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IDENTIFIKACE STAVBY
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby :
Výtah v budově Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10, 373 01 Jindřichův Hradec
Místo stavby :
č.parcely. 17 v k.ú. Jindřichův Hradec
Předmět dokumentace:
Projekt pro územní řízení

A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI
Vlastník pozemku:
Jihočeský kraj,
Adresa:
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:
Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10, Jindřichův
Hradec II, 37701
Datum:
únor 2016
Počet vyhotovení:
3x + 1x archivní

Zpracovatel PBŘ:
Projekty – Sládková s.r.o., zastoupená - Ing. Barbora Sládková


Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, č.a. 0101948



Odborně způsobilá osoba podle § 11odst.1 zákona 133/1985 Sb., o Požární ochraně (číslo
v katalogu: Z- OZO – 182/2009)



Oprávněná zpracovávat průkazy energetické náročnosti budov (číslo oprávnění udělené
ministerstvem průmyslu a obchodu č.667)

adresa :

Mirkovice 70, 382 32 Velešín

telefon:

775 608 675

IČO :

02980215

Projekt se zabývá stavební úpravou – výstavbou výtahové plošiny ve stávající budově.
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2. Seznam použitých podkladů pro zpracování
Neúplná starší projektová dokumentace
ČSN 73 08 02 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. (květen 2009)
ČSN 73 08 10 Požární bezpečnost staveb. Společné požadavky. (květen 2012)
ČSN 73 08 73 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou. (červen 2003)
ČSN 73 08 21 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí. (květen 2007)
Vyhláška č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších změn
Vyhláška č.246/2001 Sb. v platném znění
Vyhláška č. 398/2009 Sb. v platném znění
Vyhláška č. 268/2011 Sb. v platném znění

2. 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
Jedná se o stavbu výtahové plošiny ve stávající budově. Strojovna bude umístěna vedle výtahové šachty.
Výtahová klec se sestává z rámu z ocelových profilů, stěn a stropu z ocelového plechu. Šachta výtahu bude
ocelová konstrukce opláštěná sklem Connex.
Materiály použité na konstrukci klece jsou z výrobků třídy reakce na oheň A2. Výtahové dveře budou mít
požární odolnost EW-C 15. S ohledem na dispoziční řešení budovy je v tomto případě technologie pohonu
umístěna do prostoru pro stroj a rozváděč do horní části šachty a zčásti do ohrazení šachty. Výtahový
rozvaděč, vybavený hlavním vypínačem, vypínačem osvětlení strojovny a šachty a GSM bránou, nouzovým
zdrojem pro posuv klecí, je umístěn ve strojovně.
Výtahovou šachtu tvoří vlastní pracovní prostor výtahu spolu s nutnými bezpečnostními prostory.
Výtahová šachta je ocelová konstrukce umístěna ve stávajícím zrcadle schodiště a v prohlubni. Půdorysné
rozměry prostoru pro šachtu jsou 1130 x 1780mm.

3. Zatřídění změny stavby dle ČSN 73 08 34 čl. 3.3 – 3.5 :
Jedná se o změnu stavby skupiny II.
4. Důležité míry objektu:
počet nadzemních podlaží: 3
požární výška objektu je 8,46 m (od „0“ vstupního po čistou podlahu posledního podlaží)
Konstrukční systém nehořlavý.

5. Rozdělení stavby do požárních úseků
Je vytvořen požární úsek – strojovna výtahu – vedle výtahové šachty v 1.nadzemním podlaží - podle ČSN
730834 článek 3.3 b 1). Požárně dělící konstrukce tohoto úseku – příčka – jedná se o nově vyzděnou příčku tl.
100 mm, stávající nosnou konstrukci stropu tl. 540 mm. Velikost nového požárního úseku je 1m2.
6. Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a
posouzení velikosti požárních úseků
Stanovení stupně požární bezpečnosti dle ČSN 73 08 02, článek 8.11.2: II.stupeň požární bezpečnosti.
Výtahová šachta se bude nacházet v prostoru komunikace – chodby, která může sloužit jako úniková cesta.
Schodišťový prostor je nechráněnou únikovou cestou. Výtahová šachta nezvýší požární zatížení daného
prostoru. Výtahová šachta sama o sobě není novým požárním úsekem.
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7. Posouzení změny podle ČSN 73 08 34, čl. 4:
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.
Požadovaná odolnost

Použitý materiál

Skutečná

Zhodnocení

odolnost
Obvodová
nenosná stěna

30

strojovny nová
Požární strop
strojovny

30

Požární uzávěr
dveře do

EW-C 15

strojovny

Zdivo pěnosilik
100m

Žb deska 150 mm

Požární dveře
EW-C 30

EIW 120 DP1

Vyhovuje

REI 60

Vyhovuje

EW-C 30

Vyhovuje

b) Stupeň hořlavosti stavebních hmot nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není
oproti původnímu stavu zhoršen, na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito hmot třídy
reakce na oheň E a F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 730865) jako hořící
odkapávají nebo odpadávají.
Povrchová vrstva opláštění šachty musí vykazovat index šíření plamene is = 0.
Obvodové konstrukce výtahové šachty nemají deklarovanou požární odolnost, jelikož netvoří hranici požárního
úseku. Nosné konstrukce výtahové šachty musí být vyrobeny z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (resp.
druhu DP1). Materiály použité na konstrukci klece jsou z výrobků třídy reakce na oheň A2.
Sklo je materiál třídy reakce na oheň A1, A2.
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, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost.
Požárně otevřené plochy v obvodových konstrukcích se nemění.
d) Nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle ČSN
730802 nebo ČSN 730804.
Dveře ze strojovny (včetně zárubně a samozavírače) - požární uzávěr otvoru– musí splňovat požadavek EW-C 15.
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Prostup hydraulického potrubí elektrických kabelů mezi strojovnou a šachtou bude utěsněn protipožární pěnou.
e) Nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených na požární
úseky je provedeno podle ČSN 730872, nově instalované vzduchotechnické
rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z hořlavých
hmot.
Nově instalovaná vzduchotechnická zařízení a rozvody se nevyskytují. Vyhovuje.
f) Nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny a jsou v souladu s ČSN 730802, ČSN 730804.
Nově instalovaný prostup stropem se nevyskytuje. Vyhovuje
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.)
Únikové cesty – délka, šířka, větrání, ani druh konstrukcí, povrchové hmoty, kvalita nášlapné vrstvy se nemění.
h) Je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b), pokud to ČSN 730802, ČSN 730804 nebo přidružené normy
jmenovitě vyžadují, požárně dělící konstrukce tohoto 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).
Viz body 6 a 7 této zprávy.
i) V měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární
zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrní místa požární vody, u
vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající
funkční výzbroje. V měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasící přístroje podle zásad ČSN 730802,
ČSN 730804 nebo přidružených norem.
Změna stavby nemá vliv na zařízení umožňující požární zásah. Ve strojovně bude osazen 1 přenosný hasicí přístroj
pěnový nebo práškový s hasící schopností nejméně 55B.
Hasicí přístroj bude umístěn na dobře viditelném a přístupném místě. Výška rukojeti smí být u zavěšených přístrojů
maximálně 1,5 m nad podlahou. Způsob upevnění bude odpovídat typu přístroje (typový závěs, řetízek).
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9. 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.
Budou osazeny dobře viditelné tabulky označující umístění hasicího přístroje. Dále bude v každé stanici na dveřích
výtahu označení „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“.

8. Závěr a podmínky :


Elektroinstalace výtahu se doloží revizní zprávou .



Výtah bude splňovat tyto požadavky : Výtahová klec musí být určena pouze pro dopravu osob, musí být vyrobena
pouze z materiálů z třídy reakce na oheň A1, A2.



Při dodržení projektovaného stavu a podmínek této technické zprávy lze navržené řešení hodnotit jako vyhovující.



Podle zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o činnost se zvýšeným
požárním nebezpečím.



S ohledem na jednoduchý stav, který je zřejmý ze stavební části dokumentace, nezpracovává se samostatná grafická
příloha.
Vypracovala ing. Barbora Sládková
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