení - není požadavek 

 
ZAŘÍZENÍ PRO ZÁSOBOVÁNÍ POŽÁRNÍ VODOU: 
• vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových 

stojanů  - je splněno, viz. oddíl I 
•  vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů 

 - je splněno, viz. oddíl I 
• nezavodněné požární potrubí - není požadavek 

 
ZAŘÍZENÍ PRO OMEZENÍ ŠÍŘENÍ POŽÁRU: 
• požární klapky - není požadavek 

 
• požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení  - JE POŽADAVEK 

V požárních stěnách mezi jednotlivými požární úseky budou osazeny požární dveře. 
    PODROBNÁ SPECIFIKACE POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ VIZ.ODDÍL D) A GRAFICKÁ ČÁST. 

   Požárními dveřmi nebo poklopem se rozumí požární uzávěry otvorů ve dveřní sestavě včetně příslušenství 
a funkčního vybavení. Dveřní sestavou je kompletní sestava konstrukce dveřního křídla anebo křídel včetně 
každého rámu (zárubně) nebo vedení, která je určena pro uzavírání stálých otvorů ve stavebních konstrukcích 
nebo prvcích; dveřní sestava zahrnuje vlastní výplň otvoru včetně rámu spolu s dveřním kováním, funkčním 
vybavením a všechna těsnění (např. požární těsnění, kouřová těsnění anebo těsnění instalovaná za jiným 
účelem, jako je zabránění průvanu, infiltrace anebo zvukové izolace), která jsou v sestavě použita. 
   Značení se provádí přímo na každém jednotlivém výrobku (tj. na dveřích a rámech) v místech, která jsou 
pro kontrolu přístupná i po zabudování dveří ve stavbě. 
Značení musí být viditelné, trvale čitelné a nesmazatelné po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti 
těchto výrobků. 

   Podle ČSN 73 0810 čl. 13.1.1 musí veškeré uzamykatelné dveře, vrata, požární uzávěry apod., vyskytující se 
na únikových cestách, musí mít ve směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu (nebo po 
jinak vzniklém ohrožení) jejich otevření ručně nebo samočinně (bez použití klíčů nebo jakýchkoliv nástrojů a 
bez zdržení evakuace), ať již jsou zamčené, zablokované nebo jinak zajištěné proti vloupání, apod. 
   Dveře na únikových cestách, které jsou při běžném provozu zajištěny proti vstupu nepovolaných osob (např. 
mechanicky uzamčeny), musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné (uzamčené dveře musí být vybaveny 
panikovým zámkem, umožňujícím otevřít dveře bez klíčů apod., např. panikovou klikou). 
 

• systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních 
hmot - není požadavek 
V 3. NP bude instalací SDK podhledu dosaženo požadované požární odolnosti stropní a střešní konstrukce 
REI 30  DP3.  
   Podhled musí být poveden certifikovanou firmou v atestované skladbě - viz. publikace Ochrana stavebních 
konstrukcí před požárem systémy Knauf, kterou zhotovitel písemně doloží ke kolaudaci. 
 

• vodní clony - není požadavek 
• požární přepážky a ucpávky - není požadavek 

 
 

NÁHRADNÍ ZDROJE A PROSTŘEDKY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ: 

• náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení 
 - není požadavek 

• zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování 
požární vodou - není požadavek 

• zdroje vody určené k hašení požárů - není požadavek 
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O) ROZSAH A ZPŮSOB ROZMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A 
TABULEK, VČETNĚ VYHODNOCENÍ NUTNOSTI OZNAČENÍ MÍST, NA KTERÝCH SE NACHÁZÍ 
VĚCNÉ PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ. 
 
V objektech nebo v provozech se musí zřetelně označit podle ČSN ISO 3864-1 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní 
značky a ČSN 01 8013 Požární tabulky směr úniku všude, kde východ na volné prostranství nebo přímo viditelný. 
Tato označení mají usnadnit evakuaci osob, a proto musí být únikové cesty vybaveny bezpečnostními značkami, 
tabulkami apod., a to zejména v místech, kde se mění směr úniku (horizontálně i vertikálně), nebo kde dochází ke 
křížení komunikací.  
  Vzhled a umístění bezpečnostních značek stanoví nařízení vlády č. 375/2017 Sb.. Značky a zařízení určené k 
vysílání světelných musí být vhodné pro prostředí, ve kterém jsou používané, a musí být zhotoveny z odolného 
materiálu. Pokud nejsou zhotoveny z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu, musí při snížené viditelnosti 
vydávat světlo nebo být osvětleny. 
 

o Z míst, kde není přímo vidět dveře vedoucí ven do volného prostoru je nutné viditelně a zřejmě označit 
směry úniku typovými tabulkami dle nařízení vlády 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1 a ČSN EN ISO 7010  
 

o Ovládací prvek elektrické energie označit textovou tabulkou „TOTAL STOP" 
 

o Elektrickou rozvodnou skříň opatřit kombinovanou tabulkou „POZOR - ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ, NEHAS VODOU 
ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI“. 
 

o Označení hlavního uzávěru plynu tabulkou „HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU". 
 

o Označení hlavního uzávěru vody tabulkou „HLAVNÍ UZÁVĚR VODY". 
 

o Pokud by přenosné hasicí přístroje nebo hadicové systémy byly umístěny na méně zřejmém a viditelném 
místě, (kryt, skříň, výklenek apod.), je nutné označení místa jejich výskytu vhodnou tabulkou. 

 
 
 
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 stavební 
objekt požadavky ČSN - Požární bezpečnost staveb.  
 
   Platnost tohoto PBŘ je podmíněna souhlasným stanoviskem HZS ČR kraje Vysočina. 
 
 
 
 
 
 
 

Žďár nad Sázavou  :  12. srpna 2022 

 Vypracoval   :   Ing. Jaroslav Habán 
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BYT Č.6 84,44m 2

315 KOUPELNA  3,79m 2

316 PŘEDSÍŇ  4,97m 2

317 OBÝVACÍ POKOJ + KK 25,20m 2

404 STUDIO 14,12m 2

BYT Č. 7 47,08m 2

318 CHODBA 24,21m 2

319 SKLAD BYTU Č.4  3,33m 2

320 SKLAD BYTU Č.5  3,30m 2

321 SKLAD BYTU Č.6  4,74m 2

322 SKLAD BYTU Č.7  4,65m 2

223 SCHODIŠTĚ  9,92m 2
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PŮDORYS  3.NP - MEZONET
MĚSTYS JIMRAMOV

N 3.04/N4 - III
REI 30 DP3

N 3.02/N4 - III
REI 30 DP3 REI 30 DP3

N 3.03/N4 - IIIN 3.01/N4 - III
REI 30 DP3

LEGENDA
PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ

HADICOVÝ SYSTÉM DN 19 MM
S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 20 M

2

3

1 POŽÁRNÍ DVEŘE EW 30 DP3-C  Ꚛ

POŽÁRNÍ DVEŘE EI 30 DP3  Ꚛ

POŽÁRNÍ DVEŘE EW 15 DP3-C Ꚛ

VÝCHOD

SMĚR ÚNIKU

HUP

HUV

TS

HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU

HLAVNÍ UZÁVĚR VODY

OVLÁDACÍ PRVEK  "TOTAL STOP"

ČIDLO SYSTÉMU AUTONOMNÍ
DETEKCE A SIGNALIZACE POŽÁRU
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Interní komise odboru péče o památkový fond Územního odborného pracoviště v Telči 
 
 

 
Interní komise ve složení: 
MgA. Jan Klimeš, Ph.D. 
Mgr. Jakub Svoboda – nepřítomen 
Ing. Andrea Peňáz  
Ing. arch. Jan Bazala – nepřítomen 
Mgr. David Pavlata  
 
Dále přítomni: 
Mgr. Miloslav Záškoda – vedoucí odboru evidence, dokumentace a IS 
 
Hosté: 
Ing. arch. Markéta Dočekalová a Ing. František Laštovička – UNI ateliér, Žďár nad Sázavou.  
 
 
1. 
Předkladatel (garant dotčeného území): 
Mgr. Andrea Hladíková 
 
Akce (specifikace dotčené lokality KP, NKP, MPR, MPZ, OP):  
Jimramov, měšťanský dům čp. 18, parc. č. 43/1 v k. ú. Jimramov. Městská památková zóna Jimramov 
 
Předmět projednávání (předpokládaný rozsah prací): 
Stavební úpravy objektu – obnova fasády, interiérů, výměna střešní krytiny se střešními okny, dle: 
MĚSŤANSKÝ DŮM Č.P.18 JIMRAMOV – ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REVITALIZACE OBJEKTU - Ing. arch. 
Markéta Dočekalová a Ing. František Laštovička – UNI ateliér, Žďár nad Sázavou. 
 
Závěr: 
Celkový záměr stavebních úprav je v obecném souladu s kulturně-historickými hodnotami daného 
objektu a území. V rámci střešní krytiny je žádoucí použití vláknocementových šablon. 

ZZááppiiss  zz  IInntteerrnníí  kkoommiissee  NNáárrooddnnííhhoo  ppaammááttkkoovvééhhoo  úússttaavvuu  
ÚÚzzeemmnnííhhoo  ooddbboorrnnééhhoo  pprraaccoovviiššttěě  vv  TTeellččii  
DDnnee  1133..  66..  22002222        
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Zdůvodnění: 
Předložené práce jsou vypracované na základě podrobné rešerše a předchozích konzultací 
s pracovníky památkové péče. Návrh neoslabuje kulturně-historické hodnoty v rámci jádra MPZ, 
naopak rehabilitací vnější fasády objekt vhodněji začleňuje do urbanistického okolí. Předkládaný 
záměr přepracoval umístění a velikost střešních oken, obdobně i umístění fotovoltaického řešení do 
neexponovaného dvora není kolizní se zájmy památkové péče. Ve studii byla navržena fotovoltaika 
ve formě střešních solárních tašek integrovaných do plochy střešní krytiny, která by mohla být 
vhodnější alternativou k běžně užívaným velkoplošným panelům. V rámci PD doporučujeme 
specifikovat střešní krytinu, v daném kontextu jako analogicky vhodné vláknocementové šablony, 
položené na koso.  
 
Příloha (Obr. 1 a 2) – vizualizace průčelní fasády na základě konzultací s pracovníky památkové 
péče 
 

 
Obr. 1 Jimramov čp. 18, vizualizace průčelní fasády se střešními okny výšky 1400 mm, vypracovala: 

Ing. arch. Markéta Dočekalová, červen 2022 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE NPÚ
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Obr. 2 Jimramov čp. 18, vizualizace průčelní fasády se střešními okny výšky 1600 mm, vypracovala: 

Ing. arch. Markéta Dočekalová, červen 2022 
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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ S KRAJSKOU HYGIENICKOU STANICÍ

PROJEKT BYL ZASLÁN ELEKTRONICKOU FORMOU. VÝSLEDNÉ ÚPRAVY BYLY NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK (NÍŽE) 
ZAPRACOVÁNY, DO NÁVRHU I TEXTOVÉ ČÁSTI. 

Připomínky k zaslanému návrhu:

    - Doplnit vstup hostů do bistra, vybavení nejlépe dvojdřezem do obslužného pultu (mytí nápojového skla, od nápojů apod.)
    - Popsat sortiment – nápoje, dodávané cukr. výrobky, výr. studené kuchyně, ohřev polotovarů, příp. jejich fritování + výroba 
       1 druhu polévky v množství do 20 porcí
    - Za předpokladu tohoto omezeného sortimentu souhlasím s umístěním WC pro personál dle návrhu
    - Doplnit umyvadlo v šatně (111)
    - Odsávání z přípravny řešit tak, aby negativně neovlivňovalo okolní byty.

 

S pozdravem M. Weishauptová

Marie Weishauptová
odborný referen
oddělení hygieny výživy a PBU
KHS kraje Vysočina
ÚP Žďár nad Sázavou
Tyršova 3
591 01  Žďár nad Sázavou
Telefon 566 650 861
e-mail: marie.weishauptova@khsjih.cz
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