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1 Úvod 

Ochrana před požáry představuje historicky mimořádně sledovaný veřejný zájem. Již 

v nejstarších právních předpisech jsou uvedeny zmínky o technických podmínkách ochrany 

před vznikem a šířením požáru. Přestože požáry nepředstavují v současnosti nebezpečí tak 

fatální, škody na majetku, zdraví nebo dokonce na životech jsou stále mimořádnou hrozbou.  

Hlavním účelem návrhu protipožárního zabezpečení budovy je minimalizovat následky ohně. 

Hotely znamenají v případě požáru zvláštní riziko pro své hosty. 

Rozhodl jsem se v rámci bakalářské práce rozebrat rizika hotelů a následně na vybraný 

objekt aplikovat obecné zásady. 
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2 Rešerše 

Bradáčová, I.: Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. SPBI, Ostrava 2007. 

ISBN 978-80-7385-023-4 

Autorka se v knize věnuje požární bezpečnosti nevýrobních objektů. Je zde popsána 

historie právních a technických předpisů v ČR až po současnost, a také přehled základních 

norem požární bezpečnosti staveb.  

 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhláška stanoví technické podmínky požární ochrany a požární bezpečnosti staveb, 

které byly dosud stanoveny pouze částečně, a to v několika právních předpisech, zejména 

z oblasti stavebního práva. Jsou zde také řešeny technické podmínky požární ochrany při 

stavebních úpravách, udržovacích pracích, změnách dokončených staveb a zařízení staveniště. 

Vyhláška obsahuje jak technické podmínky požární ochrany staveb mající obecný 

charakter, tak i specifické podmínky požární ochrany pro vybrané druhy staveb. 

 

Časopis 112 

Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany 

obyvatelstva vydávaný Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru. Obsahuje 

informace o mimořádných událostech, odborné články týkající se prevence požární ochrany, 

ochrany obyvatelstva a krizového řízení. 

 

ČSN 73 0833:1996 + Z:2000 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování 

Tato norma stanovuje specifické požadavky požární bezpečnosti na objekty a prostory 

pro bydlení a ubytování v návaznosti na ČSN 73 0802. 
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3 Hotel 

Hotel je veřejně přístupné ubytovací zařízení provozované na základě obchodních zásad. 

Slouží k přechodnému ubytování hostů v individuálních pokojích. Podle třídy, plní hotel 

funkci stravovací, společenskou a zábavní. Lidé odedávna cestovali a setkávali se jako 

cestující v ubytovacích zařízeních, která byla často poblíž kostelů, ale vždy na křižovatkách 

obchodních cest.[12]  

Zde lidé nejen odpočívali a spali, ale také hodovali, zpívali, tančili a prováděli své 

obchody.  

Rozlišujeme: městské hotely 

          prázdninové hotely  

          klubové hotely 

          hotely a apartmány 

              motely 

3.1 Mezinárodní klasifikace podle komfortu 

5 kategorií:        * cenově výhodné (turistická)    

   ** ekonomická třída (standard) 

   *** st řední třída (komfortní) 

   **** první t řída (prvotřídní) 

   ***** luxusní t řída (luxus) 

 

� * (turistická):  Recepce je dosažitelná buď zvonkem, nebo telefonem. Jednolůžkové 

pokoje (JL) mají velikost 8 m2. Dvoulůžkové pokoje (DL) mají velikost 12 m2, 

přistýlka + 5 m2 navíc. V těchto typech hotelů není k dispozici: lampa na nočním 

stolku, rádio, TV na pokoji, žádný hotelový bar, žádná restaurace. Placení je jen 

v hotovosti. 

�  ** (standard):  JL pokoje mají velikost 8 m2. DL pokoje mají velikost 12 m2, 

přistýlka + 5 m2 navíc.  V těchto typech hotelů je k dispozici: lampa na noční stolek, 

židle ke každé posteli, stůl, skříně, v koupelně mýdlo a osuška. Standard v těchto 

typech hotelů je: minibar nebo nápojový automat. 
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�  *** (komfortní):  Recepce je obsazená 12 hodin denně. JL pokoje mají velikost 9,5 

m2. DL pokoje mají velikost 13,3 m2, přistýlka + 5 m2 navíc. Vstup do hygienického 

zařízení musí být z předsíně. V těchto typech hotelů je k dispozici: sejf na pokoji nebo 

u recepce, všechny pokoje s telefonem, 70% pokojů mají TV a rádio, osvětlení u 

umyvadla, restaurace, telefax v recepci. Placení bezhotovostní. 

� **** (prvot řídní): Recepce je v pohotovosti 24 hodin denně. JL pokoje mají velikost 

11,4 m2. DL pokoje mají velikost 13,3 m2. Vstup do hygienického zařízení musí být 

z předsíně. V těchto typech hotelů je k dispozici: na všech pokojíc TV a rádio, 

hotelový bar a služba na poschodí, 24hodinová telefonní ústředna, v koupelně dvě 

umyvadla, zrcadlo pro kosmetiku a fén, v pokoji sedací souprava s lampou na čtení, 

šatní a prádlové služby. Pro hosty zdarma: sprchovací gel, atd. 

�  ***** (luxus):  Recepce s domovníkem. JL pokoje mají velikost 12 m2. DL pokoje 

mají velikost 16 m2. Vstup do hygienického zařízení musí být z předsíně. V těchto 

typech hotelů je k dispozici: jídelní služba na poschodích, hala s nápojovou službou, 

dvě apartmá, dvě restaurace, koupací plášť, atd.  

� Po roce 1945 došlo k minimalizaci opatření k ochraně obyvatelstva před vzdušným 

napadením, 

� od roku 1946 probíhala organizovaná likvidace protiletecké ochrany (odstraňování 

ochranných staveb, zařízení, zbytků původní organizační struktury apod.), 

� 13. července 1951 bylo přijato Vládní usnesení o civilní obraně, kde byly vymezeny 

základní prvky organizace civilní obrany, která spadala do působnosti ministerstva 

vnitra. Pevná organizační struktura byla tvořena vojenskou a nevojenskou částí. 

� 15. 1. 1958 - přijato Usnesení vlády Republiky československé č. 49 o civilní obraně 

Republiky československé s přílohou Směrnice o civilní obraně Republiky 

československé, na základě opatření proti zbraním hromadného ničení, 

� v souvislosti se změnou územně-administrativního uspořádání republiky a se změnou 

názvu státu byl 18. dubna 1961 přijat zákon č. 40 o obraně Československé 

socialistické republiky, který obsahuje příslušná ustanovení týkající se civilní obrany, 

� 1. ledna 1976 byla civilní obrana převedena z působnosti ministerstva vnitra do 

působnosti ministerstva obrany.[15] 

3.1.1 Zóny a potřeba plochy 

• ubytování v pokojích, sociální zařízení, chodby, servis na poschodí 50 - 60% 

• prostory pro hosty, recepce, hala, pobytové místnosti   4 - 7% 

• veřejné pohostinství, restaurace, bar pro hosty    4 – 8% 
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• bankety a konference, salonky a konference     4 – 12% 

• hospodářství, kuchyň, personál, sklady     9 – 14% 

• správa, ředitelství a sekretariát      1 – 2% 

• technika, provoz a údržba      4 – 7% 

• zábava, volný čas, sport, obchody, kadeřník    2 – 10% 

• speciální oblasti jako kůry, semináře, činnosti ve volném čase. 

 

- Ubytování: hotelové pokoje s jedním nebo dvěma lůžky, suity s obývacími 

místnostmi nebo 2 pokoje s propojením dveřmi. Postele 1000/2000 mm, queensize 1650/2000 

mm, kingsize 2000/2000 mm, provedení dvojlůžko na kolečkách nebo podstavci. Sedací 

souprava, pracovní stůl a židle u okna. Televize, chladnička a minibarem, lavice na kufry. 

95% hotelových hostů se sprchuje, proto vana už není standardem. Předsíň s vestavěnou 

skříní a s velkým zrcadlem. Služební místnost na patře: 1:15 pokojům, patrový ofis pokojská. 

Snídaně na pokoji pro 35% hostů ve Francii, 60% v Americe, méně ve střední Evropě. Podíl 

chodeb asi 6 m2 na pokoj, šířka chodby minimálně 1,50 m, při délce chodby 30 m je 1,80 m. 

Chodby pro zaměstnance 1,20 m. V hotelu je důležité důsledně oddělit komunikace pro 

personál a zásobování hotelu od komunikací pro hosty. Plynulý přechod od rustikálních 

k specializovaným restauracím, pro pasanty malá restaurace a la card. Obecně 1 bar v hale, ve 

4**** hotelu aperitiv bar blízko restaurace. 

 

- Hotel pro semináře: zvýšená plošná potřeba, centrální hala s mnoha funkcemi, 

vhodná pro semináře, flexibilní, pro kontakty, informační trh, výstavy, činnost o přestávkách, 

nápoje, bufet. Připojený sklad nábytku, židlí. Prostory s vybavením vizuálními médii, audio, 

projekce, simultánní překlad, kopírovací přístroje, fax, telex, telefon, nástěnky. Přípojky do 

všech místností. Zatemnění, tabule, projekční plátno, kanceláře pro jednání a pro referenty, 

sklad pracovního materiálu. 

Přednáškové místnosti s možností propojení více místností, až do 100 osob, řady židlí 

0,8 – 1,0 m2/osobu. Řady stolů 1,5 – 2,0 m2/osobu; tabule, projekční plátno, projekce médií. 

Seminární místnosti pro 15 – 20 osob, 2,5 m2/osobu a 20 m2 zóna pro aktivity = celkem 70 

m2. Stoly systémové, židle s opěradlem stohovatelné. Na jednu seminární místnost 2 pracovní 

místnosti 15 m2 pro skupinu 5 – 10 osob. Osvětlení přednostně žárovkami, neutrální 300 – 

500 lx, dimmer (regulace intenzity). Větrání a odvětrání nejlépe okny. Zvýšené nároky na 

velikost parkovací plochy. 



 8

 - Místnost pro hosty, pohostinství: zásadně neuplatňujeme zásadu vzorečku  

„osoby = m2 “, protože neplatí pro prostory pod 100 m2. Dimenzování je třeba odvodit 

na základě návrhů zařízení. Jen tak je zaručen vztah mezi prostory k posezení a vlastními 

prostory s integrací nutného technického servisu.  

Funkční plánování místností pro hosty: stanovení přístupů a dopravních os, které 

omezují užitnou plochu svým počtem a potřebnou šířkou.  

Umístění servisních místností (s výjimkou variabilních forem zařízení) ve vztahu 

k oddělení. Na 40 míst minimálně 1 servisní místnost umístěná centrálně. Stanovení forem a 

rozměrů stolů s ohledem na charakter provozu a strukturu hostů. Podle druhu provozu a 

požadovaného optického členění užitné plochy navrhujeme skupiny po 20 místech (12 – 24 

místech). Prostor má pak určitý vztah k hostu a možnost dobré obsluhy, není to však čekárna.  

Kuchyň je určitým souborem vysoce technizovaných jednotlivých pracovišť a její 

velikost je určena počtem požadovaných pracovních míst, dále rozměry použitého 

technického vybavení spolu s ergonomickými proporcemi. K tomu přistupuje struktura 

nabídky, momentální poptávka, stupeň předvýroby atd. Je to nerealistické, chtít odvodnit 

plochu kuchyně podle nějakého klíče nebo podle počtu jídel nebo podle počtu míst k sezení 

v restauraci. 50 jídel může vyžadovat stejné vybavení přístroji jako 200. 

 Při navrhování kuchyně máme 4 vývojové stupně: 

• stanovení funkčních částí v daném případě 

• zjištění max. a min. počtu personálu pro tuto funkční část 

• určení nutného technického vybavení podle postupů a výkonnostního objemu 

• dimenzování a funkční uspořádání pracovních úseků 

Po stanovení těchto veličin lze racionálně a hospodárně uspořádat kuchyň jako 

nákladnou výrobně produkční část. Je třeba konzultovat s odborníkem se zkušenostmi 

v projektování kuchyní. 

Kuchyň: studená a teplá část, cukrárna, přípravna masa – hrubá a čistá, přípravna 

zeleniny – hrubá a čistá, výrobní část, kuchyň pro bankety, satelitní kuchyň, dietní kuchyň, 

mytí kuchyňského nádobí – černého a stolního.  

Sklad: chlazení masa, zeleniny, mléčných výrobků, polotovarů, mražení, denní sklad, 

suchý sklad, sklad lahví, odpad suchý a organický, obaly, příjem zboží, pivní sklep, vinný 

sklep, sklad lihovin, sklad zboří v přepravkách.  
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Servis: ofis číšníků, patrový servis, kávová kuchyň, bufet, mytí stolního nádobí, mytí 

stříbrného nádobí, mytí černého nádobí. 

Hlavním průsečíkem mezi částí pro hosty, sklady a hospodářskými místnostmi, stejně 

jako v podlaží, je číšnický ofis. Kolem tohoto bodu, podle hledisek technologických postupů, 

se soustřeďují zařízení pro výdej jídel a příjem použitého nádobí, tj. mytí nádobí, teplá 

kuchyň, studená kuchyň, pokladna pro číšníky a servisní zařízení, dále bufet, nápoje a dezert.  

Patrový servis se orientuje podle chodeb k hotelovým pokojům. Pro hospodárné 

vedení je nutné, aby restaurace, služební místnosti a kuchyně byly umístěny na jednom 

podlaží tak, aby mezi restaurací a ofisem byla co nejkratší cesta. Při různých úrovních 

navrhujeme satelitní kuchyně.[15]  

3.1.2 Členění hotelů podle funkce 

� Hotely: poskytují ubytování, stravování a společenský styk, popř. další služby a 

funkce 

� Hotel garní: poskytují pouze ubytování a podávání snídaní pro hotelové hosty 

� Pobytové hotely: jsou rekreační, lázeňské, turistické a horské. Nejkratší pobyt je 

týdenní, proto se doplňují další prostory (klubovny, herny, prostory pro zábavu a 

pobyt dětí) a služby. 

� Hotel apartmá: soubor dvou nebo více místností pro ubytování hostů 

� Hotel typu formule:  ubytovací zařízení v průmyslových, obchodních zónách, 

možnost parkování. 2 – 3 lůžkové pokoje 

� Motel: ubytovací zařízení pro motoristy, možnost parkování 

� Hostel: ubytovací zařízení typu kolejí 

� Botel: ubytovací zařízení – loď, trvale kotvená, poskytující hotelové služby 

� Rotel: ubytovací zařízení jako autobus 

� Terminál: hotel v blízkosti letiště, pro přespání cestujících 

� Turistické, sportovní ubytovny: 

3.1.3 Členění hotelů podle velikosti 

� Malé: 10 – 100 lůžek 

� Střední: 101 – 250 lůžek 

� Velké: nad 250 lůžek 
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Toto velikostní členění se mění s rostoucí provozně a ekonomicky optimální kapacitou, 

která zahrnuje náročnost investice, provozní náklady a úroveň služeb ve vazbách na rozvoj 

techniky, automatizace a centralizaci určitých provozů.[12] 
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4 Statistika hotelových požárů a jejich příčiny 

Riziko požáru v hotelu by se nemělo podceňovat a zjednodušeně posuzovat jako riziko 

„nevýrobní“, čili malé. K tomu slouží právě statistické údaje.[10] Můžeme zabrousit trochu 

do historie, např. jeden z nejhorších hotelových požárů ve Vídni byl požár v hotelu Augarten 

29. září 1979, při kterém zemřelo 25 hotelových hostů, požár v luxusním hotelu Pattaya 

v Thajsku 11. července 1997 si vyžádal 91 lidských životů nebo požár v pařížském hotelu 

Opera v roce 2005, při kterém přišlo o život 24 lidí.[11] Co se týče požáru v hotelu v ČR, 

může zmínit požár hotelu Olympic, ke kterému došlo v roce 1995. Škody na majetku zde 

dosáhly výše kolem 40 mil. Kč a o život přišlo 8 zahraničních hostů hotelu, a to vše za 

situace, že požár vypukl v odpoledních hodinách, kdy se v hotelu nachází minimální počet 

lidí.[10] 

4.1 HOTELY, MOTELY a PENSIONY (objk=160) na území ČR  

- v letech 2003-2007  

 

Obrázek 1 Počet požárů v období let 2003 – 2007 [13] 
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Tabulka 1 Přehled základních údajů [13] 

 2003 2004 2005 2006 2007 Celkem 

Škoda v mil. Kč 10,7 13,2 2,8 1,6 11,0 39,3 

Počet usmrcených osob - - - - - - 

Počet zraněných osob 8 9 - 1 10 28 

Počet evakuovaných osob 72 - 20 40 1 133 

Počet zachráněných osob 21 9 4 - 14 48 

Uchráněné hodnoty v mil. Kč 105,6 355,5 13,5 31,6 83,6 589,8 

 

Následující graf sumarizuje prostory budovy, kde nejčastěji vznikl požár. V prostorech 

vzniku převažuji půdy, chodby, střechy a komínová tělesa, které patří do skupiny ostatní 

prostory. Dále pak kanceláře, vrátnice a sociální zařízení. Ve skupině shromažďovacích 

prostor převažují restaurace a veřejné prostory. 

 

Obrázek 2 Nejčastější prostor budovy, kde požár vznikl za období let 2003 – 2007 [13] 
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Obrázek 3 Příčiny vzniku požáru [13] 

Nedbalost dospělých se podílí na celkovém počtu požárů téměř 40 %. Požáry vzniklé 

od technických zařízení jsou rozvedeny v další tabulce. 
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Tabulka 2 Požáry zapříčiněné technickým zařízením v období let 2003 – 2007 [13] 

Iniciace 

zařízením/rok 

2003 2004 2005 2006 2007 Celkem 

Rozvodné desky, 

pojistky, rozvaděče 

1 1 - - 1 3 

Vnitřní rozvod NN 1 1 1 1 3 7 

Jiný el. rozvod - 1 - - - 1 

Elektrické 

spotřebiče 

12 14 10 4 13 22 

Spotřebičem na 

plynná paliva 

2 1 - 1 4 8 

Rozvod tepla a 

komíny 

1 2 1 - 2 6 

Části strojů a 

zařízení 

1 - - - - 1 

celkem 18 20 12 6 23 79 

 

Nejčastější konkrétní zařízení: 

U el. spotřebičů se jednalo o závady fritovacích nádob včetně závady termostatu 

smažící pánve, mikrovlnné trouby, el. zkrat barevných TV přijímačů, závady teplometů, 

přenosných spirálových vařičů, průtokových ohřívačů, myčky nádobí, mrazničky, zářivky, 

topidla. Objevily se také požáry způsobené zkratem v neonové reklamě na budově, závady 

zářivkového tělesa, závadou průmyslové sušky prádla, žhnutí textilu válce a následně 

mandlovaného prádla, zkratem v programátoru pračky, elektrická saunová kamna typ SK 9, 

vznícení odpadů ve vzduchotechnice, vznícení odložených textilií na el. spotřebič (aku. 

topidlo, vysoušeč vlasů). [13] 
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V následujícím obrázku, je znázorněna průměrná doba od zpozorování požáru do jeho 

likvidace v minutách. 

 

Obrázek 4 Průměrná doba od zpozorování do lokalizace [13] 
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4.1.1 Seznam velkých požárů v ČR 

- Se škodou 1 mil. Kč,- a vyšší 

Rok 2003 

� Hotel, okres Domažlice, škoda 3 mil., úmyslné zapálení 

� Hotel Slezan, Bruntál, škoda 1,7 mil., nedbalost při používání 

jednoplotýnkového vařiče 

� Motel Dlouhá Louka, okr. České Budějovice, škoda 1,5 mil., neobjasněna 

� Penzion na Hoře sv. Šebestiána, okr. Chomutov, 1 mil., technická závada 

� Hotel U Medvěda, Postoloprty, okr. Louny, 1 mil., neobjasněna 

� Horská chata, okr. Ústí nad Orlicí, 1 mil., úmyslné zapálení 

 

Rok 2004 

� Hotel Belveder Příbram, 1 mil., technická závada elektrospotřebiče 

� Hotel Arnika Špindleruv Mlýn, okr.Trutnov, 3 mil., úmyslné zapálení 

� Motorest "U Bena", okr.Třebíč, 3,9 mil. , úmyslné zapálení 

� Restaurace hotelu, Vsetín, 1 mil. , úmyslné zapálení 

 

Rok 2005 

� Hotel Brandl, Praha, 2 mil., technická závada el. spotřebiče v kuchyni 

 

Rok 2007 

� Penzion Karafiát ve Štěpánově, okr. Chrudim, 2 mil., nezajištěná 

komínová dvířka 

� Hotel Orion, Liberec – Starý Harcov, 5 mil., zazděný trám v komíně[13] 
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5 Opatření k zajištění bezpečnosti 

5.1 Elektronické požární systémy (EPS) 

Elektronická požární signalizace, jejímž úkolem je detekce nebezpečí požáru v 

nejčasnějším stádiu jeho vzniku. Ve většině případů bývá prvním příznakem nebezpečí kouř, 

který se objevuje dříve než zvýšená teplota, a který rovněž v největší míře způsobuje ohrožení 

osob. Detekci vzniku požáru zajišťují detektory založené na různých principech. Ionizační 

detektory reagují na rychle se rozhořívající požáry charakteristické hořícími částicemi 

určitých rozměrů. Fotoelektrické reagují na požáry s pomalu doutnajícím ohněm, obdobně 

jako laserové detektory, které jsou cca 50x citlivější. Termické detektory reagují na zvýšení 

teploty. Existují také kombinované detektory, které v sobě spojují funkce výše popsaných 

detektorů. Některé z detektorů umožňují sledování naměřených veličin v čase a tak 

minimalizují riziko falešných poplachů. Systém EPS tak včasnou informací přispívá k 

minimalizaci škod vzniklých požárem.[16] 

5.2 Samočinné hasicí zařízení (SHZ) 

Slouží k provedení hasebního zásahu bez přítomnosti lidského činitele v krátké době 

po vzniku požáru. 

Nejpoužívanější stabilní hasicí zařízení jsou:  

• sprinklerová hasicí zařízení; 

• drenčerová hasicí zařízení; 

• plynová hasicí zařízení; 

• hasicí zařízení Fire Jack s aerosolovým hasivem 

Sprinklerové zařízení je automatické hasicí zařízení, které vznikající požár zjistí, hlásí 

a místně hasí. Princip funkce je zrovna tak jednoduchý jako spolehlivý. Uzavřená, vodou 

naplněná potrubní síť pod stropem všech chráněných stavebních částí a na ní jsou rozmístěny 

uzavřené sprinklerové hlavice. Při vzniku požáru se otevřou sprinklerové hlavice v jeho 

bezprostřední blízkosti, tak jak se požár rozšířil. Vytékající vodní paprsek naráží na tříštič, 

který vodu rozptyluje, takže vzniklý "tryskající déšť" pokrývá oheň. 

Současně s otevřením hlavice se uvede do chodu vodní zvon, který signalizuje činnost 

tohoto zařízení. Instalování sprinklerového zařízení se provádí především tam, kde se 

schromažďuje velké množství lidí nebo kde je třeba chránit velké hodnoty.[17] 
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6 Bezpečnost hostů a ochrana jejich majetku 

Specifický charakter provozu hotelů a jejich zařízení představuje shromáždění velkého 

počtu osob. Neznalost prostředí spolu s velkou rozlohou znamená při požáru poměrné vysoké 

riziko pro zdraví a životy osob. O bezpečnosti hotel se rozhoduje již při jeho výstavbě. 

Obecně technické požadavky na výstavbu určují kromě jiného také podmínky nutné na 

k zajištění bezpečnosti, a to zejména: 

- stanoví nutnost vybudování únikových cest 

- možnost vyhlášení požárního poplachu a řízení evakuace 

- použití stavebních materiálů 

- povinnost nouzového osvětlení únikových cest 

- umožňují zásah jednotek požární ochrany 

 

Vedení hotelu má odpovědnost za minimalizaci možností vzniku požáru a za ochranu 

životů hostů i zaměstnanců.  

K povinnostem vedení hotelu patří: 

- vypracovat dokumentaci požární ochrany 

- nejméně jednou ročně uskutečnit kontrolu požární bezpečnosti objektu 

- zabezpečit proškolení zaměstnanců a seznámení s postupem evakuace 

z budovy 

- zajišťovat připravenost vyhlášení cvičného požárního poplachu 

- zpracovat formou návodu bezpečnostní pokyny pro hosty s jasně vyznačenými 

únikovými cestami a to i pro osoby handicapované, děti apod. 

- zajistit pravidelnou periodickou prohlídku prostředků a zařízení požární 

ochrany 

- zabezpečit, aby byl na recepci generální klíč ke dveřím všech místností 

- dbát na to, aby únikové cesty byly volné 

- objekty musí být vybaveny potřebným počtem hasicích přístrojů 

- v objektech musí být instalovány hydrantové systémy [14] 
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7 Požárně bezpečnostní řešení stavby 

7.1 Základní údaje 

Název stavby  : Hotel Alley **** Olomouc 

Místo stavby  : Michalské stromořadí č.3 a 5, Olomouc 

Charakter stavby : Novostavba 

Zpracoval  : Martin Willmann 

 

7.2 Charakteristika stavby 

Stavba současnou formou dotváří stávající zástavbu převážně historické architektury 

okolí. Novostavba objektu vyplní stávající proluku mezi domy v centru města Olomouc. 

Objekt bude obsahovat prostory pro ubytování a rekreaci a prostory pro obchod a společné 

stravování. 

Jedná se o nové řešení části budovy. Oproti původnímu projektu dochází 

k významným změnám, které vyžadují stanovení nové koncepce požární ochrany v této části. 

Původní projekt se zabýval také rekonstrukcí objektu na zařízení hotelového typu, ale jiného 

vnitřního uspořádání. 

 

7.3 Dispoziční řešení 

Hotel je částečně řešen bezbariérově, tak aby vyhovoval vyhlášce 369/2001 Sb. 

stanovující obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace.  

Objekt bude podsklepený s pěti nadzemními podlažími. Příjezd pro zásobování je 

uvažován ze severozápadní strany objektu. Příchod návštěvníků hotelu je z prostoru nově 

zbudovaného parkoviště před jihovýchodním průčelím hotelu v ulici Michalské stromořadí. 

Vstup bude zbudován jako bezbariérový.  

V současné době projekt zahrnuje 5 NP a jedno PP. V 1.PP se nachází zázemí pro 

zaměstnance hotelu, šatny zaměstnanců, kuchyně s přípravnami (skladem) + studená kuchyně 

a vinný sklep, strojovna vzduchotechniky, sušárna, prádelna, žehlírna a místnost údržby. 
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V 1.NP se nachází vstupní hala se zádveřím, odtud je přístup do recepce, baru, 

restaurace a odtud dále do kuchyně a jejího zázemí, kde bude zbudován i sklad obalového 

materiálu a odpadu. Dále se v 1.NP nachází hygienická zařízení a společenská místnost, které 

jsou přístupné z hlavní chodby hotelu. Dále jsou zde hlavní komunikace, ze kterých jsou 

přístupná další podlaží. V zadní části tohoto podlaží jsou umístěny dvě zasedací místnosti 

s možností jejich spojení. Je odtud navržen také přístup do dvora objektu. 

2.NP tvoří 11 obytných buněk, z nichž budou některé řešeny jako jednolůžkové, 

dvoulůžkové pokoje (z nichž dva budou řešeny jako bezbariérové) nebo apartmán, všechny 

pokoje jsou vybaveny hygienickým zařízením. Kancelář pro vedení hotelu a úklidová 

místnost. Na chodbě budou umístěny vestavěné skříně na čisté a špinavé prádlo.   

Ve 3.NP je 11 obytných buněk, všechny pokoje jsou vybaveny hygienickým 

zařízením. Dále zde bude kancelář hotelu a úklidová místnost. Na chodbě budou umístěny 

vestavěné skříně na čisté a špinavé prádlo. 

 Ve 4.NP bude umístěno 8 obytných buněk, z nichž většina bude řešena jako 

apartmány. Všechny pokoje jsou vybaveny hygienickým zařízením. Dále zde bude 

vybudován pokoj pro personál a úklidová místnost. Na chodbě budou umístěny vestavěné 

skříně na čisté a špinavé prádlo. 

5.NP tvoří 4 obytné buňky, zasedací místnost s terasou, posilovna + sauna s vířivkou 

se vstupem na terasu, kotelna na plynná paliva a úklidová místnost. Všechny pokoje jsou 

vybaveny hygienickým zařízením. Na chodbě budou umístěny vestavěné skříně na čisté a 

špinavé prádlo. 

Nosná konstrukce vynášející plášť střechy, bude konstruována v principu jako 

vazníková. Pro hlavní nosné prvky krovu, se využije dřevěných profilů dle statického 

výpočtu. Tuhost krovu se zajistí vlastní konstrukcí a ukotvením do ztužujících 

železobetonových věnců.  

Konstrukce nehořlavá D1, požární výška objektu h = 13,6 m. 

7.4 Stanovení technických požadavků  

Požární bezpečnost bude posuzována dle ČSN 730802 – Nevýrobní objekty 

s přihlédnutím k ČSN 730833 – Budovy pro bydlení a ubytování (zařazení do skupiny OB4). 
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7.4.1 Rozdělení objektu na požární úseky 

• jednotlivé obytné buňky budou tvořit samostatné PÚ: N02.11 – N02.22, 

N03.25 – N03.35, N04.36 – N04.44, N05.46 – N05.49 

• Strojovna vzduchotechniky - P01.01 

• Výtahová šachta 1 - Š - P01.02/N5 – EVAKUAČNÍ VÝTAH 

• Výtahová šachta 2 - Š - P01.03/N5 – OSOBNÍ VÝTAH 

• Zázemí personálu, sklad nábytku, místnost údržby, chodba, prádelna + sušárna,   

sklad prádla, úklidová místnost, mandlovna + opravna prádla - P01.04 

• Vinárna, hygienické zařízení, chodba - P01.05 

• Zázemí kuchyně, studená kuchyně, sklady, dopravní výtah pro potřeby 

kuchyně, chodba, kuchyně, restaurace, bar - P01.06/N1 

• CHÚC typu 1A - schodiště, chodba v 1.NP - P01.07/N5  

• CHÚC typu 2A - schodiště, chodba, vstupní hala, recepce, hygienické zařízení, 

zádveří - N01.10/N5 

• Zázemí recepce, společenská místnost - N01.08 

• Salónek 1 + 2, šatna - N01.09 

• Úklidová místnost, chodba - N02.23/N3 

• Kancelář - N02.24/N3 

• Úklidová místnost, chodba - N04.45/N5 

• Sauna, šatny, hygienické zařízení, ochlazovna, chodba, posilovna - N05.50 

• Zasedací místnost, šatna, hygienické zařízení – N05.51 

• Kotelna - N05.52 
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7.4.2 Stanovení stupně požární bezpečnosti 

Označení PÚ Prostor Stupeň požární 

bezpečnosti 

P01.01 Strojovna vzduchotechniky III. 

P01.04 Zázemí personálu, sklad nábytku, místnost údržby, chodba, 

prádelna + sušárna,   sklad prádla, úklidová místnost, 

mandlovna + opravna prádla 

III. 

P01.05 Vinárna, hygienické zařízení, chodba III. 

P01.06/N1 Zázemí kuchyně, studená kuchyně, sklady, dopravní výtah 

pro potřeby kuchyně, chodba, kuchyně, restaurace, bar 

III. 

P01.07/N5 CHÚC typu 1A - schodiště, chodba v 1.NP II. 

N01.10/N5 CHÚC typu 2A- schodiště, chodba, vstupní hala, recepce, 

hygienické zařízení, zádveří 

II. 

N01.08 Zázemí recepce, společenská místnost II. 

N01.09 Salónek 1 + 2, šatna, úklidová místnost III. 

N02.12 – 

N02.22 

Obytné buňky III. 

N02.23/N3 Úklidová místnost, chodba II. 

N02.24/N3 Kancelář III. 

N03.25 – 

N03.35 

Obytné buňky III. 

N04.36 – 

N04.44 

Obytné buňky III. 

N04.45/N5 Úklidová místnost, chodba II. 

N05.46 – 

N05.49 

Obytné buňky III. 

N05.50 Sauna, šatny, hygienické zařízení, ochlazovna, chodba, 

posilovna 

III. 

N05.51 Zasedací místnost, šatna, hygienické zařízení III. 

N05.52 Kotelna III. 

Š-P01.02/N5 Výtahová šachta 1 - EVAKUAČNÍ VÝTAH II. 

Š-P01.03/N5 Výtahová šachta 2 - OSOBNÍ VÝTAH II. 
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7.5 Stavební konstrukce 

7.5.1 Požadavky na požární pásy 

Objekt má 5 NP, výška činí 13,6 m - je nutné zřizovat vodorovné a svislé požární pásy 

mezi jednotlivými požárními úseky. Požární pásy budou mít šířku 0,9 m (resp. délku 

rozvinutého vnějšího obvodu části římsy 1,2 m) a budou tvořeny obvodovými konstrukcemi 

s požadovanou požární odolností DP1 a indexem šíření plamene is = 0 mm/min tj. třídou 

reakce na oheň A1fl, A2fl. 

7.5.2 Požadavky na stavební konstrukce 

Požadavky na stavební konstrukce se určují podle stupně požární bezpečnosti 

jednotlivých požárních úseků. Požární odolnost stavebních konstrukcí a druh konstrukce 

(např. požárních stěn, stropů, požárních uzávěrů otvorů a požárních uzávěrů VZT, prostupů 

rozvodů, aj.) se vždy stanovuje podle požadavků pro požární úsek s vyšším stupněm požární 

bezpečnosti, u požárních stropů rozhoduje stupeň požární bezpečnosti spodního požárního 

úseku. 

7.5.3 Hodnocení stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti 

Skutečná požární odolnost stavebních konstrukcí musí být vždy vyšší anebo nanejvýš 

rovna požadované požární odolnosti. 

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 

  

PÚ P01.01; P01.04; P01.05 - III.SPB ČSN 730802 

  

Požární stěny a stropy REI 60DP1 

Obvodové stěny REW 60DP1 

Nosné konstrukce uvnitř PÚ R60 DP1 

 

PÚ P01.06/N1 - III.SPB ČSN 730802 

  

Požární stěny a stropy v PP REI 60DP1 

Požární stěny a stropy v NP REI 45+ 

Obvodové stěny REW 30+ 
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Obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu REW 15+ 

Nosné konstrukce uvnitř PÚ R 30 

Konstrukce schodišť 15DP3 

 

PÚ P01.07/N5 CHÚC 1A; P01.10/N5 CHÚC 2A - II.SPB ČSN 730802 

  

Požární stěny v PP REI 45DP1 

Požární stěny v NP REI 30+ 

Požární stěny, poslední NP REI 15+ 

Obvodové stěny v PP REW 45DP1 

Obvodové stěny v NP REW 30+ 

Obvodové stěny, poslední NP REW 15+ 

Obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu REW 15+ 

Nosné konstrukce střechy 15 

Konstrukce schodišť 5D3 

 

PÚ N01.08; N02.23/N3; N04.45/N5 - II.SPB ČSN 730802 

  

Požární stěny a stropy v NP REI 30+ 

Požární stěny a stropy, poslední NP REI 15+ 

Obvodové stěny v NP REW 30+ 

Obvodové stěny, poslední NP REW 15+ 

Obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu REW 15+ 

Nosné konstrukce střechy R 15 

Nosné konstrukce uvnitř PÚ v NP R 30 

Nosné konstrukce uvnitř PÚ, poslední NP R 15 

 

PÚ N01.09; N02.12-N02.22; N02.24/N3; N03.25-N03.35; N04.36-

N04.44; N05.46-N05.49; N05.50; N05.51; 05.52 - III.SPB ČSN 730802 

  

Požární stěny a stropy v NP REI 45+ 

Požární stěny a stropy, poslední NP REI 30+ 

Obvodové stěny v NP REW 45+ 
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Obvodové stěny, poslední NP REW 30+ 

Obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu REW 30+ 

Nosné konstrukce střechy R 30 

Nosné konstrukce uvnitř PÚ v NP R 45 

Nosné konstrukce uvnitř PÚ, poslední NP R 30 

 

PÚ Š-P01.02/N5 EVAKUAČNÍ VÝTAH - II.SPB ČSN 730802 

  

Požární stěny a stropy v PP REI 45DP1 

Požární stěny a stropy  v NP REI 30+ 

Požární stěny a stropy, poslední NP REI 15+ 

Požární uzávěry otvorů v PP 30DP1 

Požární uzávěry otvorů v NP 15DP1 

Požární uzávěry otvorů, poslední NP 15DP1 

Obvodové stěny v PP REW 45DP1 

Obvodové stěny v NP REW 30+ 

Obvodové stěny, poslední NP REW 15+ 

 

 

PÚ Š-P01.03/N5 OSOBNÍ VÝTAH - II.SPB ČSN 730802 

  

Požární stěny a stropy v PP REI 30DP2 

Požární stěny a stropy  v NP REI 30DP2 

Požární stěny a stropy, poslední NP REI 30DP2 

Požární uzávěry otvorů v PP 15D2 

Požární uzávěry otvorů v NP 15D2 

Požární uzávěry otvorů, poslední NP 15D2 

Obvodové stěny v PP REW 45DP1 

Obvodové stěny v NP REW 30+ 

Obvodové stěny, poslední NP REW 15+ 
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7.5.4 Posouzení požární odolnosti 

Stropní konstrukce s funkcí požárního stropu mezi podlažími je řešena jako 

železobetonová tl. 200 mm, krytí výztuže 20 mm s minimální odolností REI 60. Nosné 

konstrukce zajišťující stabilitu objektu jsou z cihelného zdiva Porotherm tl. 240 mm s požární 

odolností REI 180. Obvodové stěny jsou z keramických bloků Porotherm 30 P+D tl. 300 mm 

s požární odolností REI 180. Nosné konstrukce uvnitř požárních úseků jsou prefabrikované 

sloupy čtvercového profilu v 1 PP 450/450 mm, v 1NP 400/400 mm a v ostatních NP 300/300 

mm s krytím výztuže 30 mm, požární odolnost R 120. Ostatní požárně dělící příčky jsou 

navrženy z cihelného zdiva Porotherm tl. 115 mm s požární odolností EI 120. 

Veškeré stavební konstrukce vyhovují požadované požární odolnosti. 

7.5.5 Požární uzávěry otvorů 

1.PP 

dveře mezi: 

007 - CHODBA A 001 – SCHODIŠTĚ CHÚC 

036 - ZÁDVEŘÍ A 001 – SCHODIŠTĚ CHÚC 

EI 30/DP1-C bude osazen 

požadovaný 

požární uzávěr 

otvorů 

007 – CHODBA A 029 – VÝTAHOVÁ ŠACHTA EV. V. 

024 – CHODBA A 023 – VÝTAHOVÁ ŠACHTA OS. V. 

EI 30/DP1 bude osazen 

požadovaný 

požární uzávěr 

otvorů 

032 – CHODBA A 007 – CHODBA 

032 – CHODBA A 024 – CHODBA 

007 – CHODBA A 012 – STROJOVNA VZT 

007 – CHODBA A 013 – SKLAD DROGIS. POTŘEB 

EW 30/DP–C bude osazen 

požadovaný 

požární uzávěr 

otvorů 

 

1.NP 

dveře mezi: 

103 – CHODBA A 102 – ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 

103 – CHODBA A 104 – SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 

103 – CHODBA A 132 – CHODBA 

101 – SCHODIŠTĚ A 137 – SALÓNEK 2 

EI 30/DP3-C bude osazen 

požadovaný 

požární uzávěr 

otvorů 
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106 – ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST A 132 – CHODBA 

107 – BEZBARIÉROVÉ WC A 132 – CHODBA 

105 – ZÁZEMÍ RECEPCE A 109 – RECEPCE 

136 – SALÓNEK 1 A 132 – CHODBA 

128 – CHODBA A 132 – CHODBA 

114 – RESTAURACE A 132 – CHODBA 

EI 30/DP3-C bude osazen 

požadovaný 

požární uzávěr 

otvorů 

113 – BAR A 112 – VSTUPNÍ HALA EI 30/DP3-C1) bude osazen 

požadovaný 

požární uzávěr 

otvorů 

132 – CHODBA A 131 – VÝTAHOVÁ ŠACHTA 

128 – CHODBA A 124 – VÝTAHOVÁ ŠACHTA 

EI 30/DP3 bude osazen 

požadovaný 

požární uzávěr 

otvorů 
1)Prosklená protipožární stěna 

2.NP 

dveře mezi: 

210 – CHODBA A 241 – CHODBA 

210 – CHODBA A 203 – CHODBA 

210 – CHODBA A JEDNOTLIVÉ POKOJE 

EI 30/DP3-C bude osazen 

požadovaný 

požární uzávěr 

otvorů 

203 – CHODBA A JEDNOTLIVÉ POKOJE EI 15/DP3-C* bude osazen 

požadovaný 

požární uzávěr 

otvorů 

241 – CHODBA A JEDNOTLIVÉ POKOJE 

241 – CHODBA A 236 – KANCELÁŘ 

241 - CHODBA A 238 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA 

241 - CHODBA A 235 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA 

EI 30/DP3-C bude osazen 

požadovaný 

požární uzávěr 

otvorů 
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3.NP 

dveře mezi: 

347 – CHODBA A 341 – CHODBA 

347 – CHODBA A 303 – CHODBA 

347 – CHODBA A JEDNOTLIVÉ POKOJE 

EI 30/DP3-C bude osazen 

požadovaný 

požární uzávěr 

otvorů 

303 – CHODBA A JEDNOTLIVÉ POKOJE EI 15/DP3-C* bude osazen 

požadovaný 

požární uzávěr 

otvorů 

341 – CHODBA A JEDNOTLIVÉ POKOJE 

341 – CHODBA A 336 – KANCELÁŘ 

341 - CHODBA A 338 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA 

341 - CHODBA A 335 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA 

EI 30/DP3-C bude osazen 

požadovaný 

požární uzávěr 

otvorů 

 

4.NP 

dveře mezi: 

437 – CHODBA A 444 – CHODBA 

437 – CHODBA A 403 – CHODBA 

437 – CHODBA A JEDNOTLIVÉ POKOJE 

EI 30/DP3-C bude osazen 

požadovaný 

požární uzávěr 

otvorů 

341 – CHODBA A JEDNOTLIVÉ POKOJE 

341 – CHODBA A 336 – KANCELÁŘ 

341 - CHODBA A 338 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA 

341 - CHODBA A 335 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA 

EI 30/DP3-C bude osazen 

požadovaný 

požární uzávěr 

otvorů 

 

5.NP 

dveře mezi: 

532 – CHODBA A 501 - SCHODIŠTĚ 

EI 15/DP3-C* bude osazen 

požadovaný 

požární uzávěr 

otvorů 
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532 – CHODBA A JEDNOTLIVÉ POKOJE 

532 – CHODBA A 516 – ZASEDACÍ MÍSTNOST 

532 – CHODBA A 528 – CHODBA 

532 – CHODBA A 522 – CHODBA 

532 - CHODBA A 531 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA 

532 - CHODBA A 526 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA 

EI 15/DP3-C* bude osazen 

požadovaný 

požární uzávěr 

otvorů 

*Pozn. všechny požární uzávěry otvorů v NP budou s odolností 30 minut.  

Instalační šachty: budou provedeny jako samostatné požární úseky, revizní dvířka do 

instalačních šachet z prostoru CHÚC – EI 15/DP2 a ostatních PÚ EW15/DP2 

7.5.6 Povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

Bez dalších požadavků. 

7.6 Únikové cesty 

Chráněná úniková cesta tvoří nejdůležitější prvek při záchraně osob z objektu 

zasaženého požárem a proto je nutno jí při projektování a provádění věnovat mimořádnou 

pozornost. 

V objektu budou 2 CHÚC typu A s nuceným větráním – desetinásobná výměna 

vzduchu za hodinu (VZT zařízení), dodávka vzduchu alespoň po dobu 10 minut (záložní 

zdroj).  

Na CHÚC únikové cestě bude instalováno nouzové osvětlení, funkčnost alespoň 15 

minut. V budově budou označeny směry úniku všude tam, kde není východ na volné 

prostranství přímo viditelný. Parametry obou únikových cest jsou vyhovující. 

V CHÚC nesmí být žádné požární zatížení, kromě hořlavých hmot v konstrukcích 

oken, dveří, podlah a madel. Nesmí se použít podlahových krytin s indexem šíření plamene 

větším než 100 mm/s tj. třídou reakce na oheň Dfl – Ffl. Křídla oken musí být zasklená, nelze 

užít polykarbonátových a jiných hořlavých látek.  

Dále v CHÚC nesmí být umístěny:   

1. zařizovací předměty nebo jiná zařízení, zužující průchozí šířku, 

2. volně vedené rozvody hořlavých látek, nebo jakékoliv volně vedené potrubní 

rozvody z hořlavých hmot, 

3. volně vedené rozvody VZT zařízení, které neslouží pouze CHÚC, 
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4. volně vedené kouřovody, rozvody středotlaké a vysokotlaké páry nebo 

toxických látek, 

5. volně vedené el. rozvody, pokud nemají izolace se sníženou hořlavostí 

kategorie B (dle ČSN IEC 332-3), kromě rozvodů sloužících provozu CHUC. 

Rozvody podle bodu 3) a 4) mohou být v CHÚC, budou-li zabudovány 

v nehořlavé konstrukci a od CHÚC požárně odděleny krycí vrstvou s požární 

odolností alespoň EW 30/D1.[1] 

Stanovení počtu unikajících osob 

PÚ PROSTOR Plocha [m2] Plocha na 1 

os. [m2] 

Položka Počet 

osob 

s: 

P01.04 006 - šatna 15 - počet 

skříněk 

1,35 – souč. 16.1 20 1 

008 – šatna 11 – počet 

skříněk 

1,35 – souč. 16.1 15 1 

P01.05 035 - vinárna 84,29 1,4 7.1.1 60 1 

P01.06/N2 Provoz kuchyně 20 osob dle 

projektu 

1,3 – souč. 7.1.3 26 1 

114 – restaurace 54,84 1,4 7.1.1 39 1 

 113 – bar 22,37 1,4 7.1.1 16 1 

N01.10/N5 109 – recepce, 112 

– vstupní hala 

49,81 2,0 7.2.4 25 1 

N01.08 104 – společenská 

místnost, 105 - 

zázemí recepce 

46,37 5 1.1.1 9 1 

N01.09 136 – salónek 1, 

137 – salónek 2 

104,35 1,5 1.2 70 1 

N02.12 - 

N02.22 

Pokoj 18 lůžek 1,5 – souč. 7.2.1 27 1 

N02.24/N3 236 – kancelář, 

336 – kancelář 

48,68 5 1.1.1 10 1 

N03.25 – 

N03.35 

Pokoj 17 lůžek 1,5 – souč. 7.2.1 26 1 

N04.36 – Pokoj 16 lůžek 1,5 – souč. 7.2.1 24 1 
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N04.44 

N05.46 – 

N05.49 

Pokoj 8 lůžek 1,5 – souč. 7.2.1 12 1 

N05.50 525 – sauna, 527 – 

posilovna 

15 osob dle 

projektu 

1,3 – souč. 8.3.2 20 1 

05.51 516 – zasedací 

místnost 

42,31 1,5 1.2 28 1 

Celkem     427  

s … součinitel vyjadřující podmínky evakuace 

CHÚC 1A k úniku na volné prostranství před objekt použijí osoby z prostoru vinárny 

v PP v počtu 60 osob. Šířka dveří ústících do CHÚC 1A je 0,9 m tj. 1,5 u, bude potřeba u = 

60*1/160 = 0,5 u, dveře vyhovují. Druhé dveře do CHÚC 1A použijí osoby z PÚ P01.04 

(šatny) E = 35, dveře vyhoví. Po schodech nahoru tedy bude unikat 95 osob. Požadavek na 

únikové pruhy u = 95*1/100 = 1 u, šířka ramene schodiště 1,15 m tj. 2 u vyhoví. Z 1. NP 

využijí CHÚC 1A k úniku osoby z PÚ N01.09 (salónek 2) v počtu 35, u = 35*1/160 = 0,5 u 

(šířka vstupních dveří 0,6 m) vyhoví. 

Počet osob evakuovaných v CHÚC 1A začínajících v 5. NP : 

9 (5. NP) + 9 (4. NP) + 9 (3. NP) + 9 (2. NP) = 36 osob, u = 36*1/120 = 0,5 u. 

Celkový počet evakuovaných osob v CHÚC 1A bude 60 + 35 + 35 + 36 = 166, u = 166*1/160 

= 1 u, dveře ústící na volné prostranství mají rozměr 0,6 m – vyhoví. 

CHÚC 2A : nejblíže jsou prostory restaurace s barem, maximální počet osob 81, u = 

81*1/160 = 0,5 u, šířka vstupních dveří 0,8 m tj. 1u vyhoví. Z prostoru PÚ N01.09 (salónek 1) 

bude dveřmi širokými 0,6 m tj. 1 u unikat 35 osob, u = 35*1/160 = 0,5 u < 1 u vyhovuje. 

Počet osob evakuovaných v CHÚC 2A začínajících v 5. NP : 

51 (5. NP) + 15 (4. NP) + 16 (3. NP) + 27 (2. NP) = 109, u = 109*1/120 = 1 u, šířka 

ramene schodiště 1,5 m tj. 2,5 u vyhovuje. Dveře ústící na volné prostranství využije celkem 

261 osob, u = 261*1/160 = 2 u, šířka dveří 3,1 m tj. 3,5 u vyhovuje. 

Ve všech obytných buňkách a na chodbách budou zřetelně vyvěšené evakuační plány 

v souladu s [5]. 
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7.6.1 Dveře na únikových cestách 

Dveře, jimiž prochází ÚC budou otvíravé ve směru úniku otáčením křídel v postraních 

závěsech nebo čepech. Dveře, jimiž prochází ÚC nebudou mít prahy (s výjimkou prostor, kde 

ÚC ve smyslu [1] začíná). Dveře do CHÚC budou typu EI a budou opatřeny samozavíračem. 

7.6.2 Další požadavky 

Budova musí být vybavena zařízením pro akustický signál vyhlášení poplachu. Toto 

bude tvořit součást elektrické požární signalizace. 

Schodiště bude označeno v každém podlaží pořadovým číslem nadzemního 

(podzemního) podlaží doplněným písmeny NP v případě nadzemního podlaží, resp. PP 

v případě podzemního podlaží. 

Evakuační výtah bude označený bezpečnostním značením: EVAKUAČNÍ VÝTAH, a 

to v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty. 

Druhý výtah (nesloužící pro evakuaci) bude označen v kabině výtahu a vně na 

výtahových dveřích v každém podlaží bezpečnostním značením: TENTO VÝTAH 

NESLOUŽÍ PRO EVAKUACI OSOB. 

Malý nákladní výtah v PÚ kuchyně a restaurace netvoří požární úsek, není určen 

k přepravě osob a není nutné jej označovat. 

7.7 Požadavky na evakuační výtah 

Jedná se o budovu ubytovacího zařízení, která slouží pro více než 20 osob a má více 

než 3 NP – objekt musí být vybaven EVAKUAČNÍM VÝTAHEM. 

Evakuační výtah bude tvořit samostatný požární úsek, dveře výtahu musí ústit do 

požárního úseku bez požárního rizika s dostatečným manipulačním prostorem.  

Tento evakuační výtah musí: 

- mít klec z nehořlavých nebo nesnadno hořlavých hmot (doporučené rozměry nejméně 

1100 x 2100 mm), 

- zajištěnu dodávku el. energie z náhradního zdroje po dobu 45 minut, ta musí být ze 

dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, 

aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny ze zdroje 

druhého, 
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- takovou jmenovitou rychlost, aby doba jedné jízdy do nejvýše položeného podlaží 

(5.NP) nepřesáhla 2,5 minuty, 

- v případě ohrožení objektu požárem umožnit sjetí klece do určité stanice (1.NP) a to 

přivoláním pomocí klíčového spínače; výtah musí zůstat vyřazen z normálního 

provozu a být připraven pro evakuaci pomocí zvláštního ovládání výtahové klece. 

Výtahová šachta evakuačního výtahu musí být odvětrána tak, aby nedošlo ke snížení 

přetlaku v CHÚC.[1] 

7.8 Odstupy 

Odstupové vzdálenosti jsou navržené buď pro celou rovinu stěny PÚ (resp. její 

nejmenší část, která je vymezená tak, aby obsahovala všechny otvory) nebo pro jednotlivé 

otvory, podle toho, která odstupová vzdálenost je větší. 

Střešní plášť se nachází nad požárním stropem s požadovanou požární odolností (viz 

požadavky na konstrukce) – od střešního pláště není nutno stanovit odstupové vzdálenosti. 

Jedná se o plochu - není nutné stanovit odstupové vzdálenosti pro případ šíření požáru 

padáním hořících částí stavebních konstrukcí. Odstupová vzdálenost z hlediska pádu hořlavé 

konstrukce se nestanovuje. 

Odstupové vzdálenosti u PÚ: 

� N05.52 – 1,3 m 

� N05.51 – pohled vstupní 2,3 m; pohled boční 2,1 m 

� N05.50 – pohled boční – pohled boční okénko z WC 0,9 m, nepřesahuje hranici 

terasy; fasáda 1,9 m; pohled dvorní 1,9 m 

� N05.49, N05.48 – 2,1 m 

� N05.47 – 2,3 m 

� N05.46 – 2,5m 

� N04.44 – 2,3 m 

� N04.43 – 2,9 m 

� N04.42 – pohled boční 2,7 m; pohled vstupní 2,1 m 

� N04.41 – 2,7 m 

� N04.40 – 2,1 m 

� N04.39 – 2,1 m 

� N04.38 – 2,3 m 

� N04.37, N04.36 – 2,5 m 

� N03.35, N03.34 – 2,3 m 
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� N03.33 – 1,5 m 

� N03.32 – pohled boční 2,5 m; pohled vstupní 2,7 m 

� N03.31 – 2,5 m 

� N03.30, N03.29, N03.28 – 2,1 m 

� N03.27 – 1,9 m 

� N03.26, N03.25 – 2,5 m 

� N02.24/N3 – 2,5 m 

� N02.22, N02.21 – 2,3 m 

� N02.20 – pohled boční 1,9 m; pohled vstupní 2,1 m 

� N02.19 – 2,5 m 

� N02.18, N02.17, N02.16, N02.15 – 2,1 m 

� N02.14 – 1,9 m 

� N02.13, N02.12 – 2,3 m 

� N01.06/P01.06 – 4,9 m 

� N01.09 – 2,5 m 

� N01.08 – 2,1 m – největší otvor se považuje za výslednou odstupovou vzdálenost 

 

Stanovené odstupové vzdálenosti jsou vyhovující. Požárně nebezpečný prostor 

neohrožuje okolní objekty a nepřesahuje hranice stavebního pozemku. Vyhovuje požadavkům 

§ 17 a 20 vyhlášky MV č. 137/1998 Sb. 

7.9 Zařízení pro protipožární zásah 

7.9.1 Zařízení autonomní detekce a signalizace 

Ubytovací část – jednotlivé pokoje – bude vybavena hlásiči požáru (opticko - 

kouřovými) tvořícími součást systému elektrické požární signalizace. 

7.9.2 Zařízení pro akustický signál vyhlášení poplachu 

Zařízení pro akustický signál vyhlášení poplachu se vyžaduje a bude tvořit součást 

systému EPS. 

7.9.3 Domácí rozhlas s nuceným odposlechem 

Objekt bude vybaven domácím rozhlasem k zajištění plynulé evakuace. Systém slouží 

k řízené evakuaci osob ze zabezpečených ubytovacích prostor při vzniku ohrožení. Zařízení 

pro ovládání domácího rozhlasu bude umístěno v prostoru, odkud je evakuace organizována, 
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tzn. m.č.105 – zázemí recepce. Domácí rozhlas musí být samočinně aktivován do 1 minuty od 

signalizace (zjištění stavu požáru) ústřednou EPS a musí vyřadit z provozu veškeré jiné 

ozvučení. 

7.9.4 Elektrická požární signalizace /EPS/ 

Jedná se o objekt OB4 – celý musí být vybaven EPS, kromě prostorů bez požárního 

rizika. 

Ústředna EPS bude umístěna v m.č.105 – zázemí recepce. 

V objektu bude zajištěna stálá služba 24 hodin – není nutné napojení na pult centrální 

ochrany HZS Olomouc, ani zřizovat klíčový trezor. 

EPS bude ovládat tyto zařízení: 

� akustická signalizace poplachu 

� aktivace domácího rozhlasu 

� větrání CHÚC A 

� otevírání pokojových dveří tak, aby bylo možno umožnit případný zásah JPO vedený 

z vnější strany objektu 

� klapky ve VZT zařízení 

Signalizace poplachu bude dvoustupňová. 

Provedení EPS: 

� požární hlásiče (opticko - kouřové) budou ve všech prostorech s požárním rizikem 

� hlásiče musí být zapojeny nepřetržitě a musí mít buď samostatný zdroj el. proudu, 

nebo musí být zapojeny tak, aby ani v případě vypnutí el proudu v síti nebyly 

vyřazeny z činnosti (náhradní zdroj) 

� hlásiče musí být napojeny na automatickou ústřednu EPS, protože v objektu bude 

zajištěna stálá služba 24 hodin – není nutné napojení na pult centrální ochrany HZS 

Olomouc, ani zřizovat klíčový trezor 

� objekt bude vybaven zařízením pro akustický signál vyhlášení poplachu v návaznosti 

na zjištění vzniku požáru EPS 

7.9.5 Samočinné hasicí zařízení /SHZ/ 

Plocha PÚ není větší než 1000 m2 v 1.PP, nebo 4000 m2 v 1.NP nebo 2.NP, resp. 1000 

m2 v dalších nadzemních podlažích a rovněž se nejedná o shromažďovací prostory ani o 

ubytovací jednotky umístěné ve výšce větší než 30 m nad úrovní 1.NP, požární zásah 
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v posledním užitném podlaží (5.NP, výšk. úroveň 13,6 m) lze vést i z vnější strany objektu 

pomocí výškové techniky – SHZ není nutné. 

7.9.6 Samočinné odvětrací zařízení /SOZ/ 

V PÚ se nepředpokládá omezený odvod zplodin požáru, resp. je zde méně než 150 

osob (v 1.PP a v NP s výškovou polohou do 45 m) a bez průkazu se považuje doba evakuace 

kratší než doba evakuace PÚ. 

7.9.7 Počet přenosných hasicích přístrojů /PHP/ 

U nevýrobních objektů dle :       
         
   hr  =  0,15*√(S*a*c3)  ≥  1,0    
         
 c3 Dle ČSN EN 730802 - tab.č. 5     
         
         
   S (m2) a c3 S*a*c3 √(S*a*c3) hr   

 PÚ P 01.01 49,30 0,9 1 44,37 6,66 1,00 1 

 PÚ P 01.04 109,29 1 1 109,29 10,45 1,57 2 

 PÚ P 01.05 115,52 1,11 1 128,23 11,32 1,70 2 

 PÚ P 01.06/N1 227,13 0,99 1 224,86 15,00 2,25 2 

 PÚ P 01.07/N5 114,84 0,83 1 95,32 9,76 1,46 1 

 PÚ N 01.10/N5 187,54 0,82 1 153,78 12,40 1,86 2 

 PÚ N 01.08 72,33 0,92 1 66,54 8,16 1,22 1 

 PÚ N 01.09 113,42 0,91 1 103,21 10,16 1,52 2 

 PÚ N 02.23/N3 41,74 0,95 1 39,65 6,30 0,94 1 

 PÚ N 04.45/N5 32 0,97 1 31,04 5,57 0,84 1 

 PÚ N 05.50 90,17 0,82 1 73,94 8,60 1,29 1 

 PÚ N 05.52 26,46 1,05 1 27,78 5,27 0,79 1 
         
         
Počet přenosných hasících přístrojů v daném požárním úseku :    
         
   PÚ P 01.01 hr = 1    
   PÚ P 01.04 hr = 2    
   PÚ P 01.05 hr = 2    
   PÚ P 01.06/N1 hr = 2    
   PÚ P 01.07/N5 hr = 1    
   PÚ N 01.10/N5 hr = 2    
   PÚ N 01.08 hr = 1    
   PÚ N 01.09 hr = 2    
   PÚ N 02.23/N3 hr = 1    
   PÚ N 04.45/N5 hr = 1    
   PÚ N 05.50 hr = 1    
   PÚ N 05.52 hr = 1    
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Přenosné hasicí přístroje u požárních úseků obytných buněk budou umístěny na 

chodbách v jednotlivých podlažích, a to vždy alespoň jeden přístroj na 12 ubytovaných osob, 

při vzájemné vzdálenosti přístrojů menší než 25 m.[5] Typ hasicích přístrojů bude práškový 6 

kg. 

Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 

1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební 

konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu. 

7.9.8 Vnější odběrná místa 

Vnější odběrná místa budou zřízena - podzemní hydranty jsou zřízeny na místní 

vodovodní síti, ve vzdálenosti do 100 m od objektu, na vodovodním řadu DN 100. 

7.9.9 Vnit řní odběrná místa 

Vnitřní odběrná místa musí být zřízená tak, aby umožňovala provedení zásahu v celém 

objektu. V objektu budou instalovány hydrantové systémy typu „D“ s tvarově stálou hadicí o 

průměru 19mm a délky 20 m s uzavírací proudnicí, přičemž se počítá s účinným dostřikem 

kompaktního proudu 10 m, tzn. že nejodlehlejší místo požárního úseku může být vzdáleno 30 

m. Nejvzdálenější místo požárního úseku  od vnitřního odběrního místa bude vzdáleno 26 m 

< 30 m. 

7.9.10 Přístupové komunikace 

K objektu povede přístupová komunikace – zpevněná pozemní komunikace o šířce 6 

m - umožňující příjezd požárních vozidel do vzdálenosti 10 m od vchodů do objektu. 

7.9.11 Vnit řní zásahové cesty 

Vnitřní zásahové cesty nemusí být zřízeny. 

7.9.12 Vnější zásahové cesty 

Výška objektu 13,6 m (výšková úroveň 5.NP) – vnější zásahové cesty se nevyžadují, 

po dohodě s HZS bude zajištěn protipožární zásah pomocí výškové techniky. 

7.9.13 Nástupní plochy 

U objektu bude zřízena nástupní požární plocha z důvodu provedení požárního zásahu 

(v opačném případě bude nutno osadit vnější požární žebříky). 
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Tato nástupní plocha bude odvodněna a zpevněna alespoň k jednorázovému použití 

vozidlem, jehož tíha na nejvíce zatíženou nápravu je nejméně 100 kN, plocha budou mít sklon 

v jednom směru nejvýše 5% a ve druhém 2%. 

Nástupní plocha bude označena bezpečnostní tabulkou a bude od objektu vzdálena 

nejméně 2 a nejvíce 7 m, šířka bude činit alespoň 4 m. 
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8 Závěr 

Bakalářská práce se zabývá riziky v hotelech, které vyplývají ze statistik. Při požárech 

hotelů dochází jak ke škodám na majetku, tak i ke ztrátám na životech. Toto je potřeba 

eliminovat pomocí různých bezpečnostních opatření. 

Požárům vzniklých z provozně technických závad zařízení a spotřebičů (elektrických, 

plynových, topení) je třeba předejít, zajištěním bezpečné činnosti, revizemi a pravidelnými 

kontrolami. 

Hosté hotelu by se měli seznámit s dispozicí hotelu a o možnostech úniku při 

provádění evakuace. Neznalost prostředí spolu s velkou rozlohou prostorů znamená při 

požáru poměrně velké riziko pro zdraví a životy osob. Seznámení hostů s určitými riziky 

hotelu a bezpečnostními opatřeními by měli zajistit proškolení zaměstnanci či vedení hotelu. 

Hlavním cílem mé práce bylo požárně bezpečnostní řešení stavby (budovy hotelu) 

v Olomouci. Jsou zde navržena opatření z hlediska požární bezpečnosti. 
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