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ubytování osob. V první části je hodnocena požární bezpečnost budovy před účinností 
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stávajících norem požární bezpečnosti a nutnost vybavení objektu požárně bezpečnostními 

zařízeními. Třetí část práce se zabývá návrhy stavebních úprav tak, aby byl objekt 

bezpečnější, jak pro ubytované osoby, tak pro zasahující jednotky požární ochrany. 

Závěrečná část práce hodnotí pohled majitelů objektů a stavebních architektů na 
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1. Úvod 

Objekt ubytovacího zařízení se nachází v centru lázeňského města Karlovy Vary na 

pravém břehu řeky Teplé. Jedná se o velmi rozsáhlý komplex staveb, které měly za účel 

poskytnou ubytovaným osobám potřebný komfort při lázeňských pobytech. Součástí 

výškové ubytovací části jsou prostory jídelen, kongresového centra s promítacími sály a 

prostory podzemních garáží. Stavba může být veřejnosti známa hlavně z Mezinárodního 

filmového festivalu, který se každý rok koná v Karlových Varech. V prostorech sálů 

probíhá zahájení  i ukončení  festivalu s předáváním cen vítězným filmům. Je zde k 

dispozici několik menších promítacích sálů a kongresové centrum, ve kterém probíhají 

různé doprovodné akce nejen při filmovém festivalu. Pořádají se zde různé přednášky, 

konference a plesy. Další stavbou související s objektem je bazénová část, která se nachází 

na skalnatém masivu v blízkosti hotelové části a je s ním spojena šikmým výtahem. 

Nacházejí se zde prostory pro relaxaci a odpočinek. Hlavní dominantou je venkovní bazén 

s 50 ti metrovou délkou, fitcentrum s balneoprovozem a nechybí zde ani kavárna pro 

návštěvníky, ze které je výhled na celé město. 

Hotel THERMAL je dominantní stavbou v Karlových Varech, která svojí výškou 

předčí všechny okolní stavby. Výška hotelové části je 64,4 metrů a objekt se řadí mezi 50 

nejvyšších budov v ČR. Výstavba objektu byla zahájena v roce 1968 a dokončena byla 

mezi lety 1976 - 1977, kdy probíhala jednotlivá kolaudační řízení. V ubytovací části se 

nachází 273 pokojů s ubytovací kapacitou 468 lůžek bez možnosti přistýlek. 

    V roce 2007 převzal generální ředitel Lázeňského hotelu Thermal, v Madridě 

prestižní ocenění : International Award for Tourist, Hotel and Catering Industri. Tuto cenu, 

na návrh    novinářů a odborníků v cestovním ruchu, uděluje každoročně asociace Trade 

Leader´ s Club vybraným společnostem, které se významně podílejí na rozvoji a 

zlepšování služeb v cestovním ruchu a které jsou zárukou vysoké kvality. V roce 2007 byl 

hotel Thermal jedinou oceněnou organizací z České republiky. Toto ocenění s sebou 

samozřejmě nese zodpovědnost za udržení kvalitativního standardu služeb. Součástí 

rozvojového programu je nejenom rozšíření nabídky balneologických služeb, 

gastronomických služeb, ale také modernizace interiérů – také s ohledem na požadavky 

norem požární bezpečnosti staveb.  V oblasti personálního managementu se vedení 

společnosti soustřeďuje na odborné vzdělávání na všech úrovních a aplikaci motivačních 

programů za účelem zvýšení osobní odpovědnosti každého zaměstnance za zkvalitnění 
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poskytovaných služeb v režimu běžného provozu, ale také v režimu jakékoliv mimořádné 

události.     

 

 

 

Obr. 1  Hotel Thermal v Karlových Varech 

 

1.1. Objekt z pohledu zákona o požární ochraně 

S ohledem na výšku objektu a počtu vyskytujících se osob se dle literatury [3] jedná 

o objekt, kde se provozuje činnost z vysokým požárním nebezpečím a zároveň dle 

literatury [4] jsou zde složité podmínky pro zásah. U takovýchto objektů musí být kladeny 

požadavky na funkčnost požárně bezpečnostních zařízení, které jsou v objektu instalovány, 

dále na organizační opatření stanovená pro objekt a v poslední řadě na školený a vycvičený 

personál, který při vniku mimořádné události bude přesně vědět, jak má reagovat na 

vzniklou situaci. Všechny tyto skutečnosti mají vliv na požární zabezpečení objektu, který 

byl postaven v 80 letech minulého století.  
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Samostatnou částí jsou pak stavební úpravy jednotlivých stavebních konstrukcí nebo 

interiéru objektu. Bohužel většina stavebních úprav (výměna výtahu, výměna dveří apod.) 

je uskutečňována jen na základě požadavků majitele objektu nebo architekta, ale nikdo se 

nepozastaví nad skutečností, že je třeba splnit i podmínky požární bezpečnosti (při výměně 

výtahu instalovat evakuační výtah, při výměně dveří použít požární uzávěry apod.).  

V následující bakalářské práci jsou popsány stavební úpravy objektu, které mohou 

přispět k bezpečné evakuaci osob, které se zde nacházejí. Čím více stavebních úprav bude 

realizováno, tím bude zajištěna větší bezpečnost jak pro ubytované osoby, tak pro 

zasahující jednotky požární ochrany. 



  

4 
 

2. Rešerše 

Současný stav požární bezpečnosti staveb při nové výstavbě je řešen předpisy o 

požární bezpečnosti staveb, normy řady ČSN 7308xx. Složitější problematikou je 

uplatňování těchto předpisů u stávajících objektů, které jsou řádně zkolaudované a 

užívané. Pouze u stavebních úprav nebo při změně v užívání je možné v omezené míře 

vyžadovat splnění některých požadavků stávajících předpisů. Jedná se zejména o prostory, 

které musí tvořit samostatné požární úseky, požární odolnosti upravovaných stavebních 

konstrukcí apod.. V této bakalářské práci jsem se snažil najít způsob, jak bezpečně ochránit 

osoby, které budou ubytovány ve výškové budově, která byla postavena v 80 letech 

minulého století. 

  

REICHEL, V. Požární bezpečnost staveb Výškové budovy. 150 HOŘÍ. listopad 1995, 

Příloha 11/95 

 V této publikaci se autor věnuje problematice výškových budov a jejich požárnímu 

zabezpečení. Je zde popsána problematika výškových budov před nabitím účinnosti norem 

o požární bezpečnosti, rizika výškových budov a jak by se mělo postupovat při navrhování 

nových objektů. Je zde kladen důraz na bezpečnou evakuaci osob, členění objektu do 

požárních úseků a vybavení staveb požárně bezpečnostními zařízeními. Je zde posouzena 

požární bezpečnost hotelu Olympik, kde vznikl požár v 11. podlaží a tato událost si 

vyžádala i lidské životy. 
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3. Historie výškových budov 

 Za výškové budovy je možné označovat ty budovy, které svou výškou přesahují 

přes 22,5 metru. Budovy, které mají výšku přes 100 metrů se označují jako mrakodrapy. 

Ve výškových budovách bývají nejčastěji umístěny bytové jednotky, ubytovací pokoje, 

administrativní prostory nebo restaurace s vyhlídkami na široké okolí měst. Za kolébku 

výškových budov, je možné považovat Spojené státy americké, kde mnohonásobně 

vzrostly ceny pozemků, a proto se investoři snažili ušetřit na velikosti pozemku a začaly 

stavět místo do šířky  do výšky. Problém byl však jak ve stavebních materiálech k 

výstavbě, tak v dopravě osob do vyšších pater. Výstavba výškových budov se začala 

rozvíjet až s vynálezem stroje, který se jmenuje výtah. Další průlom ve výstavbě 

výškových budov nastal ve chvíli, kdy se jako nosný prvek začala používat ocel, jako 

lehký nosný stavební prvek místo zděných konstrukcí. 

 První stavbou, která byla tímto systémem postavena, byla Home Insurance Building 

v americkém Chicagu [20]. Stavba byla 42 metrů vysoká a měla 10 podlaží, budova byla 

dokončena v roce 1885. Obvodové stěny a vnitřní příčky byly provedeny zděné. Dalším 

vývojem stavebních materiálů se docilovalo odlehčení stavebních konstrukcí, začaly se 

používat montované příčky a později i obvodové pláště. Čím byla stavba lehčí, mohla být 

vyšší. V roce 1931 se stala na dlouhou dobu nejvyšší budovou světa Empire State Building 

v New Yorku se 102 patry a výškou 381 metrů. 

 Problém  oceli je však v její požární odolnosti, hlavně únosnost při požáru. Ve 

většině případů, je požární odolnost nosné konstrukce z oceli jen 15 minut a to je u 

výškových budov velmi málo. Proto se začaly vyvíjet i materiály, které by zvýšily požární 

odolnost ocelových konstrukcí. Mezi nejúčinnější materiály, které zvyšují požární odolnost 

ocele patří obklady a požární nástřiky. Nejmenší zvýšení požární odolnosti oceli 

představují požární nátěry, které se však u těchto druhů staveb nesmějí použít. Mezi další 

problémy výškových staveb patří velké množství osob, které se v objektu vyskytují, jejich 

bezpečná evakuace a provedení účinného hasebního zásahu jednotkami požární ochrany. Z 

těchto důvodů se přijímají nové závazné předpisy nejen v oblasti požární bezpečnosti, ale i 

v ostatních stavebních profesích. 

 

3.1.1. Výškové stavby v Evropě a ve Světě 

V Evropě nebyla potřeba stavět výškové budovy vynucena tak jako ve Spojených 

státech amerických, ale spíše se jednalo o prestiž. I když je pravda, že soustředění 
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pracujících obyvatel do měst vzniká otázka jak bydlení, tak rozšiřování pracovišť. Ceny 

pozemků také rostou a místa ve městech, kde by se dalo stavět už není příliš mnoho. Města 

mají své koncepce rozvoje území a výškové stavby by mohli tuto koncepci narušovat. 

Nejvyšší budovou Evropy je Federations Toer (obr. 2), která se nachází v Moskvě [21]. 

 

 

Obr. 2  Nejvyšší budova Evropy, Federations Tower v Moskvě [21] 

 

Budova má 82 podlaží a její výška je 340 metrů. Druhá nejvyšší budova se nachází také v 

Moskvě a je jím Triumph Palace, který má 57 podlaží o výšce 264 metrů. Další výškové 

budovy se chystají stavět v Rakousku, výška staveb by měla být 220 a 160 metrů. Pozadu 

ovšem nezůstávají ani v Polsku, kde se ve Varšavě připravuje výstavba několika 

výškových objektů [25]. 

Nejvyšší budovou světa je mrakodrap Burj Dubai ( Dubajská věž ) [23], která byla 

postavena v Dubaji ve Spojených Arabských Emirátech (obr. 3). Výška budovy je 828 

metrů s 162 patry, z čehož je 160 pater obydlených. Mrakodrap je postaven na půdorysu 

trojcípé hvězdy, obvodový plášť je tvořen skleněnými tabulemi v kombinaci s fasádními 

panely. V objektu jsou prostory určeny jak pro bydlení a ubytování, tak i prostory 

administrativy. Zajímavostí je umístění bazénu, který se nachází v 78 patře. Ve 124 patře 

je umístěna vyhlídka na okolí stavby. V objektu může pracovat a bydlet až 12 tisíc lidí.     
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K pohybu osob mezi jednotlivými patry slouží 8 eskalátorů a 57 výtahů, které dosahují 

rychlosti až 40 kilometrů za hodinu. 

 

 

Obr. 3  Nejvyšší budova světa Burj Dubai v Dubaji 

 

Obr. 4   Sedm nejvyšších budov Světa [24] 

 

Výstavba mrakodrapů je celosvětový trend, který se netýká pouze USA a Ruska. Výstavba 

těchto objektů probíhá v Číně, Hongkongu, Japonsku ale i v ostatních částech světa. 
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V saúdskoarabském přístavu Džidda u Rudého moře by mohl být v budoucnu vybudován 

největší mrakodrap na světě, který by se přiblížil magické hranici 1000 metrů [25]. Je 

ovšem otázkou, zda se najde dostatek finančních prostředků na realizaci takovéto stavby. 

 

3.1.2. Výškové stavby v ČR 

Nejvyšší budovou v ČR je budova City Tower v Praze na Pankráci [26]. Budova 

má 27 podlaží a její výška je 109 metrů. Budova měla původně sloužit Československému 

rozhlasu, ale později ji odkoupili developeři a vybudovali z ní administrativní centrum       

s  kancelářskými prostory. 

 

 

Obr. 5  Nejvyšší budova v ČR, City Tower, Praha Pankrác 

 

Druhou největší stavbou je City Empiria v Praze, která byla dostavěna v roce 1977 

a její výška je 104 metru. Nacházejí se zde nebytové a administrativní prostory. Nejvyšší 

budovou sloužící pro ubytování osob je Hotel Corinihi Towes v Praze. Hotel splňuje 

nejvyšší komfort pro ubytované osoby, má pět hvězdiček a je situován ve 24 podlaží          

s výškou 84 metrů [25]. 

  V ČR se výstavba mrakodrapů plánuje prozatím pouze pro hlavní město. 

Mrakodrap Port Háje o výšce 120 metrů by se měl budovat u stanice metra Háje [22]. V 

objektu by měly být prostory komerčního využití, administrativy a bydlení. Vše je ale 

pouze ve fázi příprav, na stavbu ještě není vydáno stavební povolení. Další možná 

výstavba mrakodrapů je plánována v Praze na Pankráci, ale i ta je pouze ve fázi příprav. 
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4. Popis stávajícího objektu 

Investorem stavby byla Krajská inženýrská organizace Karlovy Vary. Projektovou 

dokumentaci nosného systému zajišťoval Národní podnik Vítkovické železárny, pobočka 

projekce a konstrukce Bratislava [1]. 

Objekt hotelové části má dvacet podlaží a nachází se v mírně svažitém terénu [2]. 

V 1. podzemním podlaží se nachází centrální strojovna vzduchotechniky, sociální 

zázemí pro zaměstnance, vinárna, sklady nápojů a doprovodné provozy. 

V 1. nadzemním podlaží jsou situovány jídelny pro hosty a zaměstnance, kuchyň se 

sklady potravin a je zde přímý východ na volné prostranství směrem k řece Teplé. 

2. nadzemním podlaží je podlaží, kam je zajištěn příjezd hostů a jednotek požární 

ochrany. V tomto podlaží je reprezentativní foyer ubytovací části, recepce pro hosty, 

casino, kavárna, kadeřnictví a další doprovodné provozy. 

Ve 3. nadzemním podlaží se nachází kancelářské zázemí, restaurace s kuchyní a jsou 

zde průchody do kongresového centra a spojovací lávka k šikmému výtahu do bazénu. 

Ve 4. nadzemním podlaží se nachází technické podlaží s velínem pro vzduchotechniku, 

centrála vnitřního rozhlasu, centrála TV a dále na tomto podlaží sídlí vedení hotelu. 

V 5. nadzemním podlaží jsou umístěny ordinace lékařů se zázemím, masáže, laboratoř 

Od 6. do 18. nadzemního podlaží jsou umístěny ubytovací pokoje pro hosty, zázemí 

pokojských a dalších prostorů souvisejících s ubytováním ( např. úklidové komory ). 

V 19. nadzemní podlaží se nacházejí strojovny výtahů, vzduchotechniky a chladící 

věže. 

Střecha je pochozí a je vysypána kačírkem, dále jsou zde umístěny vyústky 

vzduchotechniky a pojezdový jeřáb, který se využíval při stavbě objektu a zůstal zde i po 

dokončení stavby. 

4.1. Konstrukční řešení 

Objekt ubytovací části má půdorysný tvar obdélníku o rozměrech 20 x 44 metrů 

(příloha č. 1). Nosný konstrukční systém tvoří ocelový skelet. Vertikální konstrukce [1] 

jsou realizovány v modulech /7,5 + 6,0 + 7,5/  x  /10,0 + 9,0 + 9,0 +10/, ubytovací část je 

realizována jako trojtraktová. Nosné sloupy jsou realizovány jako křížový I průřez         

350 x 350 mm. Sloupy jsou provedeny v délkách přes tři podlaží v rozměrech 9,5 až 13 

metrů. Montážní styky sloupů jsou svařované. 
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Horizontální nosná konstrukce [1]  je realizována z prostých nosníků v modulech cca 

125 - 130 cm, které jsou šroubované do spojitých průvlaků. Nosníky jsou z válcovaných 

profilů a průvlaky jsou svařované. Nosníky jsou zapuštěny 40 - 50 cm pod horní hranu 

průvlaků pro uložení trapézového plechu. Dále jsou zde realizovány ztužující prvky jak ve 

vertikální tak v horizontální poloze. Hlavní nosná část skeletového systému je buď 

obezděna (sloupy) nebo bylo použito ochrany požární omítkovinou nezjištěného původu   

(s největší pravděpodobností se jedná o nástřik Porfix). V podzemním podlaží jsou sloupy i 

průvlaky bez jakékoliv ochrany proti požáru. Ostatní ocelové konstrukce jsou pouze 

opatřeny protikorozním nátěrem. 

Obvodový plášť je tvořen pohledovým betonovým panelem nebo prosklenými 

konstrukcemi, které nejsou otevíratelné. Otevíratelná jsou pouze okna v pokojích. 

 Podlahy jsou tvořeny trapézovým plechem uloženým na nosné konstrukci a 

vybetonovány. Podlahovou krytinu v hotelové části tvoří koberce. 

 Centrální hotelové schodiště je realizováno z ocelových schodnic, které jsou 

svařované a do nich jsou uloženy kamenné stupně. Schodiště je dvouramenné o šířce 

ramene 1,4 metru se vstupem z prostoru recepce. V tomto schodišti jsou umístěny 

elektrické rozvaděče pro jednotlivá nadzemní podlaží (obr. 6). Součástí schodiště jsou 

pevně zasklená okna, pouze v posledním podlaží je okno otevíratelné pro odvětrání 

schodiště s ovládáním z recepce. Vstupy do schodiště jsou řešeny přes dvoukřídlé kyvné 

prosklené dveře bez požární odolnosti. 

 Schodiště pro personál (obr. 7) je jednoramenné o šířce 0,9 metru a součástí 

schodiště je výtah a prostory pro personál. Schodiště pro zaměstnance je provedeno ze 

široké oceli se schodišťovými stupni z ohýbaného plechu tloušťky 6 mm a potaženo PVC 

[1]. Schodiště nemá žádná okna, vstupy do schodiště jsou řešeny jednokřídlými plnými 

dřevěnými dveřmi bez požární odolnosti. 

 V objektu se nacházejí čtyři výtahy pro hosty, které jsou vyústěny do centrální 

patrové chodby, z níž jsou přístupné jednotlivé ubytovací pokoje. Výtahové šachty jsou 

zděné z plných pálených cihel tloušťky 150 mm [2]. Tři výtahy mají společnou výtahovou 

šachtu, čtvrtý výtah je stavebně oddělen, žádný z výtahů není řešen jako evakuační. 

 Příčky mezi pokoji jsou řešeny částečně jako zděné z pálených příčně děrovaných 

cihel tloušťky 150 mm a částečně jsou řešeny jako dřevěné pomocí vestavěných skříní. 

Vstupní dveře do jednotlivých pokojů jsou provedeny dřevěnými dveřmi s dřevěným 

nadsvětlíkem (obr. 8) bez požární odolnosti [2]. 
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Obr. 6  Elektrický rozvaděč v prostoru schodiště 

 

 

Obr. 7   Schodiště pro personál 

 

Podhledové konstrukce jsou ve veřejné části řešeny jako hliníkové lamely, nad kterými 

vedou technické instalace a kabelové rozvody. V ubytovacích pokojích jsou podhledy 

řešeny omítkou na rabicovém pletivu. 
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Obr. 8  Vstupní dveře do ubytovacích pokojů 
 

 

 

Obr. 9  Centrální chodba se vstupy do schodiště, k výtahům a do pokojů 
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4.2. Požární bezpečnost stávajícího hotelu 

Bohužel se nedochovala projektová dokumentace požární bezpečnosti, podle které 

byl objekt postaven. Vzhledem k počátku výstavby objektu od roku 1968 byla stavba 

posuzována dle ČSN 73 0760 Požární předpisy pro výstavbu průmyslových závodů a 

sídlišť [6, 7]. Tento předpis však neměl žádná pravidla pro výškové budovy, a proto byl 

objekt s největší pravděpodobností posouzen jako veřejná budova. 

 

4.2.1. Stupeň bezpečnosti proti ohni 

Dle literatury [6] byl objekt navržen v I. stupni bezpečnosti proti ohni. Požadavky na 

stavební konstrukce jsou následující: 

- nosné zdi, sloupy, pilíře a schodiště ……. nehořlavé, odolnost proti ohni 240 minut 

- výplň kostry a příčky …………………….nehořlavé, odolnost proti ohni 60 minut 

- stropy …………………………………….nehořlavé, odolnost proti ohni 90 minut 

- krovy a podklad krytiny ………………….nehořlavé, odolnost proti ohni 90 minut 

- požární zdi  ...............................................nehořlavé, odolnost proti ohni 300 minut 

Realizovaný ocelový skeletový systém tvořený sloupy a průvlaky musí mít 

zajištěnou odolnost proti ohni nejméně 240 minut. Ocelové sloupy jsou v nadzemních 

podlažích obezděné nebo jsou opatřeny požární omítkovinou. Průvlaky jsou v nadzemních 

podlažích taktéž opatřeny požární omítkovinou. Výše uvedené konstrukce splňují 

požadavek na bezpečnost proti ohni. V podzemním podlaží jsou ocelové konstrukce bez 

jakékoliv ochrany proti požáru. Jsou opatřeny pouze nátěry proti korozi. 

Výplň kostry a příčky jsou částečně provedeny jako zděné a částečně jako dřevěné. 

Zde není dodržena ani bezpečnost proti ohni ani použitá hořlavost stavebního materiálu. 

Stropní konstrukce je provedena z ocelových I profilů, na kterých je položen 

ocelový trapézový plech jako ztracené bednění, zalité betonem. Nosná ocelová konstrukce 

stropu je chráněna proti požáru požární omítkovinou, požární odolnost 90 minut je 

dodržena. 

 

4.2.2. Rozdělení stavby do požárních úseků 

V objektu nejsou realizovány požární zdi a požární příčky kromě výtahových šachet 

a prostorů schodišť. Nikde nejsou osazeny požární uzávěry otvorů. Z výše popsaných 

skutečností vyplývá, že objekt ubytovacího zařízení není členěn do požárních úseků, a 

proto tvoří jeden požární úsek. 
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4.2.3. Únikové cesty 

V objektu jsou dvě schodiště (schodiště pro hosty a personál), která spolu sousedí a 

jsou od sebe oddělena zděnou stěnou. Schodiště jsou umístěna v levé části objektu a délka 

únikové cesty z nejvzdálenějšího pokoje do prostoru schodiště je 32 metrů. Ve všech 

podlažích jsou dveře do hlavního únikového schodiště dvoukřídlé, prosklené bez požární 

odolnosti, dveře do personálního schodiště jsou jednokřídlové plné dřevěné bez požární 

odolnosti. Dle [6] je maximální délka únikové cesty centrální chodbou do únikového  

schodiště 40 metrů, což je vyhovující. Únikové schodiště je vybaveno okenními otvory, 

které nejsou otevíratelné, a to je nevyhovující. Dále je únikové schodiště vybaveno 

kouřovou klapkou ovládanou z prostoru recepce. V únikovém schodišti jsou umístěny 

hlavní rozvaděče elektrické energie pro jednotlivá podlaží a jsou uzavřeny dřevěnou 

konstrukcí (obr. 6), i toto řešení je nevyhovující. 

Únikovou cestou má být evakuováno 468 ubytovaných osob, přičemž z každého 

ubytovacího podlaží musí být evakuováno 36 osob a z podlaží kanceláří 30 osob. Šířka 

hlavního únikového schodiště vyhovuje požadavku [6] 12,5 cm pro 10 osob pro nejvíce 

obsazené podlaží objektu. 

Bohužel tento předpis neřešil požadavky na požární oddělení schodiště nebo 

specifické podmínky pro výškové stavby a ochranu unikajících osob před zplodinami 

hoření nebo samotným požárem. Délka schodiště z posledního ubytovacího podlaží do 

podlaží recepce, kde se nachází východ na volné prostranství, je 199,4 metrů. Z prostoru 

recepce na volné prostranství je délka 15 metrů. Celková největší délka únikové cesty je 

246,4 metrů, není v rozporu s literaturou [6]. 

 

4.2.4. Požárně bezpečnostní zařízení stávajícího objektu 

Prostor celého objektu je vybaven elektrickou požární signalizací s akustickým 

vyhlášením poplachu. Jsou použita převážně čidla kouřová, ústředna elektrické požární 

signalizace je umístěna v prostoru recepce, kde je zajištěna 24 hodinová služba a dále je 

vybavena náhradním zdrojem elektrické energie UPS. 

Nouzové osvětlení je instalováno v prostoru centrálních chodeb a je instalováno i na 

obou schodištích. Jako záložní zdroj elektrické energie slouží akumulátorový zdroj, který 

je umístěn v podzemním podlaží. Kabelové rozvody nejsou navrženy s funkcí při požáru. 

Objekt je vybaven hydrantovým systémem C52 v každém podlaží. Pro zajištění 

dostatečného tlaku v hydrantových systémech jsou osazena posilovací čerpadla, která jsou 
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v podzemním podlaží. V objektu je umístěn dieselagregát, který slouží jako náhradní zdroj 

pro posilovací čerpadla vodovodního potrubí v případě výpadku elektrické energie.  

Vnitřní rozhlas je proveden v celém objektu. Centrála rozhlasu je umístěna ve 4. 

nadzemním podlaží. Bohužel, zde není zajištěna 24 hodinová služba a není zajištěn ani 

náhradní zdroj elektrické energie. Nejedná se o požárně bezpečnostní zařízení. 

Vzduchotechnické zařízení procházející objektem není požárně členěno, nejsou zde 

osazeny požární klapky ani požární izolace. Prostupy instalačních rozvodů jsou pouze 

zabetonovány, nejsou použity požární ucpávky instalačních rozvodů. 

 

4.2.5. Shrnutí požární bezpečnosti stávajícího objektu 

V prostoru podzemního podlaží nejsou dodrženy požární odolnosti nosných 

stavebních konstrukcí, což by mohlo mít při požáru velmi negativní vliv na ostatní části     

v nadzemních podlažích, hlavně požadavek na únosnost a stabilitu objektu. V prostoru 

ubytovacích podlažní není dodrženo ustanovení o použití nehořlavých materiálů v objektu 

a objekt není rozčleněn požárními stěnami. Únikové schodiště nemá otevíratelné otvory a v 

prostoru schodiště se nachází hořlavé materiály. 

Z výše popsaných skutečností vyplývá, že stavba nesplňovala požadavky požární 

bezpečnosti ani v době své výstavby. 
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5. Stávají předpisy požární bezpečnosti 

Při navrhování nové stavby nebo stavebních úpravách stávajících objektů [5], musí 

být postupováno v souladu s právními předpisy a normovými hodnotami uvedenými 

v literatuře [5, 12, 14, 15, 16, 17]. Základní podmínkou každé stavby je, aby splňovala 

technické podmínky požární bezpečnosti na: 

- rozdělení stavby do požárních úseků 

- odolnosti stavebních konstrukcí 

- evakuace osob a zvířat 

- odstupové vzdálenosti 

- zdroje požární vody nebo jiného hasiva 

- vybavení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

- přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku 

Objekt výškové budovy ubytovacího zařízení se posuzuje [15] jako budova skupiny OB4.  

5.1. Rozdělení stavby do požárních úseků 

V literatuře [15] je uvedeno, že každá ubytovací buňka v objektu OB 4 musí tvořit 

samostatný požární úsek. Samostatný požární úsek musí dále tvořit prostory chráněných i 

nechráněných únikových cest, které slouží pro evakuaci ubytovaných osob. 

5.2. Požární odolnost stavebních konstrukcí 

Požární odolnost stavebních konstrukcí je dána [12] stupněm požární bezpečnosti. 

Stupeň požární bezpečnosti závisí na výpočtovém požárním zatížení jednotlivých 

požárních úseků, konstrukčním systému a dále je závislý na výšce objektu. Výpočtové 

požární zatížení pv pro ubytovací pokoje je stanoveno hodnotou 30 kg/m2 [15]. 

Konstrukční systém musí být proveden jako nehořlavý. Výška objektu je stanovena od     

2. NP (zde je hlavní vstup do objektu a nachází se zde i příjezdová komunikace) h=64,4 

metru. Pro objekt je stanoven IV. stupeň požární bezpečnosti [12], požární odolnost 

nosných a požárně dělících konstrukcí musí být minimálně 90 minut, u změny staveb lze 

hodnotu snížit na 60 minut. Další požadavky jsou kladeny na použitý materiál, který se 

nachází na povrchu stavebních konstrukcí. Jedná se o nášlapné vrstvy podlah, povrchové 

úpravy stěn a stropů.  
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5.3. Evakuace osob  

Pro evakuaci osob z výškové budovy musí být zajištěny minimálně dvě chráněné 

únikové cesty typu B (dále jen CHÚC typu B) [12] . Jednu CHÚC typu B je možné použít, 

pokud je splněna podmínka mezní délky nechráněné únikové cesty vedoucí jedním 

směrem do chráněné únikové cesty a v podlaží se nevyskytuje více než 40 osob. Mezní 

délka této nechráněné únikové cesty je [15] 10 metrů. CHÚC typu B může být provedena 

jako přirozeně větrané schodiště se samostatně větranou předsíní, nebo může být 

provedena jako přetlakově větrané schodiště. V ubytovacích zařízení se musí předpokládat 

výskyt osob se sníženou schopností pohybu nebo osob neschopných samostatného pohybu. 

Pro evakuaci těchto osob musí být použito evakuačního výtahu. Evakuační výtah musí být 

napojen na záložní zdroj. Tento výtah může být součástí CHÚC typu B nebo C, v ostatních 

případech musí tvořit samostatný požární úsek. 

5.4. Odstupové vzdálenosti 

Odstupové vzdálenosti od objektu nebo jednotlivých požárních úseků jsou stanoveny 

na základě výpočtového požárního zatížení a požárně otevřených ploch, ze kterých se 

požár může rozšířit na sousední objekty nebo požární úseky. U výškových objektů se 

odstupová vzdálenost musí porovnat s možností odpadávání hořlavých částí konstrukce. 

Výsledná odstupová vzdálenost je ta, která je větší [12]. 

5.5. Zdroje požární vody  

Zdroje požární vody mohou být přírodní nebo umělé. Mezi přírodní zdroje požární 

vody patří přehrady, rybníky, řeky, potoky. K umělým zdrojům požární vody patří 

především požární nádrže, městské vodovodní sítě potřebné dimenze, na kterých jsou 

umístěny nadzemní nebo podzemní hydranty. Množství požární vody závisí na velikosti 

požárního úseku a je dáno tabulkou 2 v literatuře [17]. Množství požární vody je zajištěno 

pomocí hydrantové sítě. Pro požární úseky pokojů je požadována dimenze potrubí DN 80 

ve vzdálenosti do 200 m od objektu. 

5.6. Vybavení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Výškové stavby ubytovacích zařízení musí byt vybaveny elektrickou požární 

signalizací, která ovládá další požárně bezpečnostní zařízení (především akustickou a 

optickou signalizaci). V budovách  pro ubytování, které mají více než 8. nadzemních 
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podlaží, musí být instalováno stabilní hasicí zařízení nebo doplňkové hasicí zařízení a to ve 

všech prostorech [15], kde výpočtové požární zatížení pv přesahuje hodnou 7,5 kg/m2 . Pro 

požárně bezpečnostní zařízení platí, že musí mít zajištěnu dodávku elektrické energie ze 

dvou na sobě nezávislých zdrojů [8]. Ve většině případů se tento požadavek řeší 

motorgenerátorem.  

5.7. Přístupové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty 

Ke každému objetu musí vést přístupová komunikace minimální šířky 3 metry. Tato 

komunikace musí vést k nástupní ploše, kde se soustřeďují jednotky požární ochrany [12] . 

Nástupní plocha musí být navržena tak, aby zde bylo možné ustavení hlavně výškové 

požární techniky. Výšková požární technika slouží k evakuaci osob z ohrožených prostor 

nebo k provedení požárního zásahu z vnější strany objektu. U výškových objektů nelze 

předpokládat za reálné použití výškové techniky, a proto je nutné vybudování vnitřních 

zásahových cest pro jednotky požární ochrany. Součástí těchto vnitřních zásahových cest 

jsou i požární výtahy (u objektů nad 45 metrů výšky) [12] . Tyto požární výtahy slouží pro 

dopravu zasahujících jednotek do prostor, kde se vyskytl požár, popřípadě je možné použití 

k evakuaci ohrožených osob. Požární výtahy musí mít minimální plochu 1,3 m2 a musí být 

připojeny na záložní zdroj elektrické energie.  

5.8. Zhodnocení stavby z hlediska stávajících předpisů 

Stavba, která byla navržena a realizována v 80 letech minulého století, nemůže splnit 

požadavky stávajících předpisů požární bezpečnosti, ať už se jedná o stavební provedení 

nebo o vybavení stavby požárně bezpečnostními zařízeními. Tyto předpisy se často mění, 

doplňují a přijímají se nová opatření tak, jak se vyvíjí světový trend stavitelství a 

architektury. Stavebními úpravami se však můžeme přiblížit k požadavkům současných 

předpisů, avšak ne všechny stavební úpravy jsou realizovatelné. Vzhledem k výšce 

objektu, budou stavební úpravy navrženy tak, aby se zajistila bezpečná evakuace osob z 

ohrožených prostor objektu. 
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6. Evakuace osob ze stávajícího objektu 

Při stavebních úpravách, které podléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení 

stavebnímu úřadu [14], je možné požadovat dodržení některých ustanovení, aby se zvýšila 

bezpečnost objektu. Nikdy však nesmí dojít k takovým úpravám, které by stávající stav 

zhoršily. Proto budou v následujícím textu uvedeny některé stavební úpravy, které budou 

zvyšovat požární bezpečnost objektu, hlavně evakuaci osob. Stavební úpravy, které 

můžeme vyloučit ať již z ekonomických nebo těžko proveditelných úprav, jsou úpravy 

nosných konstrukcí objektu, instalace stabilního hasicího zařízení nebo rozšíření 

výtahových šachet pro instalaci evakuačního výtahu. 

Naopak lehce proveditelné jsou výměny stávajících dveří za požární uzávěry, 

ochrany kabelových rozvodů, rozdělení stavby do požárních úseků pomocí zděných nebo 

montovaných příček, odstranění hořlavých materiálů z prostorů chodeb apod. . Rozdělením 

stavby do požárních úseků, dojde k omezení rozšíření zplodin hoření a požáru. Cílem 

navržených stavebních úprav bude ochrana evakuovaných osob a zasahujících jednotek 

požární ochrany. 

 

6.1.1. Bezpečná evakuace osob 

Bezpečná evakuace osob z objektu je jedním z hlavních úkolů požární bezpečnosti 

staveb. Žádné finanční prostředky nemohou nahradit ztrátu lidského života, a proto bude 

soustředěna pozornost na bezpečnou evakuaci z posuzovaného objektu.  

 

6.1.2. Posouzení evakuace osob 

Pro bezpečnou evakuaci osob z hořícího objektu, je nutné požární oddělení 

únikových cest a zajištění dostatečného větrání těchto únikových cest. V ubytovací části 

objektu je 468 lůžek a dle literatury [13] musí být z prostor pro ubytování evakuováno 

celkem 702 osob. Z prostor kanceláří je uvažováno s evakuací 30 osob, v prostorech 

lázeňské péče se může nacházet 43 osob [2]. Ve třetím a druhém nadzemním podlaží je 

uvažováno s celkovým počtem 322 osob, avšak tyto osoby mají k dispozici jiné únikové 

cesty a není s těmito osobami počítáno v rámci evakuace přes hlavní schodišťový prostor. 

Únikové cesty z těchto podlaží budou označeny tak, aby úniková cesta nesměřovala do 

schodiště. Celkem je tedy nutné schodištěm evakuovat 775 osob. 

Z přílohy č. 1 (výkres stávajícího ubytovacího podlaží) je patrné nevhodné umístění 

schodiště, které se nachází přibližně v jedné čtvrtině půdorysu objektu. Pokud by druhé 
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schodiště (pro personál) bylo umístěno na druhé straně objektu, byla by situace jednodušší, 

protože by byly k dispozici dva směry úniku. Ve všech nadzemních podlažích ubytovací 

části je k dispozici pouze jeden směr úniku a v objektu se nenacházejí chráněné únikové 

cesty. Pro zajištění bezpečné evakuace osob z objektu je nutné včasné zjištění vniku požáru 

a vyhlášení požárního poplachu. Pro včasné zjištění požáru je v objektu instalována 

elektrická požární signalizace s akustickou a optickou signalizací. Ústředna elektrické 

požární signalizace je instalována v prostoru recepce, kde je zajištěna 24 hodinová služba s 

telefonickým spojením na operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru. 

Po vzniku požáru je vyhlášen všeobecný poplach v objektu. Úsekový poplach nelze 

vyhlásit, ústředna rozhlasu je situována mimo prostor s 24 hodinovou službou.  Obsluha 

ústředny elektrické požární signalizace informuje operační a informační středisko 

Hasičského záchranného sboru o vniklé události ihned po signalizaci požáru na ústředně. 

 

6.1.3. Současná evakuace 

Současná evakuace osob z objektu znamená, že po vzniku požáru a jeho zjištění 

elektrickou požární signalizací, dojde k vyhlášení všeobecného poplachu pro všechny 

prostory v objektu. Osoby, které se nacházejí v objektu, se budou přesouvat do prostoru 

schodiště najednou. 

 

Doba ohrožení osob zplodinami hoření v prostoru horizontální chodby 

a

h
te

2/125,1
=     pro a=1,01   [12] 

te = 1,96 min 

    

Doba evakuace po centrální chodbě 

uK

sE

v

l
t

uu

u
u .

..75,0
+=    [12] 

 tu = 1,13 min   

 

Doba evakuace jedním směrem je považována za bezpečnou, pokud se osoby stihnou 

přemístit do jiného chráněného prostoru tu<te, ze kterého mohou pokračovat až na volné 

prostranství, aniž by došlo k ohrožení těchto osob zplodinami hoření. 

I když je k dispozici pouze jeden směr úniku, lze konstatovat, že doba evakuace do 

prostoru schodiště se dá považovat za bezpečnou. Další částí pro evakuaci osob je hlavní 
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schodišťový prostor, který svojí délkou nesplní požadavky bezpečné evakuace osob 

nacházejících se v hotelové části. 

V následující tabulce je uveden přehled doby evakuace z jednotlivých nadzemních 

podlaží po schodišti na volné prostranství. 

 

Tabulka 1   Doba současné evakuace osob z jednotlivých podlaží objektu 

NP Epodlaží Ecelkem lschod [m] luc [m] tuNP [min.] tuschod [min.] tuc [min.] 

18 54 54 214,4 246,4 6,70 5,89 6,70 

17 54 108 202 234 6,39 6,13 6,93 

16 54 162 189,6 221,6 6,08 6,36 7,16 

15 54 216 177,2 209,2 5,77 6,59 7,39 

14 54 270 164,8 196,8 5,46 6,82 7,62 

13 54 324 152,4 184,4 5,15 7,05 7,85 

12 54 378 140 172 4,84 7,28 8,08 

11 54 432 127,6 159,6 4,53 7,51 8,31 

10 54 486 115,2 147,2 4,22 7,74 8,34 

9 54 540 102,8 134,8 3,91 7,97 8,77 

8 54 594 90,4 122,4 3,60 8,20 9,00 

7 54 648 78 110 3,29 8,43 9,23 

6 54 702 65,6 97,6 2,98 8,86 9,46 

5 30 732 53,2 85,2 2,67 8,65 9,45 

4 43 775 40,8 72,8 2,36 8,77 9,57 

3 0 775 28,4 -  8,46 8,46 

2 0 775 16 -  8,15 8,15 

 

 

Z tabulky 1 je patrné, že doba potřebná pro evakuaci osob z objektu je mnohem delší, než 

doba zakouření prostor centrální chodby v kterémkoliv podlaží. Dveře vedoucí do 

schodišťového prostoru jsou bez požární odolnosti a kouřotěsnosti. Zplodiny hoření 

vniknou do prostoru schodiště a budou ohrožovat evakuované osoby. Další problém který 

nastane při současné evakuaci, je velké množství evakuovaných osob v prostoru schodiště 

a vytvoření fronty. Osoby zpomalí svůj pohyb, protože do schodiště budou vcházet osoby  

z nižších podlaží (tvorba fronty začne od 10 podlaží 6,7 - 2,36 =4,34 min). Pokud by se 
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tvořily fronty, bylo by zde riziko, že dveře do prostoru schodiště zůstanou dlouho otevřené, 

a mohly by jimi vnikat zplodiny hoření do prostoru schodiště. To by mohlo mít negativní 

vliv na evakuované osoby, např. vznik paniky [9]. 

Tabulka 1 vychází z ideálních podmínek pro plně obsazený objekt, v objektu nikdo 

nespí, nejsou zde osoby pod vlivem alkoholu, osoby se sníženou schopností pohybu a 

orientace a osoby neschopné samostatného pohybu. Prostor schodiště má plochu 21 m2 a 

počet využitelných podlaží je 16. podlaží. Celková plocha schodiště je 336 m2. Pokud by 

schodiště bylo zaplněno všemi evakuovanými osobami, připadalo by na jednu osobu 0,43 

m2/osobu. Skutečný počet evakuovaných osob je menší a je dán ubytovací kapacitou. Počet 

osob je 541 a ve schodišťovém prostoru by připadalo na jednu osobu 0,62 m2. Při hustotě 

0,25 m2/osobu dochází k zastavení osob, které musí čekat, až se uvolní místo v prostoru 

schodiště. Rychlost pohybu osob nebude velká, ale osoby se budou neustále pohybovat po 

schodišti dolů až na volné prostranství. Osoby v prostoru schodiště jsou chráněny 

stavebními konstrukcemi a při instalaci požárních uzávěrů u vstupu do schodiště budou 

chráněny i před zplodinami hoření. 

 

6.1.4. Postupná evakuace 

Postupná evakuace osob by měla být navržena vždy, pokud se jedná o výškové 

budovy. Jedná se o evakuaci osob tak, aby se na únikových cestách netvořily fronty 

čekajících osob a tyto osoby se mohly bez překážek a front pohybovat směrem na volné 

prostranství. Při vzniku požáru v podlaží, musí být nejprve evakuováno toto podlaží a 

současně s ním podlaží nacházející se nad a pod tímto podlažím. Pro evakuaci těchto 

podlaží musí dojít k vyhlášení evakuace v ostatních patrech nacházejících se nad požárem. 

Pro evakuaci osob z horních pater nad požárem je vyhlášena evakuace ostatních podlaží    

v objektu. Nespornou výhodou postupné evakuace je, že zabráníme vytvoření front            

v prostoru schodiště a možné panice evakuovaných osob. Pro postupnou evakuaci je nutné 

objekt vybavit evakuačním rozhlasem. Ústředna evakuačního rozhlasu musí být umístěna  

v prostoru, ze kterého bude evakuace řízena. Zde jsou kladeny vysoké požadavky na 

obsluhu zařízení, která bude vyhlašovat evakuaci z jednotlivých podlaží. Obsluha musí být 

řádně proškolena a trénována, aby v případě vzniku požáru nedošlo špatnou reakcí obsluhy 

k chybnému rozhodnutí, které by mohlo vést ke ztrátám na životech. Nevýhodou postupné 

evakuace je, že se celkově prodlouží doba evakuace celého objektu [9]. 
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6.2. Požadavky na únikové cesty 

Požadavky literatury [12, 15,] pro budovy s ubytováním nad 45 metrů výšky, je nutné 

vybudování dvou CHÚC typu B. Tento požadavek se vztahuje na nově budované objekty a 

nelze tuto skutečnost vyžadovat u stávajících objektů. 

Pro nejdelší dobu současné evakuace z tabulky 1 (tu = 9,57 min) je nutné 

vybudování takové únikové cesty, která je schopná evakuované osoby ochránit před 

zplodinami hoření a případným požárem. Dle literatury [12], je prostor CHÚC typu B 

bezpečný pro pohyb osob po maximální dobu 15 minut a vždy musí tvořit samostatný 

požární úsek.  

 

6.2.1. CHÚC typu B s přirozeným větráním 

CHÚC typu B musí tvořit samostatný požární úsek a musí být komunikačně 

oddělena požárními uzávěry, její součástí může být i samostatně větraná předsíň s 

požárními uzávěry zabraňující pronikání kouře. CHÚC typu B musí být přirozeně 

odvětrána otvory o ploše 2 m2 na každém podlaží a předsíň musí být taktéž odvětrána 

otevíratelnými otvory o ploše 1,4 m2 (příloha č. 3) nebo větracími průduchy [12]. 

 

6.2.2. CHÚC typu B s přetlakovým větráním 

Druhou možností CHÚC typu B dle [12] je, že prostor schodiště tvoří samostatný 

požární úsek, který je od ostatních prostor oddělen požárními uzávěry a tyto požární 

uzávěry jsou navíc kouřotěsné (příloha č. 4). Schodišťový prostor je odvětrán pomocí 

vzduchotechnického zařízení s požadavkem na 15-ti násobnou výměnu vzduchu v prostoru 

schodiště, přetlak nesmí přesáhnout hodnotu 100 Pascalů, musí však být minimálně 25 

Pascalů mezi schodištěm a sousedními požárními úseky. Odvětrání prostoru musí být 

zajištěno po dobu minimálně 30 minut. 

 

6.2.3. CHÚC typu B jako venkovní schodiště 

Třetí možností vybudování CHÚC typu B je venkovní schodiště (příloha č. 5) . Toto 

schodiště by sloužilo jako druhý směr úniku osob z jednotlivých podlaží. Schodiště musí 

být komunikačně odděleno od ostatních požárních úseků nehořlavými stavebními 

konstrukcemi. Toto schodiště musí být chráněno proti povětrnostním vlivům zastřešením, 

plným parapetem a podobně [12]. 
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6.2.4. CHÚC typu C 

Poslední možností pro zlepšení evakuace osob z objektu je vybudování CHÚC typu 

C (příloha č. 6). Tato úniková cesta musí tvořit samostatný požární úsek, jehož součástí 

může být předsíň. Předsíň musí být oddělena od schodišťového prostoru stěnou, která musí 

být nehořlavé konstrukce a kouřotěsným uzávěrem. Schodiště i předsíň musí být odvětrány 

přetlakovou ventilací po dobu alespoň 45 minut. Prostor CHÚC typu C poskytuje ochranu 

evakuovaných osob před zplodinami hoření po dobu 30 minut. 
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7. Stavební úpravy prostor 

7.1. Všeobecné úpravy 

7.1.1. Úpravy schodiště 

Z prostoru schodiště se musí vytvořit samostatný požární úsek, který bude zařazen do 

IV. stupně požární bezpečnosti. Ve schodišti se nesmí vyskytovat žádné nahodilé požární 

zatížení pn. Prostor schodiště je od ostatních částí oddělen zděnými konstrukcemi v 

tloušťce 150 mm s požární odolností EI 60 DP1, což je vyhovující [10]. Vstupní dveře do 

prostoru schodiště musí být ve všech podlažích vyměněny za požární uzávěry EI - SmC 30 

DP3. Elektrický rozvaděč v prostoru schodiště musí tvořit samostatný požární úsek a být 

od schodiště oddělen požární stěnou a požárním uzávěrem pro II. stupeň požární 

bezpečnosti [16]. Ve skutečnosti však nejsou jednotlivá podlaží v prostoru rozvaděčů mezi 

sebou požárně oddělena, a proto je nutné postupovat jako u instalačních šachet. Požární 

uzávěr musí být instalován v kouřotěsném provedení EI - Sm 30 DP1. 

 

7.1.2. Úpravy jednotlivých podlaží ubytovací části 

Vodorovná chodba, by měla poskytnout evakuovaným osobám dostatečnou ochranu 

před vstupem do schodiště. Nesmí se zde vyskytovat žádný hořlavý materiál na stěnách a 

stropech (příloha č. 2). Hořlavá může být pouze nášlapná vrstva podlahy, nejvýše však 

hořlavosti Cfl [12]. Každé podlaží musí být členěno do požárních úseků tak, aby se 

zabránilo rozšíření případného požáru na další prostory v podlaží nebo v patrech. 

Dřevěné příčky mezi pokoji je nutné nahradit konstrukcí s požární odolností 60 

minut. Zděná příčka HEBEL nebo YTONG tloušťky 100 mm má požární odolnost 90 

minut [10]. Je možné použití příček z jiných materiálů např. SDK konstrukce, PROMAT, 

FERMACEL, ale vždy s požární odolností 60 minut. Instalační šachty, které jsou zakryty 

dřevěnými konstrukcemi, je nutné vyměnit jako dřevěné stěny mezi pokoji. Vstupní dveře 

do pokojů musí být vyměněny za požární uzávěry EW - C 30 DP3. 

Podhledová konstrukce z plechových lamel, nad kterou jsou vedeny elektrické 

kabely pro celé patro, musí být provedena jako samostatný požární předěl. Takto 

provedená konstrukce podhledu vytvoří samostatný požární úsek mezi podhledem a stropní 

konstrukcí ve II. stupni požární bezpečnosti [12], prostor chodby je ve III. stupni požární 
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bezpečnosti. Požární odolnost podhledu EI z horní strany a→b 30 minut, z dolní strany 

a←b 45 minut. 

Dodatečnými stavebními úpravami v jednotlivých podlažích dojde k dalšímu 

rozdělení (příloha č. 2) objektu do požárních úseků, u chodby dojde ke snížení součinitele 

rychlosti odhořívání z a=1,01 na a= 0,82 a prodlouží se doba zakouření prostoru z te=1,96 

min na te=2,41 min. Osoby unikající z prostoru jednotlivých pater budou mít více času na 

bezpečné opuštění ohroženého prostoru v podlaží. 

7.2. Stavební úpravy - chráněné únikové cesty 

Stavební úpravy popsané v čl. 7.1.1. jsou společné pro všechny CHÚC. Jednotlivé 

CHÚC mají rozdílné požadavky na větrání, a proto budou specifikovány požadavky na 

další stavební úpravy a zařízení pro odvětrání těchto prostor. 

 

7.2.1. CHÚC typu B s přirozeným větráním 

CHÚC typu B s přirozeným větráním je popsána v čl. 6.2.1.. Musí být komunikačně 

oddělena od ostatních prostorů a součástí je samostatně větraná předsíň. Předsíň bude 

vytvořena novou příčkou v chodbě. Všechny dveře vedoucí do prostoru předsíně budou 

osazeny jako požární uzávěry EI-C 30 DP3, dveře mezi předsíní a prostorem schodiště 

musí být osazeny jako kouřotěsné Sa. Okno v prostoru chodby, které je pevně zaskleno, 

musí být vyměněno za otevíravé okno o ploše alespoň 1,4 m2 (příloha č. 3). V prostoru 

schodiště  musí být stávající pevně zasklená okna na každém podlaží vybourána a otvory 

zvětšeny na plochu 2 m2. Do těchto otvorů budou osazena nová otvíravá okna. Tato okna 

při otevření nesmí zúžit prostor schodiště a omezovat evakuaci osob. 

 

7.2.2. CHÚC typu B s přetlakovým větráním - návrh č.1 

CHÚC typu B s přetlakovým větráním je popsána v čl. 6.2.2.. Takto navržená 

úniková cesta nemusí mít samostatně větranou předsíň, a proto odpadají stavební úpravy k 

vybudování předsíně. U objektů nad 45 metů výšky, musí mít úniková cesta navržené 

přetlakové vzduchotechnické větrání pomocí vzduchovodů. Přetlak mezi prostorem 

schodiště a sousedními požárními úseky musí být zajištěn minimálně 25 Pascalů. Vyústky 

z tohoto potrubí nemají být od sebe vzdáleny více než 10 metrů. Prostory vedlejších podest 

jsou dostatečně široké, aby zde mohlo byt umístěno vzduchotechnické potrubí pro přívod 

vzduchu do prostoru CHÚC. Nasávání vzduchu může týt umístěno na střeše objektu nebo 
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v II. nadzemním podlaží. Nasávání musí být umístěno tak, aby nemohlo dojít k vniknutí 

zplodin hoření do prostoru potrubí. Tato stavební úprava bude vyžadovat vybourání otvorů 

na vedlejších podestách a instalaci vzduchotechnického potrubí. Dále musí být v nejvyšším 

místě schodiště umístěn otvor, který se samočinně otevře při dosažení požadovaného 

přetlaku. Je možné využít stávající otvor, který se ovládá z prostoru recepce. Tento otvor je 

možné vyměnit za samotížnou žaluzii, která se při daném přetlaku otevře a sníží tím tlak v 

prostoru schodiště. 

 

7.2.3. CHÚC typu B s přetlakovým větráním - návrh č.2 

Druhou variantou řešení přetlakově větraného prostoru CHÚC typu B muže být 

osazení ventilátorů přímo do obvodového pláště v prostoru schodiště. Stavební úprava by 

znamenala výměnu stávajících neotvíravých oken za stavební dílec, ve kterém bude osazen 

ventilátor zajišťující dodávku vzduchu do prostoru schodiště. Vzhledem k výšce objektu 

by měly být osazeny alespoň 3 kusy těchto ventilátorů, rovnoměrně rozmístěny v prostoru 

schodiště. Výhodou této alternativy je, že nemusí být zvětšovány plochy oken jako v 

případě čl. 7.2.1, nebudou muset být prováděny bourací práce pro osazení 

vzduchotechnického potrubí v prostoru schodiště. 

U obou variant přetlakového větrání je nutné zajištění elektrické energie ze dvou na 

sobě nezávislých zdrojů. Kabely vedoucí prostorem schodiště musí zajistit napájení 

ventilátorů po dobu min. 30 minut. Provedení kabelů musí být B2cas1d0 s funkcí při požáru 

a funkční integrita této kabelové trasy P30-R nebo PH30-R [16]. Spouštění přetlakového 

větrání je vhodné napojit na elektrickou požární signalizaci, aby byl přetlak v prostoru 

schodiště vytvořen ještě před vstupem prvních osob. Dále musí být zajištěno ruční 

spouštění tohoto větrání v prostoru schodiště a to alespoň v každém druhém podlaží, vždy 

však ze vstupního podlaží. 

Toto řešení sice neodpovídá  normovým hodnotám, je však možnost použití 

odchylného řešení  od normových hodnot [3] . Neposuzuje se zde výstavba nového 

objektu, ale stavební úpravy stávajícího objektu se zabezpečením bezpečné evakuace osob. 

 

7.2.4. CHÚC typu B s venkovním schodištěm 

Venkovní schodiště může sloužit pro únik osob z objektu pouze jako druhá nebo 

další úniková cesta. Schodiště musí být přistavěno z vnější stany objektu u delší z chodeb. 

Jednalo by se o ocelové schodiště minimální šíře jednoho schodišťového ramene 1,1 
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metru, to jsou dva únikové pruhy. Schodiště je ve II. stupni požární bezpečnosti a mohlo 

by být tímto schodištěm evakuováno 300 osob [12]. Musí dojít k vybourání okenního 

otvoru v prostoru chodby a osazení dveří v otvoru pro vstup na schodiště. Pokud by 

schodiště bylo uzavřené, vstupní dveře musí být s požární odolností typu EW-C 30 DP3. 

Instalací venkovního schodiště a stavební úpravy podle čl. 6.2.2. by v objektu vznikly dvě 

CHÚC typu B. Tím by byla splněna podmínka [15] dvou směrů úniku z objektu a současně 

minimálně dvě CHÚC typu B. Tyto stavební úpravy by z objektu vytvořily stavbu splňující 

požadavky na bezpečnou evakuaci osob dle současně platné legislativy. Zajistilo by i lepší 

přístup do objektu pro jednotky požární ochrany, které při likvidaci požáru ve výškových 

budovách využívají vnitřní zásahové cesty. 

Tato varianta řešení únikové cesty je  finančně velmi náročná a kromě evakuace osob 

nebude mít pro majitele objektu žádný užitek. 

 

7.2.5. CHÚC typu C 

CHÚC typu C je stručně popsána  v čl. 6.2.4.. Na tuto únikovou cestu jsou kladeny 

nejvyšší požadavky. V prostoru schodiště se musí zajistit přetlakové větrání stejné jako 

CHÚC typu B, avšak doba zajištění větrání je minimálně 45 minut. Součástí schodiště je 

předsíň, která musí být větrána také přetlakově. Vybudování předsíně by znamenalo, že na 

každém patře budou dva pokoje zrušeny. Sousední pokoje by se rozšířily a staly by se z 

nich apartmány, což by vedlo k většímu komfortu ubytovaných osob, ale kapacita objektu 

by se na každém patře snížila o 4 osoby, celkem o 52 lůžek. Stavební úpravy schodiště by 

byly ve stejném rozsahu jako u CHÚC typu B s přetlakovým větráním. Vybudování 

přetlakově větrané předsíně CHÚC typu C vyžaduje následující stavební úpravy (příloha  

č. 6). Stavební oddělení od chodby, instalaci požárních uzávěrů typu EI-C 30 DP3 do 

prostoru předsíně, kouřotěsný uzávěr Sa mezi předsíní a schodištěm. Pro zajištění přetlaku 

v prostoru předsíně musí být vybudováno vzduchotechnické potrubí pro přívod a odvod 

vzduchu. Instalace vzduchovodů v prostoru přetlakově větrané předsíně bude procházet 

celým objektem. Nasávání i odvod vzduchu bude nad střechou objektu, tak, aby nemohlo 

dojít k nasátí zplodin hoření do přívodního vzduchotechnického potrubí.  Přetlak mezi 

prostorem schodiště a předsíní musí být nejméně 25 Pascalů. Mezi prostorem předsíně a 

prostorem sousedních požárních úseků musí být zajištěn taktéž přetlak a to minimálně 25 

Pascalů. 
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7.3. Stavební úpravy pro evakuační a požární výtah 

V objektech pro ubytování, které jsou vyšší než 3 nadzemní podlaží, musí být 

zřízeny evakuační výtahy [5]. Objekty vyšší než 45 metrů, musí být vybaveny požárním 

výtahem, který je vyústěn v prostoru zásahové cesty. Rozměry evakuačního výtahu jsou 

2100x1100 mm, rozměr požárního výtahu 1100x1400 mm a další požadavky jsou uvedeny 

v literatuře [12]. Evakuační výtah musí tvořit samostatný požární úsek nebo může být 

součástí CHÚC typu B nebo C. Pokud tvoří samostatný požární úsek, výtahové dveře musí 

být typu EI1-Sm. Toto ustanovení se opět týká nově budovaných objektů. U změn staveb, 

kde nelze dodržet rozměry výtahové kabiny, je povoleno zmenšení výtahové kabiny na 

rozměr 1400x1100 mm a to pouze u staveb do výšky 30 metrů. Takto vytvořený evakuační 

výtah nesmí být započítán do evakuace osob. 

 

7.3.1. Úpravy pro evakuační výtah 

Výtahová šachta evakuačního výtahu musí být navržena ve IV. stupni požární 

bezpečnosti, s požární odolností výtahové šachty REI 60 DP1. Tato výtahová šachta musí 

být požárně oddělena od sousedních  výtahových  šachet.  Jako evakuační výtah lze použít 

první výtah z leva (příloha č. 2), který je stavebně oddělen jak od prostorů schodiště, tak od 

ostatních výtahových šachet. Výtahová šachta je oddělena zděnou konstrukcí tloušťky 100 

mm od sousedních výtahových šachet a zděnou stěnou tloušťky 150 mm od prostoru 

schodiště. Požární odolnost těchto konstrukcí je REI 60 [10]. Požární uzávěry do šachty 

evakuačního výtahu se požadují EI1-Sm 30. Pokud by byly provedeny stavební  úpravy  dle 

čl. 7.1.2., z prostoru chodby by byl vytvořen samostatný požární úsek bez požárního rizika, 

lze použít požárních uzávěrů s klasifikací EW 30. Stavební řešení objektu neumožňuje, aby 

byly dodrženy rozměry evakuačního výtahu. Maximální rozměr stávajícího výtahu, který 

by bylo možné použít jako evakuační, je 1500x1000 mm. Výtah splňuje podmínky [12] 

jako evakuační, pouze musí být provedeny následující úpravy. Musí být připojen na dva na 

sobě nezávislé napájecí zdroje a doba provozu musí být minimálně 45 minut. Kabelové 

rozvody musí být provedeny jako funkční při požáru, ovládací panel výtahu musí být 

vybaven klíčovým spínačem, který umožní sjetí výtahové kabiny do stanoveného 

nadzemního podlaží. Takto provedený evakuační výtah nemůže být započítán do kapacity 

únikových cest. 
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7.3.2. Úpravy pro zásahovou cestu a požární výtah 

V objektu nejsou zřízeny vnitřní zásahové cesty, ve kterých by mohl být umístěn 

požární výtah pro jednotky požární ochrany. Jako vnitřní zásahová cesta by mohla sloužit 

CHÚC typu B, která by vznikla při stavebních úpravách v objektu. Tato úniková cesta je 

ovšem jedinou únikovou cestou z objektu, kde se budou nacházet evakuované osoby při 

příjezdu první jednotky požární ochrany. 

to = 1 min, tv = 2 min, tj = 4 min 

jVDO ttt +=    [11] 

min6=DOt  

Doba potřebná pro evakuaci z objektu je dle tabulky 1, je tu = 9,57 min., doba příjezdu 

první jednotky je 6 min.. Evakuované osoby budou bránit vstupu do objektu jednotkám 

požární ochrany při průzkumu a evakuaci osob. Pro vstup jednotek požární ochrany do 

objektu, by mohlo být využito personálního schodiště. Toto schodiště má vstupy v každém 

podlaží. Aby se z tohoto schodiště stala vnitřní zásahová cesta, musí toto schodiště 

splňovat požadavky na CHÚC typu B. Schodiště musí tvořit samostatný požární úsek a 

musí být přetlakově odvětráno. Schodiště splňuje požadavky pro IV. stupeň požární 

bezpečnosti, na stavební oddělení zděnými stěnami tloušťky 100 nebo 150 mm s požární 

odolností REI 60 DP1. Všechny dveře do prostoru schodiště musí být vyměněny za 

požární uzávěry EI-SmC 30 DP3. Pro přetlakové větrání je možné použití varianty z čl. 

7.2.2. nebo čl. 7.2.3., doba větrání musí být 45 minut. Požární výtah by bylo možné 

vytvořit tak, že budou zrušeny dva stávající osobní výtahy a do této výtahové šachty bude 

osazen požární výtah. Pokud by byl osazen výtah o rozměrech 2100x1100 mm s napojení 

na náhradní zdroj elektrické energie, mohl by být využit jako evakuační výtah. 

7.4. Evakuace osob záchranným systémem ESCAPE 

Požáry stávajících výškových budov, jsou pro osoby pohybující se ve vyšších 

patrech potenciální smrtící pastí. Je úplně jedno, zdali se jedná o administrativní nebo 

ubytovací budovu. Tyto požáry mají ve všech zemích světa společný ukazatel, a to ztrátu 

lidských životů jak na straně vyskytujících se osob, tak na straně záchranářů. Tyto tragédie 

ukazují zranitelnost výškových budov, i když jsou přijata veškerá opatření, aby se 

zabránilo ztrátám na životech. Jedno z řešení, které lze aplikovat u všech budov, je 

záchranný systém ESCAPE [18]. Tento systém vyvinula v roce 2003 společnost Escape 

Rescue Systems, Inc ve Spojených státech amerických . 



  

31 
 

7.4.1. Záchranný systém ESCAPE 

Záchranný systém ESCAPE je tvořen souborem pěti skládacích kabin, které jsou 

uloženy na střeše objektu ve sklopené poloze. Po vyhlášení požáru dojde k automatickému 

nasazení složených kabin na obvodový plášť a sjetí do prvního nadzemního podlaží. 

Odjištěním jednotlivých částí kabin se ze složeného stavu rozvine tak, že vznikne venkovní 

výtah s pěti samostatnými kabinami. Obsluha, pomocí dálkového ovládání, vyveze 

záchranný systém do potřebných podlaží budovy, kde se v jeden okamžik budou evakuovat 

osoby z pěti podlaží najednou. Po naplnění kapacity, je záchranný systém odveze do I. 

nadzemního podlaží, kde dojde k vysazení evakuovaných, postupně po jednotlivých 

patrech. Po odvedení osob do bezpečného prostoru může být záchranný systém použit pro 

evakuaci dalších osob z ohroženého prostoru. Jednou jízdou může být evakuováno až 75 

osob a mohou být evakuovány i osoby se zdravotním postižením. Po ukončení evakuace je 

záchranný systém opět složen do pohotovostní polohy a uložen v prostoru střechy. Tento 

záchranný systém slouží pro evakuaci osob z ohroženého objektu, ale může být použit i 

pro dopravu zasahujících jednotek požární ochrany nebo jiných záchranných prací (např. 

teroristický útok). 

7.4.2. Technické podmínky záchranného systému 

Díky patentované technologii je tento systém výjimečný a je možné ho použít u 

jakékoliv budovy a jakékoliv stavební výšky. Otvory v obvodovém plášti se musí vybavit 

zařízením tak, aby se daly otevřít jak z vnitřní tak z vnější strany objektu. Systém obsahuje 

střešní prvky pro uložení a nasazení na obvodový plášť objektu, pohon, kabiny, nezávislý 

napájecí zdroj, vodící lišty, kontrolní mechanismy proti přetížení a stabilizační systémy 

proti větru.  Obsluha tohoto systému nevyžaduje žádné speciální dovednosti. 

 

Obr. 10  Záchranný systém ESCAPE [19] 
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8. Závěrečné hodnocení 

Je nutné si uvědomit, že navrženými stavebními úpravami nemůžeme dosáhnou 

úrovně požární bezpečnosti jako při výstavbě nového objektu. Popsané stavební úpravy 

objektu jsou vztaženy pouze k zajištění bezpečné evakuace osob, které budou v objektu 

ubytovány.  Dále je nutné vycházet ze skutečnosti, že při realizaci jakýchkoliv stavebních 

úprav, musí být zajištěn provoz hotelu, nelze tedy budovu uzavřít na určité časové období. 

8.1. Ideální řešení 

Ideálním řešením by bylo, uzavření hotelové části na nezbytnou dobu a provedení 

stavebních úprav tak, aby splňovaly požadavky na únikové cesty ve smyslu čl. 7.1.2., čl. 

7.2.2. a čl. 7.2.4.. Tím by byly zajištěny dva směry úniku po nechráněné únikové cestě bez 

požárního rizika, a tyto nechráněné únikové cesty by ústily do dvou CHÚC typu B. 

Zároveň by byla splněna i podmínka pro zřízení vnitřní zásahové cesty pro jednotky 

požární ochrany. Tato varianta řešení stavebních úprav je ovšem finančně velmi náročná a 

uzavření hotelové části je z ekonomických důvodů nerealizovatelné.  

Takto realizované stavební úpravy by vyžadovaly finanční prostředky v řádech 

několika desítek miliónů korun. 

8.2. Reálné řešení 

 Jako reálnou alternativou pro zajištění bezpečné evakuace osob, je varianta 

stavebních úprav popsána v čl. 7.1.1. a čl. 7.2.3.. Tyto stavební úpravy nejsou finančně 

náročné (jedná se o požární oddělení el.rozvaděče, výměna vstupních dveří do prostoru 

schodiště, osazení ventilátorů do obvodového pláště a instalace přetlakové klapky), 

nevyžadují uzavření objektu, ba dokonce ani nebudou rušit ubytované osoby. Prostor 

schodiště sice slouží pro pohyb osob, ale málo která osoba se po schodišti pohybuje. Ve 

většině případů osoby využívají k pohybu mezi jednotlivými podlažími výtahy. Při 

úpravách schodiště se však musí zajistit volný průchod tohoto schodiště, neboť se jedná o 

jedinou únikovou cestu z objektu. Realizace těchto stavebních úprav není časově náročná a 

zajistila by bezpečnou evakuaci osob. 

Takto realizované stavební úpravy by vyžadovaly finanční prostředky v řádech 

několika desítek tisíc  korun. 
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8.3. Následné stavební úpravy 

Každá budova a zařízení potřebuje údržbu, pokud má bezpečně sloužit svému 

účelu. Při výměně nebo údržbě stavebních konstrukcí, výtahů, elektroinstalace, vstupních 

dveří, podlahových krytin apod., je nutné věnovat značnou pozornost použitým materiálům 

nebo zařízení. Realizací stavebních úprav na jednotlivých podlaží popsaných v čl. 7.1.2. 

(rozdělení do požárních úseků, osazení požárních uzávěrů, odstranění hořlavých materiálů 

z prostoru chodby), dojde jak ke zlepšení stávajícího stavu požární bezpečnosti (rozdělení 

podlaží do požárních úseků), tak ke zvýšení komfortu pro ubytované osoby (hluk mezi 

pokoji, z chodby). Při provádění těchto úprav, bude nutné uzavření vždy alespoň jednoho 

ubytovacího podlaží, ve kterém budou tyto úpravy probíhat. 

Realizace těchto stavebních úprav bude vyžadovat delší časový úsek, protože se 

jedná se o úpravu 14 podlaží. Dále však bude záležet na finančních možnostech majitele 

objektu. 

8.4. Atypické řešení 

Tímto řešením je myšlen Záchranný systém ESCAPE. Bylo by to efektivní vyřešení 

problému s evakuací osob a dopravou zasahujících jednotek požární ochrany do míst 

ohrožených požárem. Stavební úpravy by nebyly velkého rozsahu a nemusel by být 

omezen ani provoz budovy. Problém je ale v tom, že nejsou známi údaje o ceně tohoto 

zařízení. Další překážkou je neznalost osob s tímto evakuačním prostředkem a v 

neposlední řadě přítomnost zplodin hoření v prostoru centrální chodby, odkud by probíhala 

evakuace osob. Pokud by došlo ke kombinaci stavebních úprav podle čl. 7.2.3. a instalace 

záchranného systému, byl by vyřešen problém s evakuačním a požárním výtahem. Je nutné 

ještě upozornit na skutečnost, že toto zařízení není certifikováno pro instalaci v České 

republice.  
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9. Závěr 

Tato práce byla zaměřena na jednu konkrétní výškovou budovu, která slouží pro 

ubytování osob a nesplňuje základní parametry požární bezpečnosti. Zpracované návrhy na 

stavební úpravy objektu byly především zaměřeny na bezpečnou evakuaci osob, a aby se 

zabránilo ztrátám na životech v případě mimořádné události. 

Majitelé objektů sbírají vavříny na poli gastronomie a poskytování co nejlepších 

služeb klientům, ale zlepšování požární bezpečnosti stávajících objektů, kde tyto služby 

nabízí, jde stranou. Architekti mají své vlastní vize, jak zdokonalovat a upozorňovat na 

detaily jednotlivých stavebních prvků, ale požární bezpečnost jim vtom překáží, protože 

tyto stavební prvky musí splňovat požadavky požární bezpečnosti. Ve většině případů se 

tyto stavební úpravy provádí bez stavebního povolení a ohlášení stavebních úprav, takže 

ani orgány státní správy nemají možnost těmto úpravám zabránit, popřípadě stanovit 

nějaké požadavky. Je velmi těžké přesvědčit majitele stávajících objektů, aby dodatečně 

investovali finanční prostředky pro zajištění požární bezpečnosti. Je s podivem, že ani 

mimořádná událost, která se odehrála ve výškové budově hotelu Olympik v Praze roku 

1995 a vyžádala si i lidské životy, stále ponechává majitele výškových budov v klidu. Tím 

není myšleno, že pouze hotel Thermal nesplňuje základní požadavky na požární 

bezpečnost, ale takových budov je v České republice více. Hotel Thermal má několik 

společných aspektů, jako měl hotel Olympik (jedno schodiště, hořlavý materiál v prostoru 

schodiště, nejsou instalovány požární uzávěry atd.). 

Jestliže státní správa nemá zákonné prostředky na majitele objektů, aby zvyšovali  

bezpečnost u stávajících objektů, je otázkou, zdali by tak nemohly učinit pojišťovny, 

popřípadě cestovní kanceláře, které své klienty posílají do takto nevyhovujících objektů. 

Pojišťovny by mohly v nevyhovujících případech vypovědět pojistnou smlouvu, popřípadě 

by mohly navýšit platby za pojistné. U cestovních kanceláří by mohlo dojít k upozorňování 

klientů, že tato stavba nesplňuje základní bezpečnostní požadavky, a proto jim 

nedoporučují ubytování v tomto hotelu, a pak by klientům mohly nabídnout jiná zařízení 

pro ubytování. V řadě Evropských zemí jsou pojišťovny daleko přísnější na majitele 

objektu, než státní instituce. 
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11. Seznam použitých zkratek 

 

Epodlaží - počet osob na podlaží 

Ecelkem - počet osob celkem 

lschod - délka schodiště 

luc - celková délka únikové cesty 

tuNP - doba evakuace z nadzemního podlaží 

tuschod - doba evakuace po schodišti 

tuc - celková doba evakuace 

hs - světlá výška místnosti 

a - součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek 

tu - doba evakuace z požárního úseku nebo prostoru 

te - doba ohrožení osob zplodinami hoření a kouře 

R - únosnost nebo stabilita 

E - celistvost konstrukce 

I - teplota na neohřívané straně 

W - hustota tepelného toku 

S - prostup zplodin hoření 

Sa - prostup kouře při teplotě okolí 

Sm - prostup kouře při teplotě okolí i při 200 °C 

C  - samouzavírací zařízení 
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12. Seznam příloh 

I. Půdorys stávajícího NP 

II. Půdorys NP se tavebními úpravami centrální chodby 

III. Půdorys NP s úpravami na CHÚC typu B s předsíní 

IV. Půdorys NP s úpravami na CHÚC typu B s přetlakovým větráním 

V. Půdorys NP s úpravami na CHÚC typu B - venkovní schodiště 

VI. Půdorys NP s úpravami na CHÚC typu C 
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