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Akce: J. Zajíce č. p. 983 – vybudování výtahu a zrušení rampy 
 
Investor: Statutární město Pardubice, Magistrát města, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 

Pardubice 
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1. seznam podkladů 
• projektová dokumentace 
• prohlídka místa stavby, fotodokumentace 
• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění 
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění 
• Vyhláška č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o PO, ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů 
• ČSN 73 0802 + Z1, Z2 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 
• ČSN 73 0834 + Z1 – Požární bezpečnost staveb – změny staveb 
• ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 
• ČSN 73 0821 ed. 2 – Požární bezpečnost staveb – požární odolnost stavebních konstrukcí 
• ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou  
• Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, Roman Zoufal a kolektiv 
• další související předpisy a ČSN v platném znění včetně změn 
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b)  stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, případně popisu a 
zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě  

 Předmětem projektové dokumentace je demolice stávající rampy pro pěší u objektu čp. 982 na ulici Jana Zajíce 
v Pardubicích, která je v dezolátním stavu. Rampa slouží pro přístup pěších na ochoz propojující objekty čp. 982 a 983 
(jedná se o centrum obchodu a služeb). Tuto rampu pak investor plánuje nahradit novým výtahem. Výtah není navržen 
jako evakuační, pro přístup na tento ochoz jsou k dispozici další stávající schodiště. Jedná se o výtah elektrický 
umístěný v samostatné samonosné šachtě, která bude navazovat na ochoz. Výtah je navržen ze samonosné ocelové 
konstrukce se skleněným pláštěm doplněným plechovými prvky. Výtah bude v provedení bez strojovny. Střecha bude 
tvořena ocelovými vaznicemi se záklopem z OSB desek a SBS modifikovaným bitumenovým pásem s břidličným 
posypem. 

Napájení výtahu bude z rozvaděče v 2. NP objektu č. p. 983 (chodba místního úřadu). Kabely pro napájení 
výtahu budou vedeny v kabelovém žlabu a budou uloženy v podhledu z minerálních čtvercových kazet. Ve smyslu čl. 
12.9.2 c) ČSN 73 0802 se tedy nejedná o volně vedené elektrické kabely. Kabely neslouží pro napájení zařízení, které 
má zůstat funkční v případě požáru. Přívod napájecího proudu (včetně jeho revize) pro výtah bude 400 V, 50 Hz, 
proudová soustava TNS-C, ukončený v místě hlavního vypínače a rozvaděče výtahu stočeným koncem. Přívodní kabel 
bude 5 x 4 CYKY s jištěním přívodu jističem charakteristiky „B“ – 20 A. Rozvaděč v prostoru chodby úřadu městského 
obvodu tedy nemusí být s požární odolností. 

 
c) dělení stavby do požárních úseků 
 Řešená výtahová šachta bude tvořit samostatný požární úsek. Výtahová šachta je mimo stavební objekty. 
 
PÚ č. 1: N 1.01 – výtahová šachta 
 
konstrukce: nehořlavé (čl. 7.2.8 a) ČSN 73 0802) 
 
d)  stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a 
posouzení velikosti požárních úseků 
požární riziko PÚ N 1.01:  

Pro výtahovou šachtu se v souladu s čl. 8.10.2 ČSN 73 0802 uvažuje II. SPB. 
 
e) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti 
 Požadavky na požární odolnost a hořlavost stavebních konstrukcí jsou definovány tab. 12 ČSN 73 0802 pol. 10 
a jsou vypsány níže. Požární pásy se nevyžadují.  
 
 Klasifikace požární odolnosti použitých stavebních konstrukcí byla provedena dle Eurokódů (Hodnoty požární odolnosti 
stavebních konstrukcí podle EUROKÓDŮ, Roman Zoufal a kolektiv), přičemž posuzované konstrukce byly navrženy na účinky 
zatížení při běžné teplotě okolí podle příslušného Eurokódu pro pozemní stavby, katalogů výrobců navržených konstrukcí, ČSN 73 
0821 ed. 2. 
 

Druh stavební konstrukce Požární odolnost pro 
II. SPB Popis navržených konstrukcí 

Výtahové a instalační šachty 
b) 1) požárně dělící konstrukce 
b) 2) požární uzávěry 

30 DP2 
15 DP2 

‒nejsou navrženy žádné požárně dělící konstrukce ani uzávěry 

 
f) zhodnocení navržených stavebních hmot (třída reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, 
rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.) 

Konstrukce musí být provedeny v souladu se schválenými technologickými a montážními postupy. Tyto 
konstrukce musí být provedeny jako kompletní dodávka systému oprávněnou osobou. V řešené výtahové šachtě a 
výtahu se nebudou vyskytovat materiály, které při požáru odkapávají nebo šíří požár po svém povrchu (ocel, sklo, plech 
– třída reakce na oheň A1 vyhoví). Stavební konstrukce navržené dle předložené projektové dokumentace vyhoví.  
 
g) zhodnocení evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, 
provedení a vybavení 
 Únikové cesty není nutné posuzovat. Výtah není navržen pro evakuaci osob. Pro únik osob z ochozu budou i 
nadále sloužit dvě stávající venkovní schodiště o šíři minimálně 1,8 m, každým únikovým pruhem může unikat až 100 
osob (přilehlé objekty jsou dvoupodlažní). Výtah není navržen tak, aby zužoval stávající šířku ani přilehlého ochozu, 
ani schodišť. 
 Objekty čp. 982 a 983 nejsou určeny pro trvalou přítomnost osob s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace, tyto osoby se zde vyskytují pouze jednotlivě nebo náhodně. Z toho důvodu není nutné řešit výtah jako 
evakuační. Ochoz je navíc mimo požárně nebezpečný prostor navazujících objektů a je otevřený (bez obvodových stěn). 
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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 
 Odstupové vzdálenosti jsou určeny dle kapitoly 10 a přílohy F ČSN 73 0802. Hodnoty jsou stanoveny pro pv = 
30 kg/m2 a nehořlavé konstrukce. 
 
strana severovýchodní, jihozápadní: 
 Odstupová vzdálenost byla posouzena pro jednotlivé otvory dle přílohy H ČSN 73 0804. Pro velikost požárně otevřené 
plochy 2300 x 7300 mm je odstupová vzdálenost: d = 4,1 m. 
 
strana severozápadní, jihovýchodní: 
 Odstupová vzdálenost byla posouzena pro jednotlivé otvory dle přílohy H ČSN 73 0804. Pro velikost požárně otevřené 
plochy 2200 x 7300 mm je odstupová vzdálenost: d = 4,0 m. 
 
Zhodnocení: 
 Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední objekty, zasahuje pouze do stávajících betonových 
konstrukcí přilehlého ochozu. Požárně nebezpečný prostor zasahuje na pozemek investora. Nová výtahová šachta se 
neumisťuje do požárně nebezpečného prostoru požárních úseků nejblíže umístěného objektu č. p. 983. Odstupová 
vzdálenost od služebny městské policie na úrovni 2. NP je směrem k výtahové šachtě 6,2 m (pro pv = 42 kg/m2, 
nehořlavé konstrukce, výška hu = 2,75 m, l = 11,6 m).   
 
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 
Vnitřní odběrní místa 
  V souladu s čl. 4.4 b1) ČSN 73 0873 nemusí být zřízeno vnitřní odběrní místo. 
 
Vnější odběrní místa 
      Za postačující se považuje podzemní hydrant vzdálený do 150 m od objektu s min. statickým přetlakem 0,2 
MPa a vydatností 6 l/s, DN 100. Stávající podzemní hydrant se nachází 90 severozápadně od navrhované výtahové 
šachty. Splnění parametrů vnějšího odběrného místa musí být ověřeno dle požadavků ČSN a předloženo při závěrečné 
kontrolní prohlídce.  
 
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, zhodnocení možnosti provedení zásahu 

 Za postačující považuje alespoň jednopruhová průjezdná silniční komunikace se šířkou jízdního pruhu 
nejméně 3 m. Příjezdová komunikace musí vést do vzdálenosti nejvýše 10 m od vstupu do objektu. Pro projektování 
těchto komunikací platí především ČSN 73 6101 nebo ČSN 73 6110. Vnitřní a vnější zásahové cesty a nástupní plochy 
se v souladu s ČSN 73 0802 nevyžadují. Přístup k centru obchodu a služeb je zajištěn z průjezdné asfaltové komunikace 
o šíři minimálně 3 m (ulice Luďka Matury a Jana Zajíce). Objekt č. p. 983 k této komunikaci přiléhá. 
 
  Výtah je umístěn mimo ochranné pásmo nadzemního vedení vysokého napětí s vodiči bez izolace, umístění 
umožňuje příjezd a provedení zásahu mimo ochranné pásmo VN (vyhláška č. 268/2011 Sb.). 
 
k) stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasících přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků 
požární ochrany nebo požární techniky 
  U rozvaděče v budově úřadu bude umístěn 1 PHP práškový s hasící schopností 27A/144B. Je to z důvodu 
možnosti odcizení při umístění v blízkosti výtahové šachty. 
 
obecně: 

 PHP bude umístěn na viditelném a snadno přístupném místě v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Provozuschopnost hasicích přístrojů se prokazuje dokladem o jejich kontrole provedené podle podmínek stanovených 
vyhláškou 246/2001 Sb., kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury. 
 
l) zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, VZT, vytápění) 
z hlediska požadavků požární bezpečnosti 
Vytápění a komínová tělesa: 

 Vytápění se nenavrhuje. 
 
Elektrická zařízení a elektroinstalace: 
 Elektroinstalace musí být navržena a provedena dle platných norem a předpisů a je předmětem revize. Hlavní 
vypínač bude označen (tabulkou „TOTAL STOP“). Poloha umístění vypínače napájení výtahu bude umístěna na plánku 
v kabině. 
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VZT: 
 Neřeší se. Výtah je umístěn mimo stavební objekty, odvětrání šachty je přímo do volného ovzduší. 
 
Prostupy požárně dělícími konstrukcemi: 
 Prostupy požárně dělícími konstrukcemi nebudou realizovány. 
 
funkce výtahů při požáru: 

Základní reakcí výtahu při vzniku požáru je návrat klece do určené stanice (1. NP) a umožnění 
výstupu cestujících – dveře se otevřou, nebudou blokovány. Po přijetí elektrického signálu musí výtah 
fungovat podle ustanovení čl. 5.3 ČSN EN  81-73. Elektrický signál bude aktivován ručním ovládacím 
zařízením (např. spínač pod sklem). Výtah nebude sloužit k evakuaci osob.  

 
- výtahová klec je určena pro dopravu osob, je z výrobků třídy reakce na oheň A1, je navržen výtah bez 
strojovny 
- výtah spojuje 2 užitná nadzemní podlaží  
- konstrukce, která ohraničuje prostor šachty včetně dveří, je navržena druhu DP1  
 
ruční ovládací zařízení musí: 
- mít dvě stabilní polohy 
- opatřeno zřetelně viditelným označením, do které polohy je spínač přepnut, aby se zabránilo omylu o jeho 
poloze 
- vhodně označeno o jeho účelu 
- umístěno ve stanovené stanici (1. NP) 
- chráněno proti zneužití 
 
 Když je výtah zastaven pro poruchu, signál od ovládacích prostředků pro řídicí systém výtahu nesmí 
iniciovat rozjezd výtahu. Po obdržení signálu o zjištění požáru musí výtah reagovat dle pokynů uvedených v 
kapitole 5.3 ČSN EN 81-73. 
 
m) stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení 
hořlavosti stavebních hmot 

Nejsou navrženy. 
 
n) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostní mi zařízeními, následně stanovení 
podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace 

 Samočinné odvětrací zařízení, stabilní hasicí zařízení ani elektrická požární signalizace nejsou dle ČSN 73 
0802 a ČSN 73 0875 požadovány.  
 
o) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně zhodnocení nutnosti 
označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení 

 Vzhled a umístění bezpečnostních značek a tabulek stanoví ČSN EN ISO 7010, ČSN ISO 16069, nařízení 
vlády č. 375/2017 Sb. a další související předpisy. 

 
 V objektu Úřadu městského obvodu Pardubice III bude označen hlavní vypínač elektrické energie pro výtah 

(tabulkou „TOTAL STOP“). Výtah musí být v každém podlaží a v kabině označen tabulkou „NEPOUŽÍVAT PŘI 
POŽÁRU“ a „ TENTO VÝTAH NESLOUŽÍ K EVAKUACI OSOB“. 
 
 
 
 závěr 

 Posuzovaná novostavba venkovní výtahové šachty u objektu čp. 983 je posouzena z hlediska požární 
bezpečnosti v souladu s požadavky příslušných norem a předpisů a vyhoví, budou-li respektovány a dodrženy 
požadavky uvedené v tomto požárně bezpečnostním řešení. 

 
 

      Česká Třebová, leden 2020 
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