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D.1.3.1. Technická zpráva 
 

 
I. ÚVOD:    
 
 Stavba byla řešena dle ČSN 06 1008:1997, 73 0802-Z1:2013, 73 0810-Z3:2013, 73 0833-Z1:2013 
a 73 0873:2003, zák. č. 320/2015 Sb., zák. č. 133/1985 Sb. v platném znění, vyhl. 246/2001 Sb. 
v platném znění, vyhl. 268/2009 Sb. v platném znění, vyhl. č. 23/2008 Sb. v platném znění a zák. č. 
183/2006 Sb. v platném znění a dle publikace PAVÚS „Hodnoty PO stavebních konstrukcí podle 
Eurokódů“, Praha 2009. 
 
 
II. POPIS STAVBY:    
 
 Jde o samostatně stojící, jednopodlažní netypový rodinný dům se sedlovou střechou, 
nepodsklepený, s obytným podkrovím. Stavba je projektována jako dřevostavba s dřevěným vázaným 
krovem, nespalnou plechovou krytinou a s dřevěnými stropy a se sádrokartonovými podhledy. 
        Do objektu se vstupuje v přízemí přes závětří dovnitř otevíravými jednokřídlovými dveřmi. Za 
nimi je zádveří se vstupem do chodby. Chodba zpřístupňuje obývací pokoj, kuchyň, WC a schodiště do 
poschodí. Obývací pokoj je posuvnými dveřmi propojen s kuchyní a jsou tu navrženy dvoje balkónové 
dveře na terasu. Kuchyň má k dispozici spíž. 
 V poschodí ústí schodiště do podkrovní chodby, jež zpřístupňuje tři pokoje a koupelnu. Pokoje 
2.03 a 2.04 mají navržena francouzská okna. 
 Podstřešní prostor bude zpřístupněn stropním stahovacím schodištěm „E“ v chodbě 2.01. 
 Dům je prosvětlen stěnovými, francouzskými a střešními okny, terasovými a vchodovými dveřmi.  
 
 
III. POŽÁRNÍ  ZATÍŽENÍ  A  TECHNICKÉ  POŽADAVKY:  
 
 V souladu s čl. 3 ČSN 73 0833 je rodinný dům (dále jen RD) budovou skupiny OB1 s jednou 
obytnou buňkou. Místnost se zdrojem tepla (krbová kamna, vytápění je elektrické podlahové) nemusí 
tvořit samostatný úsek, neboť spotřebič má výkon do 70 kW. Jelikož se v domě nenacházejí provozy či 
prostory, které musí dle platných norem tvořit samostatný požární úsek, je celý dům jediným požárním 
úsekem. RD má konstrukční systém hořlavý*) v souladu s čl. 7.2.8 c2) ČSN 73 0802. 
 
 *) Svislé konstrukce RD nosné i požárně dělící jsou tvořeny konstrukcemi druhu DP3 (dřevěná 
nosná konstrukce –  sendvičové obvodové dřevěné panely a vnitřní dřevěné panely systému MODUL-
LEG – tř. reakce na oheň D; z venkovní strany tepelněizolační skladba ETICS na bázi EPS 70 F); ostatní 
nosné a požárně dělící konstrukce jsou druhu DP2 (dřevěné krovy – tř. reakce na oheň D, chráněné SKD 
podhledem – tř. A2, TI ISOVER DOMO – tř. A1, dřevěný strop 1.NP též chráněný SKD podhledem), 
případně DP3 (stejné konstrukce, pokud nesplňují požadavky na druh DP2).  
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  Úsek obytné buňky RD se dle čl. 4.1.1 ČSN 73 0833 a v souladu s § 15, odst. (4) Vyhlášky č. 
23/2008 Sb. zařazuje bez dalšího do II. stupně požární bezpečnosti.  
 
 Tabulka 12 ČSN 73 0802 stanoví následující požadavky na konstrukce úseku: 
 
 
        1.NP:   2.NP: 
 
  - požární stropy a stěny   30 +  15 + 
  - požární uzávěry otvorů    15 DP3 
  - obvodové stěny    30 +  15 +  
  - nosné konstrukce střech     15 
  - nosné konstrukce uvnitř úseku  30  15 
  - konstrukce schodišť     15 DP3           
  - nosné k-ce zajišťující stabilitu objektu 
    umístěné vně objektu    15 
  - střešní pláště     bez požadavku (viz níže!) 
 
Posouzení konstrukcí: 
 Strop v posledním užitném podlaží (poschodí) má funkci stropu*) požárního a je tvořen 
sádrokartonovým podhledem na dřevěné stropní (střešní) konstrukci. Takový strop má dostatečnou 
požární odolnost za předpokladu, že bude proveden s odolností nejméně 15 minut (REI 15 DP3 dle 
ČSN 73 0810) a to oprávněnou firmou podle technických podkladů (dále jen TP) dodavatele (dle 
programu ing. Pelce je odolnost stropu dle PD – skladba S7 – REI 48,43; odolnost stropu S5 je 
podle téhož programu REI 49,73; strop vyhovuje).  
 Požární uzávěr: tuto funkci má stropní stahovací schodiště „E“ pro přístup do podstřešního 
prostoru, navržené v chodbě 2.01. Schodiště bude požárním uzávěrem nejméně EW 15 DP3 a bude 
osazeno dle TP dodavatele *).  
 Obvodové stěny jsou navrženy v systému sendvičových panelů – obvodový modul (systém 
Modul-leg) v tl. 150 mm. Z vnitřní strany je navržena konstrukce sádrokartonového obkladu na 
dřevěném roštu s izolací, z vnější strany tepelně izolační kompozitní systém ETICS na bázi tepelné 
izolace z pěnového polystyrénu v tl. 80 mm. Odolnost stěny (nejméně REI 30 DP3 v přízemí a REI 15 
DP3) bude doložena dokladem výrobce, resp. dodavatele systému a to nejpozději při závěrečné prohlídce 
stavby. Od požárních pásů lze upustit dle čl. 8.4.10 ČSN 73 0802. 
 Z nosných konstrukcí střechy jde o nosné prvky krovu, které nezasahují do interiéru podkroví. 
Ty mohou zůstat bez dalších opatření dle čl. 8.7.2, pol. a2) ČSN 73 0802*).   
 Z vnitřních nosných konstrukcí jde o nosné stěny obdobné konstrukce jako stěny obvodové 
s tím rozdílem, že nebudou mít vnější zateplení, úpravy obou stran budou jako u vnitřní strany 
obvodových stěn. Dřevěné panely nosných stěn mají tloušťku 150 mm. Obdobně jako u obvodových stěn 
bude minimální požadovaná odolnost těchto stěn R 30 DP3 v přízemí a R 15 DP3 v poschodí doložena 
dokladem výrobce, resp. dodavatele systému a to nejpozději při závěrečné prohlídce stavby.  
 Venkovní nosné konstrukce nemusí splňovat požadavky na odolnost dle čl. 8.7.3 ČSN 73 0802. 
 Střešní plášť: tab. 12 ČSN 73 0802 na střešní pláště objektů s úseky v I. SPB požadavky 
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nestanoví. Dle § 7, vyhlášky 268/2011 Sb. musí být střešní pláště mimo požárně nebezpečný prostor 
navrženy alespoň s klasifikací BROOF (t1). Navržený střešní plášť s plechovou krytinou je možno 
považovat za konstrukci vyhovující klasifikaci BROOF (t1) i BROOF (t3) za předpokladu, že v souladu 
s čl. A.2.1 a s tabulkou A.10 ČSN 73 0810 bude mít plech tloušťku minimálně 0,4 mm a povrchové 
úpravy budou anorganické, nebo budou mít PCS do 4,0 MJ.m-2 nebo do 200 g.m-2. Klasifikace bude 
prokázána dle typu skutečně použité krytiny nejpozději při závěrečné prohlídce stavby.  
 
 Jiné konstrukce nejsou navrženy nebo na ně nejsou kladeny požadavky z hlediska PO. 
 
 *) Dle čl. 8.7.2, pol. c) ČSN 73 0802 nemusí u budov skupiny OB1 se zastavěnou plochou do 200 m2 strop pod 
hořlavou konstrukcí krovu být požárním stropem. Navržený RD má zastavěnou plochu 67,1 m2, tj. menší než 200 m2, a daným 
požadavkům vyhovuje. V souladu s čl. 4.2.1 ČSN 73 0833 se však u budov skupiny OB1 požaduje, aby stropní konstrukce 
včetně stropních konstrukcí nad posledním užitným podlažím pod půdním prostorem apod. a dále všechny nosné 
konstrukce, zajišťující stabilitu budovy, vykazovaly požární odolnost nejméně 15 minut. U dřevostavby lze vzhledem 
ke svázanosti konstrukcí považovat stropní (střešní) konstrukci za konstrukci, na které závisí stabilita budovy, pro strop 
včetně skládacího stropního schodiště tedy platí požadavek na odolnost 15 minut. Pro tyto konstrukce tak platí posouzení 
výše, konstrukce krovu nad stropem nemusí vykazovat odolnost a může být i hořlavá.  
 
 
IV.  ÚNIKOVÉ  CESTY: 
 
           Dle čl. 4.3 ČSN 73 0833 se za postačující pro rodinné domy považuje jedna nechráněná úniková 
cesta šířky alespoň 900 mm a dveře na únikové cestě šířky 800 mm. Obě podmínky navržený RD 
(chodby, vstupní dveře) splňuje. Únikové cesty jsou vyhovující. 
   
 
V.  ODSTUPY: 
 
 Konstrukční systém objektu je hořlavý dle čl. 7.2.8, pol. c2) ČSN 73 0802. Výpočtové požární 
zatížení pro stanovení odstupových vzdáleností stanovuji zjednodušeně dle tabulky B.1 (pol. 10) a 
čl. B.1.2 přílohy B 73 0802 s přihlédnutím k čl. 5.1.2, poznámka, ČSN 73 0833. Protože ps je větší 
než 5 kg.m-2, ale menší než 10 kg.m-2 (viz tab. 1 ČSN 73 0802), uvažuji s hodnotou pv = 45 kg.m-2. 
Pak dle čl. 10.4.4, pol. a) ČSN 73 0802 hustota tepelného toku činí pv + 15 = 60,00 kg.m-2.  
 
 Střecha, střešní plášť vyhovuje podmínkám čl. 8.15.4, pol. b1) ČSN 73 0802 a nepovažuje se za 
požárně otevřenou plochu (POP), odstupy se nevyžadují. 
 
 Porovnání vzdáleností dle čl. 10.4.6 a 10.4.7 se neprovádí: střecha má sklon do 45°, dřevěné  
prvky krovu (římsy) apod. nepřesahují líc obvodové stěny o více než 1 m (s výjimkou stříšky nad 
závětřím – viz níže!) a hořlavé obklady stěn nejsou navrženy: fasáda bude zateplena fasádním 
polystyrénem EPS 70 F v tloušťce 80 mm: Q = SUMA Mi.Hi = 0,08 m . 20 kg.m-3 . 39,0 MJ.kg-1 = 62,4 
MJ.m-2, tj. méně než 150,0 MJ.m-2 dle čl. 8.4.5 ČSN 73 0802 - nejde o požárně otevřenou ani o částečně 
požárně otevřenou plochu).  
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 Požárně otevřené plochy: dle čl. 4.2.4 ČSN 73 0833 se při zateplení obvodových stěn nových 
budov postupuje dle 3.1.3.1 ČSN 73 0810. Dle tohoto článku musí být splněny následující požadavky: 
požární výška objektu do 12 m (h = 0,00 m), tepelné izolace musí tvořit ucelený výrobek třídy reakce 
na oheň B, tepelně izolační část nejméně E (je navržen certifikovaný zateplovací sytém ETICS, který 
daný požadavek splňuje), povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm.min-1, u 
hořlavých systémů nejvýše is = 100 mm.min-1 (skutečnost: is = 0,0 mm.min-1); požární pásy se 
nepožadují. Všechny požadavky zmíněného článku jsou splněny. Dle poznámky článku se ustanovení 
týkají i obvodových stěn druhu DP2 a DP3 (náš případ). Dále dle výše zmíněného čl. 4.2.4 ČSN 73 0833, 
je-li užito k zateplení obvodových stěn ucelených výrobků tř. reakce na oheň nejméně B, nemusí se 
z ploch těchto stěn stanovovat požárně nebezpečný prostor. Poznámka článku upřesňuje, že splňuje – li 
stěna dané požadavky, tvoří otevřené plochy pouze okna apod. 
 
 - Průčelí čelní s hlavním vchodem: 
 Sp = 37,31 m2 (lu = 6,605 m; hu = 5,65 m); Spo = 11,1699 m2;  po = 30,0 %; 30 % je méně než 
40 – lze postupovat dle čl. 10.4.8.1 ČSN 73 0802: 

. Spodní část: Sp = 18,32 m2 (lu = 6,605 m; hu = 2,775 m); Spo = 8,4555 m2;  po = 46,2 %; d = 
3,25 m; 

. Horní část: Sp = 5,09 m2 (lu = 4,395 m; hu = 1,16 m); Spo = 2,7144 m2;  po = 53,4 %; d = 1,75 
m; 

. Porovnání: (3,25 + 1,75).0,6 = 3,00 m, tj. více než 1,715 m – nelze jednotlivě; 

. Celek: míry viz výše, po = 40,0 %; d = 4,45 m; platí:   d1 = 4,50 metru; 

. Porovnáním vzdáleností: 3,505 x 0,36 = 1,2618 m; od okapu stříšky závětří platí: 
          d2 = 1,30 metru; 

 - Průčelí zadní: 
 Sp = 26,28 m2 (lu = 5,575 m; hu = 4,715 m); Spo = 5,7096 m2;  po = 21,8 %; 21,8 % je méně než 
40 – lze postupovat dle čl. 10.4.8.1 ČSN 73 0802: 

. Spodní část: Sp = 6,63 m2 (lu = 5,10 m; hu = 1,30 m); Spo = 3,90 m2;  po = 58,9 %; d = 2,15 m; 
platí:           d3 = 2,20 metru; 

. Horní část: Sp = 5,09 m2 (lu = 4,395 m; hu = 1,16 m); Spo = 1,8096 m2;  po = 35,6 %; 35,6 je 
méně než 40 – lze postupovat dle čl. 10.4.8.1 ČSN 73 0802: 

. Okno 0,78 x 1,16 m; po = 100,0 %; d = 1,28 m; 

. Porovnání: (1,28 + 1,28).0,6 = 1,536 m, tj. méně než 2,835 m – lze jednotlivě; platí:  
           d4 = 1,30 metru; 

. Porovnání spodní x horní část: (2,15 + 1,28).0,6 = 2,058 m, tj. méně než 2,255 m – lze 
jednotlivě; platí odstupy od střešních oken jednotlivě a od dvojice oken v přízemí (tj. odstupy d3 a d4); 

 
    - Průčelí boční (1) s terasou: 
 Sp = 16,99 m2 (lu = 3,15 m; hu = 5,395 m); Spo = 8,76825 m2;  po = 51,7 %; d = 3,56 m; platí: 
           d5 = 3,60 metru; 

. Porovnání vzdáleností od střechy závětří u okapu: 3,505 x 0,36 = 1,2618 m; od okapu stříšky 
závětří platí:          d6 = 1,30 metru; 

. Porovnání vzdáleností od střechy závětří u stěny: 5,075 x 0,36 = 1,827 m; od konstrukce stříšky 
závětří u stěny platí:         d7 = 1,90 metru; 
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- Průčelí boční (2): 
 Sp = 4,09 m2 (lu = 3,15 m; hu = 1,30 m); Spo = 2,73 m2;  po = 66,8 %; d = 2,03 m; platí:  
           d8 = 2,10 metru; 

. Porovnání vzdáleností od střechy závětří u okapu: 3,505 x 0,36 = 1,2618 m; od okapu stříšky 
závětří platí:          d9 = 1,30 metru; 

. Porovnání vzdáleností od střechy závětří u stěny: 5,075 x 0,36 = 1,827 m; od konstrukce stříšky 
závětří u stěny platí:         d10 = 1,90 metru; 
 
 Za předpokladu realizace RD dle projektu platí uvedené odstupové vzdálenosti. V požárně 
nebezpečném prostoru jimi vymezeném není žádný objekt s požárně otevřenými plochami. Podle 
předložené osazovací situace bylo též ověřeno, že také navržená novostavba není v PNP blízkých staveb 
sousedních (nejbližší sousední stavba RD na parc. č.     je cca 25 m jižně od novostavby). Přenesení 
požáru nehrozí.  

V rámci projektu osazení stavby na staveništi má být také ověřeno, že požárně nebezpečný prostor 
(PNP) RD nepřesahuje hranice stavebního pozemku v souladu s čl. 10.2.1 ČSN 73 0802, podle kterého 
PNP nemá přesahovat hranice pozemku s výjimkou přesahu do veřejných prostranství. Také podmínka je 
splněna – PNP nikde nepřesahuje hranice stavebního pozemku investora, přesahuje pouze do 
veřejného prostranství – do přilehlé komunikace parc. č.        (krajská silnice).  

 
Odstupy jsou vyhovující. 

 
 
VI.  TECHNICKÁ  A  TECHNOLOGICKÁ  ZAŘÍZENÍ: 
 
            RD bude vytápěn systémem elektrického podlahového vytápění v kombinaci s krbovými kamny 
v místnosti č. 1.08. Krbová kamna jsou lokálním spotřebičem - pro instalaci tepelných spotřebičů platí 
v souladu s § 9, odstavec (4) vyhlášky č. 23/2008 Sb. požadavky výrobce (dle předepsaných zkoušek) a 
ČSN 06 1008. Požadavky na krbová kamna viz níže. U spotřebičů pro ohřev TV na elektřinu platí 
vzdálenosti 50 mm ve směru hlavního sálání a 10 mm v ostatních směrech. Pro kuchyňské spotřebiče na 
elektřinu platí ve směru hlavního sálání vzdálenost 500 mm, v ostatních směrech 100 mm, nestanoví-li 
výrobce jinak (ve všech případech).   

 
Komínové těleso je jednoprůduchové, navržené v systému SCHIEDEL. Vyhovuje požadavkům § 

8 vyhl. 23 na třídu reakce na oheň (A2). Komínový plášť musí být z konstrukce druhu DP1 dle čl. 6.5.1 
ČSN 73 4201 (je splněno). Nejvyšší přípustnou teplotu vnějšího povrchu, kde je možný náhodný lidský 
kontakt u komínů uvádí ČSN EN 15287-1:2009 příloha A, tabulka A.6. Čl. 6.5.2 ČSN 73 4201 stanovuje, 
že požární odolnost komínového pláště se stanoví v závislosti na SPB požárního úseku, kterým komín 
prochází podle tab. 12, pol. 10, písmeno b) ČSN 73 0802:2009. Tabulka požaduje odolnost 30 DP2. 
Pláště komínů SCHIEDEL mají dle TP dodavatele odolnost EI 90 DP1 a vyhovují. Vzdálenost komínu 
od stavebních konstrukcí bude vyhovovat požadavkům ČSN EN 12391-1. Komín musí být označen podle 
ČSN EN 1443. Dle čl. 11.1.1 ČSN 73 4201 musí identifikační štítek obsahovat minimálně tyto 
informace: 
 - identifikace výrobce systémového komína nebo komínových vložek; 
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 - označení výrobku podle ČSN EN 1443 (nebo podle příslušných norem výrobků); 
 - identifikace montážní firmy (jméno, adresa, telefon); 
 - datum instalace komínu; 
Štítek musí být umístěn na viditelném místě a nesmí být zakryt nebo odstraněn. 
 
 Komín, kouřovod a připojení spotřebičů musí být provedeny dle ČSN 73 4201. V souladu s čl. 
8.2.4.2 této normy má být dodržena velikost vymetacích otvorů, u systémových komínů se mohou jejich 
rozměry odchýlit, ale výrobce musí zajistit, že vymetání spalinové cesty lze provést bezpečně. Okolí 
otvorů musí být upraveno dle čl. 8.2.5.10: podlaha kolem vybíracích otvorů má být nehořlavá nebo 
s nehořlavou povrchovou úpravou a to do vzdálenosti nejméně 600 mm od povrchu komína a do 
vzdálenosti 300 mm od vnější hrany komínových dvířek na obě strany. Článek 8.2.1.1 stanoví, že 
v komínovém plášti, komínové vložce a v kouřovodu musí být k dispozici dostatečný počet otvorů pro 
kontrolu a čištění spalinové cesty po celé její délce od spalinového hrdla spotřebiče po ústí komína. 
Přístup pro čištění spalinové cesty je možné zajistit i jinak, např. i prostřednictvím explozní klapky, 
spojky apod. Otvory lze umístit jen tam, kde není nebezpečí požáru nebo exploze. 
 
 Konstrukce krbu (krbových kamen) musí odpovídat požadavkům ČSN 73 4230:2014 Krby 
s otevřeným a uzavíratelným ohništěm, zejména čl. 5 této normy. Ten stanoví požadavky na projektování 
(čl. 5.7) a konstrukci krbu, na stěnu a strop, ke kterým krb přiléhá (konstrukce mají být nehořlavé, bez 
materiálů, ze kterých se uvolňují škodliviny, nesmí v nich být vedeny rozvody vody, plynu a elektřiny). 
Důležité je ustanovení čl. 5.6, podle kterého v místnosti, kde je umístěn krb a zároveň zařízení pro 
odtah vzduchu (digestoř, centrální vysavač, rekuperace, klimatizace, ventilátor apod.), nebo jiné 
zařízení, které by mohlo způsobit zpětné pronikání spalin do prostoru s krbem, musí být zajištěno 
tlakové vyrovnání, které zajistí dostatečné množství vzduchu, potřebného ke spalování paliva 
v krbu. Ověření dostatečného přívodu vzduchu se proved např. 4 Pa testem. Podobně tuto věc řeší 
také čl. 9.1.3 ČSN 73 4201 (do prostoru musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu, který nesmí 
být ovlivněn větracím zařízením – digestoří apod., aby nebyl narušen odvod spalin do ovzduší). 
Podle čl. 5.8 ČSN 73 4230 musí být předání krbu provedeno protokolárně a musí být předán návod 
k obsluze krbu. Konstrukce krbu musí zabraňovat samovolnému vypadnutí paliva a tuhých zbytků 
spalování ze spalovací komory a musí při běžných provozních podmínkách vyloučit trvalé unikání spalin 
do místnosti. Krb musí být opatřen izolační podložkou z nehořlavých hmot, přesahující půdorys ohniště 
nejméně o 800 mm ve směru kolmém na otevřenou stranu a 400 mm ve směru rovnoběžném s touto 
stranou (pokud výrobce nestanoví vzdálenost větší). Konstrukce krbu musí umožňovat snadné a bezpečné 
odstranění tuhých zbytků spalování. Krb musí mít uzavírací klapku zajistitelnou v každé vyznačené 
poloze. Při realizaci krbu je třeba dodržet ČSN 06 1218 a ČSN 06 1008.  
 Při realizaci dřevěného krovu je nutné dodržet ČSN 73 4201-Z1:2013, zejména bezpečnou 
vzdálenost 50 mm mezi hořlavou konstrukcí krovu a vnějším lícem komínového tělesa. Uložení 
dřevěného nosníku do zdi je možné ve vzdálenosti minimálně 300 mm od líce komínového otvoru. 
 

. Instalace VZT zařízení v domě není navržena, větrání objektu bude pouze přirozené. Digestoř 
má navrženo odvětrání pomocí průduchu přes obvodovou stěnu (ozn. „B“ v místnosti č. 1.07). 

 
. Elektrické instalace: v RD nejsou na tyto instalace a jejich prostupy (jde o jeden úsek) 
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stanoveny zvláštní požadavky. Vnější vlivy musí být posouzeny dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-
51. Protokol o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí je samostatnou přílohou projektu 
elektro. Hlavní vypínač případně další riziková místa musí být označeny typovými tabulkami dle 
předpisů elektro. Prostupy jednotlivých kabelů požárně dělícím podhledem budou utěsněny spárovací 
hmotou dle podkladů výrobce sádrokartonové konstrukce. 

 
. Instalace ochrany před bleskem je dle § 36, vyhl. č. 268/2009 Sb. nutná (RD je stavba pro 

bydlení). Systém ochrany musí odpovídat též odstavcům (2) a (3) § 36 zmíněné vyhlášky a ČSN EN 
62 305 – 1. část, uzemnění musí odpovídat ČSN 33-2000-5-54. 
 
 
VII.  ZAŘÍZENÍ  PRO  PROTIPOŽÁRNÍ  ZÁSAH: 
 
A. Přístupy a příjezdy: 
 
           Ke každé budově skupiny OB1 musí vést přístupová komunikace (alespoň zpevněná místní 
komunikace), široká nejméně 3,0 metry a končící nejvýše 50 m od posuzovaného objektu. V souladu 
s Vyhláškou č. 268/2011 Sb., příloha 3, bod 3 musí každá neprůjezdná jednopruhová přístupová 
komunikace, pokud je komunikací jedinou, být na svém zakončení navržena se smyčkovým objezdem 
nebo plochou, umožňující otáčení vozidla. Rozměry objezdu se do celkové délky komunikace 
nezapočítávají. Plocha může mít tvar písmene T s rameny minimálně 10 m dlouhými na každou stranu v 
šířce 1 pruhu komunikace nebo může být provedena rozšířením pruhu na konci komunikace na šířku min. 
20 m v minimální délce též 20 m. 
 
 Pozemek RD přiléhá přímo ke krajské silnici parc. č.        . Komunikace je zpevněná, 
dvoupruhová, a průjezdná a plně vyhovuje požadavkům na přístupové cesty pro vozidla HZS při hašení 
požáru.  
 
            Nástupní plochy, vnitřní ani vnější zásahové cesty se nemusí zřizovat. 
 
B. Zásobování vodou pro hašení požáru: 
 
         Vnější odběrní místo (VOM): 
 
            V souladu s čl. 5 a tabulkou 1 ČSN 73 0873 lze jako vnější odběrní místo navrhnout buď požární 
hydrant, který musí být vzdálen do 200 metrů od RD při vzájemné vzdálenosti do 400 metrů. Dále může 
jít též o výtokový stojan ve vzdálenosti do 600 m (1200 m od sebe), plnící místo ve vzdálenosti do 3000 
m (6000 m od sebe) a konečně vodní tok nebo nádrž ve vzdálenosti do 600 m od objektu. Vodovodní 
potrubí má mít DN nejméně 80 mm. Odběr Q stanoví tab. 2 na 4 l.s-1 pro v = 0,8 m.s-1 a 7,5 l.s-1 pro v = 
1,5 m.s-1 (s požárním čerpadlem). Minimální obsah případné nádrže požární vody je stanoven na 14 m3. 
U nejnepříznivěji položeného vnějšího požárního hydrantu má být zajištěn statický (zásobovací) přetlak 
0,2 MPa (čl. 5.5 ČSN 73 0873). 
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 Jedná se o lokalitu jižně od obce se stávající zástavbou. Jako zdroj vody v obci (dle informace 
OÚ) se používá obecní vodní nádrž, rybník na     , parc. č.      o výměře 2956 m2. Nádrž je od novostavby 
ve vzdálenosti cca 400 m napřímo, cca 1000 m po komunikacích. Další možností je podobně využívaná 
nádrž na severním okraji sousední obce        , parc. č.     . Tato obecní nádrž rovněž vyhovuje jako zdroj 
požární vody a je ve vzdálenosti cca 800 m jižně od novostavby a přístupná je po krajské silnici, vedoucí 
kolem RD investora. Vzhledem ke zvyklostem v obci navrhuji uvedené zdroje považovat za vyhovující.  
 
            Vnitřní odběrní místa není třeba zřizovat. 
 
            Přenosné hasící přístroje:  
 
 Dle Přílohy č. 4 Vyhlášky č. 23/2008 Sb. a dle čl. 4.5 ČSN 73 0833 musí být RD vybaven 
nejméně jedním PHP s hasící schopností alespoň 34A.  
 
 Zařízení autonomní detekce a signalizace: 
 
 Dle § 15, odst. (5) Vyhlášky č. 23/2008 Sb. a dle čl. 4.6 ČSN 73 0833 je nutno rodinný dům 
vybavit zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení musí být umístěno v části vedoucí 
k východu z bytu. U bytů s podlahovou plochou větší než 150 m2 a u vícepodlažních bytů musí být 
umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu. Navržená novostavba RD je dvoupodlažní a má 
podlahovou plochu 101,67 m2, budou tedy umístěna 2 zařízení ADS a to nejlépe do zádveří 1.02 a 
do chodby 2.01.                                                      
 
 V souladu s Přílohou č. 5 cit. Vyhlášky se tímto zařízením rozumí buď autonomní hlásič kouře dle 
ČSN EN 14604, nebo hlásič požáru podle ČSN EN 54 „Elektrická požární signalizace“. Zásady instalace 
těchto zařízení stanovuje ČSN 73 0875. 
 
VIII. ZABEZPEČENÍ STAVBY JEDNOTKAMI PO: 
 
 V souladu s § 2, odst. (1), pol. e) vyhlášky č. 23/2008 Sb. musí být stavba zabezpečena 
jednotkami PO a to v souladu s normami PBS (řada 73 08..).  Pro RRO platí ČSN 73 0802 a ČSN 73 
0833. Tyto normy pro rodinné rekreační objekty zjišťování těchto údajů nepožadují. 
 
 
IX.  ZÁVĚR: 
 
        Navržené konstrukce jsou vyhovující. Sádrokartonové podhledy, nosné a obvodové stěny mají mít 
odolnost nejméně 15 minut - viz III. kapitola. Odolnosti budou doloženy při kolaudaci (závěrečné 
prohlídce stavby).  
 Únikové cesty jsou vyhovující za předpokladu dodržení PD.  
 Dle předložené situace byly u navrženého RD individuálně posouzeny odstupové vzdálenosti z 
hlediska sousedních objektů a dále z hlediska umístění RD na pozemku (čl. 10.2.1 ČSN 73 0802 - viz 
výše!). Odstupy vyhovují. 
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 Spalinové cesty musí mít provedenu revizi, revizní zpráva dle Zákona č. 320/2015 Sb. bude 
předložena k závěrečné prohlídce stavby. Zkouška těsnosti komína kouřem musí být provedena 
v souladu s čl. 11.2.4 až 11.2.6 ČSN 73 4201. O vykonané zkoušce se sepíše protokol o zkoušce. 
Obdobně jako u spalinových cest musí být doloženy též revize instalací elektro a ochrany před bleskem.  
 Typovými tabulkami musí být označeny hlavní uzávěry vody. 
 Zdroje požární vody a přístupové cesty byly též posouzeny dle dostupných podkladů a jsou 
vyhovující.  
 Počty PHP, vybavení RD dalším požárně bezpečnostním zařízením a zabezpečení stavby 
jednotkami PO viz předchozí odstavce!  
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