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Úvod
Požárně bezpečnostní řešení se provádí na přístavbu  a stavební úpravy stávajícího objektu 
č.p.12 v obci Dlouhé na  pozemku p.č. 423 (zastavěná plocha a nádvoří), 424/1 (ostatní 
plocha) v k.ú. Dlouhé na Moravě.
Jedná se o objekt občanského vybavení - kulturního domu, který byl z hlediska požární 
bezpečnosti posouzen v květnu 2006 – Přístavba a stavební úpravy č. pop. 12.

Dispoziční řešení
Projekt řeší přístavbu objektu zapsaného v katastru nemovitostí jako stavba občanského 
vybavení a je v současné době využíván jako společenské centrum obce. Přístavbou získá 
obec rozšíření sálu a nový krytý vstup do objektu se zastřešenou komunikační plochou. Účel 
užívání zůstává nezměněn, obec nemá územní plán. 
Jedná se přístavbu – rozšíření prostoru sálu a přístavbu – zastřešená plocha a vstup do 
objektu. 
Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,
Jedná se o přístavbu stávajícího objektu, který je v současné době využíván jako společenské 
centrum obce.  Přístavbou dojde k rozšíření sálu a vybudování krytého vstupu do objektu se 
zastřešenou komunikační plochou.
Stavební úpravy jsou co do zastavěné plochy, připojení, funkční a prostorové regulace 
úměrné.
Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
Objekt byl v roce 2006  přistavěn a částečně rekonstruován, byla provedena nová střešní 
konstrukce a střešní plášť.  
Nyní bude přistavěn sál, dojde k protažení pultové střechy (skládaná pálená krytina) a k 
protažení střechy u římsy v mírnějším sklonu (falcovaná plechová krytina).  Nad vstupem a 
komunikační plochou je plánováno zastřešení na lehké dřevěné konstrukci.  
Veškeré dřevěné konstrukce budou opatřeny nátěrem  v odstínu dle výběru investora.  
Přístavba sálu je navržena zděná, fasáda bude doplněna obkladovými prvky.  
Výplně otvorů jsou navrženy dřevěné, dvě okna budou použity původní po vybourání. 
Podlaha terasy z velkoformátové betonové dlažby.
Na stavbě bude použito klasických stavebních materiálů.
Účel užívání stavby
Jedná se o přístavbu stávajícího objektu, který je v současné době využíván jako společenské 
centrum obce.  Přístavbou dojde k rozšíření sálu a vybudování krytého vstupu do objektu se 
zastřešenou komunikační plochou.  Účel užívání zůstává nezměněn.
Jedná se přístavbu – rozšíření prostoru sálu a přístavbu – zastřešená plocha a vstup do 
objektu. 
Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,
Základní kapacity:

A. Zastavěná plocha - stávající (dle KN) :  476,0 m2

B. Zastavěná plocha – přístavba sálu :          25,1 m2

C. Zastavěná plocha – zastřešené pergoly :  44,9 m2

D. Celkem zastavěná plocha:                      546,0 m2

Stavební řešení
Stávající stav 
Stávající objekt je zděný z CP a z tvárnic Porotherm tl. 300 mm a 450 mm s omítkou, příčky 
zděné z CP a dutých tl. 100 a 150 mm.
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Stropní konstrukce nad sklepem je ze ŽB stropních desek PZD, nad sálem je strop ze ŽB 
panelů Spiroll. Ve zbývající části objektu jsou stropní konstrukce dřevěné trámové s podbitím
a omítkou na rákosu se záklopem. Nad šatnou a nad jevištěm je stropní konstrukce tvořena 
podhledem ze SDK desek KNAUF s tepelnou izolací z minerální vaty.
Střešní konstrukci tvoří dřevěný krov vaznicové soustavy s krytinou z betonových tašek.
Stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení,
Přístavba bude založena na základových betonových pasech do nezámrzné hloubky, zdivo 
vyzděno z tvarovek Porotherm jako materiál použit při přístavbě 2006.  Fasáda u vstupu je 
doplněna deskovým obkladem. 
Dojde k vybourání části obvodové zdi, vč. demontáže výplně otvorů. Pod dohledem statika 
bude podepřen panelový strop a stávající průvlak z ocelových válcovaných nosníků a osazeny
dva sloupy kruhového průřezu d=300mm s připravenou hlavicí pro podepření průvlaku. 
Části střech (římsy) budou rozebrány a protaženy (střešní krytina bude doplněna jako stávající
– skládaná pálená taška – červená).
Zastřešení plochy před vstupem bude podepřeno lehkou dřevěnou konstrukcí se sloupky a 
vaznicemi 120/220mm, krokvemi 80/160 mm. Bude proveden celoplošný záklop z dřevěných 
palubek, separační folie pod plechovou krytinu a rovinný falcovaný plech. 
Veškeré dřevěné konstrukce budou opatřeny nátěrem  v odstínu dle výběru investora.
Podlaha terasy z velkoformátové betonové dlažby např. 500/500 mm ložených do štěrku, 
kameniva a štěrkopísku. 

Požární posouzení
Použité podklady
Použité ČSN a předpisy:
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty: květen 2009 
ČSN 73 0810 Požární  bezpečnost  staveb.  Společná  ustanovení:  duben  2009 + změna Z1
květen 2012, Z2 únor 2013, Z3 červen 2013
ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami: červenec 1997 + změna
Z1 říjen 2002
ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory: červen 2011
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou: červen 2003
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci  staveb, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška  Ministerstva  vnitra  č.  23/2008 Sb.,  o  technických  podmínkách  požární  ochrany
staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Ministerstva  vnitra  č.  268/2011 Sb.,  kterou se mění vyhláška č.  23/2008 Sb.,  o
technických podmínkách požární ochrany staveb
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Požární  posouzení  se provádí  dle  ČSN 73 0802, Vyhl.č.  23/2008 Sb.  a  č.268/2011 Sb. a
navazuje na původní PBŘ z v května 2006, ve kterém objekt tvoří jeden požární úsek 
P 1.01/N2 bez půdního prostoru.
Rozdělení na požární úseky objektu s přístavbami:
- Požární úsek P 1.01/N2 – stávající objekt s přístavbou sálu a zastřešením vstupu
Objekt kulturního domu není s objektem pergoly staticky závislý, konstrukční systém KD je 
smíšený a pergoly hořlavý.
Podstřešní prostor není užitné podlaží (ČSN 73 0802, čl. 5.2.4 - půdní prostor, kde pn  ≤ 5
kg.m-2, není určen pro trvalý pobyt), je oddělen stěnami s pož. odolností včetně uzávěrů.
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POŽÁRNÍ    ÚSEK  P 1.01/N2  
Stávající objekt KD s přístavbou sálu a  pergoly 

Požární riziko
Výpočtové požární zatížení  pv = p . a . b . c;  p = pn + ps

Výpočtové požární zatížení (stávající KD+přístavba sálu+ přístřešek - pergola) - 
jednopodlažní objekt se schodištěm do 2.NP (bez půdních prostorů) 
Výpočtové požární zatížení  pv = p . a . b . c;  p = pn + ps

Požární riziko - stávající stav
pn = 21,47 kg.m-2;  ps = 5 kg.m-2;  p = 26,47 kg.m-2;  S = 381,45 m2

an = 1,046;  a = 1,02
b = 1,098
Požární riziko – přístavba+pergola
pn = 18 kg.m-2;  ps = 5 kg.m-2;  p = 23,0 kg.m-2;  S = 29,0+45 = 74,0 m2

an = 0,98;  a = 0,96
Objekt – stávající+přístavba - b = 1,1
Plocha otvorů So - pergola - otevřený objekt b = 0,5
b = 0,74
Požární riziko – stávající objekt s přístavbou a pergolou
pn = 21,47 kg.m-2;  ps = 5 kg.m-2;  p = 26,47 kg.m-2;  S = 455,45 m2

an = 1,032;  a = 1,01
b = 1,04
pv = p . a . b. c = 26,47 . 1,01 . 1,04 . 1,0 = 27,8 kg.m-2

pv = 27,8 kg.m-2

Dle tab. 8 je požární úsek (části požárního úseku - objekt KD s přístavbou a otevřená pergola
s  odlišnými  konstrukčními  systémy)  zařazen  do  II.  stupně  požární  bezpečnosti (stejný
stupeň požární bezpečnosti jako před přístavbou).

Velikost PÚ
Dle tab. 10 jsou mezní rozměry PÚ (pro nejnepříznivější stav - konstrukční systém hořlavý,
výška h = 3,65 m) 44,5 x 27 m - mezní plocha 1 201,5 m2, skutečné 33,5 x 27 m - plocha
455,45 m2.

Samočinné odvětrací zařízení

Dle ČSN 73 0802, čl. 6.6.11 samočinným odvětracím zařízením musí být vybaveny požární 
úseky s požárním rizikem (nebo jejich části), ve kterých je omezen přirozený odvod zplodin 
hoření a kouře:
a) kde požární úseky (nebo jejich části) jsou
    1) v prvním podzemním podlaží nebo nadzemním podlaží s výšk. polohou hp  45 m,
        v nichž je více než 150 osob - v 1.NP (sál s přístavbou, jeviště, šatna) je max. 127 osob <
        150 osob - posouzení ohrožení osob  zplodinami hoření a kouře se neprovádí

Stavební konstrukce
Stavební konstrukce stávajícího objektu KD se přístavbou nemění, pro II.SPB vyhoví.
Stavební konstrukce                                                  pož. odolnost             skutečná
                                                                                        pro II. SPB             odolnost
1c) Požární stěny v posledním podlaží
     - stěny tl. 300 mm z CP stávající                                   REI 15                  REI 120
    - stěny tl. 450,300 mm Porotherm stávající                    REI 15           REI 180, 120
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1c) Požární stropy
  - ŽB stropní panely Spiroll tl. 200 mm (stávající)                  REI 15         REI 60 DP1
  - stropní konstrukce dřevěná trámová s podbitím a omítkou  REI 15         REI 45
    na rákosu
   - zavěšený podhled KNAUF RED tl. 15 mm – D 111          REI 15         REI 30
    ve funkci požárního stropu
2c) Požární uzávěry otvorů v posl. podlaží
   - dveře mezi schodištěm a půdou – stávající                         EW 15 DP3   EW 15 DP3
3a) Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu 
 pol.2 - obvodové stěny tl. 450, 300 mm z CP stávající           REW 30         REW 180,120
          - obvodové stěny tl. 450, 375, 300 mm Porotherm         REW 30         REW 180,120
             (stávající a nové)
  pol.3 -  obvodové stěny tl. 300 mm Porotherm                       REW 15         REW 120       
4) Nosné konstrukce střech
  - dřevěné prvky krovu nad podhledem ze SDK desek KNAUF   R 15             R 30
    RED tl. 15 mm
5b) Nosné konstrukce uvnitř PÚ 
   - stěny tl. 450, 375, 300 mm Porotherm                                       R 30             R 180, 120
   - stěny tl. 450, 300 mm z CP                                                        R 30             R 180, 120
   - nosný průvlak z I profilů 22 s omítkou na pletivu tl. 25 mm     R 30             R 45
   - nosný ocelový sloup 244/16 mm (na zákl. stat. posouzení)      R 30             R 30
5c) Nosné konstrukce uvnitř PÚ v posledním podlaží
   - stěny tl. 450, 375, 300 mm Porotherm                                       R 15             R 180, 120
   - stěny tl. 450, 300 mm z CP                                                        R 15             R 180, 120
6) Nosné konstrukce vně objektu – nemusí vykazovat požární odolnost
9) Konstrukce schodišť – nemusí vykazovat požární odolnost, ve 2.NP nejsou trvale osoby

12) Střešní plášť
      Není požadavek - dle ČSN 73 0810, čl. 8.4 střešní plášť, který není v pož. nebezpečném
prostoru a ani se nehodnotí jejich požární uzavřenost (nepožaduje se odolnost) mohou tvořit
souvislý celek větší než 1500 m2 bez dalšího členění, pokud mají klasifikaci BROOF (t3) nebo
BROOF (t1) pro požadovaný sklon - dle ČSN 73 0810, čl.  3.2.3.2d) tepelně izolační  a  jiné
výrobky nad spodní vrstvou mohou mít třídu reakce na oheň C až E jen v případě, že horní
hydroizolační krytina má klasifikaci s touto tepelnou izolací BROOF (t3) podle ČSN EN 13501-
5 -  navržená krytina z tvarovaného plechu a keramická tašková splňuje tento požadavek 
Požární pásy - lze od nich upustit ve smyslu čl. 8.4.10c, ČSN 73 0802.
Zhodnocení požární bezpečnosti spalinové cesty (stávající komín)
Dle čl. 6.5.1, 6.5.2 a 8.1, ČSN 73 4201 a dle tab. 12, pol. 10, ČSN 73 0802 - požární odolnost
EI 30 DP1, skutečná požární odolnost EI 90 DP1.
Vymetací  otvor  -  nad střechou  (není  uvnitř  objektu),  vymetání  ústím komína,  přístup  na
střechu bude zajištěn.
Vybírací otvor - umístěn v místn. sálu - čl 8.2.5.10, ČSN 73 4201- podlaha kolem vybíracího 
otvoru je nehořlavá (4.5 a) do vzdál.  600 mm od povrchu komína a do vzdálenosti 300 mm 
od vnější hrany komín. dvířek.
Vyústění komína nad střešní plášť se řídí požadavky dle čl. 6.7.1.1, ČSN 73 4201 (650 mm
nad větrný úhel).
Navržený komín splňuje požadavky § 8, Vyhl. 23/2008 Sb., komín bude označen 
identifikačním štítkem dle čl. 11.1, ČSN 73 4201.
Bude  provedena revize spalinové cesty.
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Únikové cesty
Z požárního úseku s přístavbou vedou 3 nechráněné únikové cesty dveřmi v jihozápadní stěně
přístavby, 2 v jižní stěně a 1 v západní stěně na volné prostranství – posouzení se provádí na
minimálně  dvě  únikové cesty  z každé  části  objektu  rozdělené  vnitřní  vstupní  chodbou se
schodištěm do podstřešního prostoru s půdními prostory bez využití.
V části  objektu  v 1.NP  s přístavbou  sálu  vedou  2  nechráněné  únikové  cesty  –  je  splněn
požadavek čl. 9.9.4 (spojnice se dvěma východy svírají úhel > 45º).
Z půdního  prostoru  bez  využití  vede  1  nechráněná  úniková  cesta  po  schodech  dolů  a
vstupními dveřmi na volné prostranství.
Jedna úniková cesta  je  možná,  pokud mezní počet  unikajících osob nepřesáhne  100 osob
z půdních prostorů  – dle  skutečného stavu se  v půdních prostorách  nevyskytují  trvale  ani
dočasně osoby – pouze při kontrole konstrukce krovu max. 2 osoby < 100 osob.

Délka únikových cest
Mezní délka je 35 m pro jednu únikovou cestu (půdní prostor - a = 0,8)  a 39,5 m pro více 
únikových cest.
Skutečná délka při použití čl. 9.10.2 je z půdního prostoru s jednou únikovou cestou 30,5 m 
až na volné prostranství < 35 m.
Skutečná délka při použití čl. 9.10.2 je z 1.NP s prostorem sálu s přístavbou a jeviště 30 m až 
na volné prostranství < 39,5 m.
Ostatní prostory 1.NP v části restaurace jsou beze změn - délka únikových cest je vyhovující.

Šířka únikové cesty
Jedna úniková cesta z půdního prostoru – po schodech dolů
E počet osob dle ČSN 73 0818 – osoby se nevyskytují trvale ani dočasně – max. 2 osoby
u =  E  . s =    2    . 1,0 = 0,045  - 1 pruh
       K           44
Dle skut. stavu šířka vnitřního schodiště š. 1000 mm (1,5 pruhu) vyhoví.
Únik z 1.NP (část objektu s přístavbou sálu) – jeviště se sálem s přístavbou.
Počet osob – sál s přístavbou
Dle ČSN 73 0818 - pol. 3.2 (S = 110 m2)                           - 110 osob
                                pol. 3.7 a 3.6.2 (jeviště S = 26,2 m  4  )   -  17 osob   
                                C e l k e m 1.NP                                    127 osob
Únik z jeviště - po schodech dolů
u =  E  . s =   17   . 1,0 = 0,39  -  1 pruh
       K            44
Dle skut. stavu šířka vnitřního schodiště dolů (z jeviště do sálu) š. 600 mm (1 pruh) vyhoví.
Únik ze sálu - po rovině na volné prostranství
E počet osob dle ČSN 73 0818 - 127 osob + osoby z pohostinství (jedna místnost o ploše 35,5
m2 = 25 osob - celkem 152 osob 
u =  E  . s =   152   . 1,0 = 1,3  -  1,5 pruhu
       K            117
Dle skut. stavu šířka dveří na únikové cestě š. 900 mm (1,5 pruhu) a dveří na volné 
prostranství š. 900 mm - 2x (2x 1,5 pruhu) vyhoví. 

Přístřešek 
Přístřešek je otevřený objekt – únikové cesty na volné prostranství vyhoví.
Dle Vyhlášky č. 23/2008 Sb.a Vyhl. č. 268/2011 Sb., § 10, pol.4 -  úniková cesta musí být
vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami (bezpečnostním označením), které se umisťují
tam, kde se mění směr úniku, křížení komunikací a při změně výškové úrovně.
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Odstupy
Odstupová vzdálenost stávající části objektu s přístavbou se přístavbou nemění,  provede se
posouzení požárně nebezpečného prostoru od přístavby sálu s pergolou.
Stěny jihozápadní s dveřmi a okny přístavby sálu
hu = 3 m;  l = 6 m;  pv = 27,8 kg.m-2.;  % pož. ot. ploch 40 %
o = 1,9 m
V pož. nebezp. prostoru je pergola stejného pož. úseku – vyhoví, požárně nebezpečný prostor
přesahuje hranice stavební parcely, zasahuje na parcelu č.97/4 – ostatní plocha, jiná plocha,
Obec Dlouhé.
Stěny jihozápadní – podélná stěna pergoly
hu = 2,5 m;  l = 12 m;  pv = 27,8+15 = 42,8 kg.m-2.;  % pož. ot. ploch 100 %
o = 6,6 m
V pož. nebezp. prostoru je stěna stejného pož. úseku – vyhoví, požárně nebezpečný prostor
nepřesahuje hranice stavební parcely.

Stěny jihovýchodní a severozápadní – příčné stěna pergoly
hu = 2,5 m;  l = 3,7 m;  pv = 42,8 kg.m-2.;  % pož. ot. ploch 100 %
o = 3,6 m
V pož. nebezp. prostoru jsou stěny stejného pož. úseku – vyhoví, požárně nebezpečný prostor
nepřesahuje hranice stavební parcely.
Posouzení odstupových vzdáleností od střešního pláště z hlediska padajících hořících částí se
ve smyslu čl. 10.4.7, ČSN 73 0802 neprovádí (sklon hlavní roviny střešního pláště je 20°). 
Odstupové vzdálenosti
Odstupové vzdálenosti  a  PNP jsou  stanoveny  též  v souladu  s čl.  10.4.8.1,  ČSN 73 0802.
Posuzovaný objekt se nenachází v PNP jiného objektu.

Zásobování vodou
Vnější odběrní místa
Dle tab. 1, pol. 2 je mezní vzdál. vnějších hydrantů 150 m, mezi hydranty max. 300 m, vodní
tok nebo nádrž ve vzdál. max. 600 m; dle tab. 2, pol. 2 je průměr potrubí DN 100, odběr
Q = 6 l.s-1, přetlak min. 0,2 MPa, obsah nádrže min. 22 m3.
Vnitřní odběrní místa  - součin S.p = 12056 > 9000 – v objektu v části vstupu u hlavního
schodiště osazen vnitřní hadicový systém D s tvarově stálou hadicí DN 25 (délka hadice 30
m) a proudnicí, nejzazší místo do 40 m.
Vnitřní rozvod vody se dimenzuje tak, aby i na nejpříznivěji položeném přítokovém ventilu 
nebo kohoutu hadicového systému (jakéhokoliv typu), byl zajištěn přetlak (hydrodynamický) 
alespoň 0,2 MPa a současně průtok vody z neuzavíratelné proudnice v množství alespoň Q = 
0,3 l.s-1. Jmenovitá světlost potrubí DN, které napájí vnitřní odběrní místa, nesmí být menší 
než jmenovitá světlost těchto zařízení.

Přenosné hasící přístroje
V objektu osazeny 3 ks PHP práškové s náplní 6 kg s platnou revizí, které se doplní o jeden
kus PHP práškový s hasicí schopností 13 A.
Dle čl. 12.8, ČSN 73 0802 budou PHP umístěny na svislé stavební konstrukci tak, aby rukojeť
přístroje byla 150 ± 5 cm nad podlahou na přístupném a dobře viditelném místě.
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Technická zařízení
Prostupy rozvodů  a  instalací,  technologických  zařízení  a  elektrických  rozvodů  požárně
dělícími konstrukcemi se neprovádí.
Vzduchotechnické  zařízení -  KD  s  přístavbou  -  přirozené  okny,  přístřešek  -  větrání
přirozené, otevřený objekt 
Vytápění - Objekt je vytápěn stávajícími lokálními topidly na tuhá paliva s výkonem do 50 
kW v jednotlivých místnostech, které se přístavbou nemění 
Komínové těleso provedeno dle Vyhl. č. 23/2008 Sb, § 8 a Vyhl.č. 268/2011 Sb. 
Bezpečné vzdálenosti spotřebičů
Nutno respektovat bezpečné vzdálenosti spotřebičů (tepelný spotřebič) od hořlavých hmot -
dle přílohy č.8, vyhl.č.23/2008 Sb. a vyhl.č. 268/2011 Sb.
Pro jednotlivé spotřebiče platí, že umístění, provoz a dodržení bezpečnostních vzdáleností od
hořlavých hmot musí být v souladu s původní technickou dokumentací výrobců jednotlivých
spotřebičů.
Instalace navržených tepelných zařízení dle charakteru prostředí, ve kterém jsou umístěny je
v souladu s požadavky přílohy A a H, ČSN 06 1008.

Ochrana před bleskem
Ochrana před bleskem je provedena dle Vyhl.268/2009Sb, § 36.
Ve smyslu § 9, odst.2, Vyhl.č.23/2008 Sb. musí být zařízení ochrany před bleskem provedeno
z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A 2.
Elektroinstalace
Musí být provedena s ohledem na vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51, ed.3.
Elektrické rozvody neslouží k protipožárnímu zabezpečení objektu, na vlastní elektroinstalaci 
nejsou z hlediska požární bezpečnosti kladeny žádné provozní požadavky dle ČSN 73 0802.
Instalaci lze v případě  potřeby odpojit označeným hlavním vypínačem objektu. Vypínač plní 
funkci TOTAL STOP dle čl. 4.5.2, ČSN 73 0848.
Před uvedením do užívání musí být provedena revize elektroinstalace a ochrany před bleskem
dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6.

Zařízení pro protipožární zásah
Příjezd požárních  vozidel  je  po  dvoupruhové  průjezdné  komunikaci  až  k posuzovanému
objektu - splňuje požadavek ČSN 73 0802, čl. 12.2.
Nástupní plochy a zásahové cesty - nepožadují se dle čl. 12.4 a 12.5 ČSN 73 0802, překážky
lze překonat pomocí požární techniky.

Zásobování vodou 
Vnější odběrní místa
Zdrojem vnější požární vody je podzemní hydrant na potrubí DN 110 ve vzdálenosti 25 m od 
objektu, přetlak 0,2 MPa je zajištěn.
Dalším zdrojem vnější požární vody je stávající vodní nádrž, rybník s čerpacím stanovištěm
tvořící komunikační plocha ve vzdálenosti cca 85 m od objektu, objem vyhoví, cca 4100 m3 a
vodní  plocha  –  požární  nádrž  ve  vzdál.  cca  300  m od  objektu,  čerpací  stanoviště  tvoří
komunikační plocha, objem vyhoví cca 1400 m3. Přístupové komunikace ke zdroji  vody a
čerpací stanoviště vyhovují ČSN 73 0873 a ČSN 75 2411. 
Vnitřní odběrní místa – viz pož. úsek

Přenosné hasící přístroje 
V objektu osazeny 3 ks PHP práškové s náplní 6 kg s platnou revizí, které se doplní o jeden
kus PHP práškový s hasicí schopností 13 A.
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Dle čl. 12.8, ČSN 73 0802 budou PHP umístěny na svislé stavební konstrukci tak, aby rukojeť
přístroje byla 150 ± 5 cm nad podlahou na přístupném a dobře viditelném místě.

Umístění bezpečnostních tabulek (dle Vyhl.č.246/2001 Sb., § 11, odst. 2, písm.f) – ČSN 
01 8013
Tabulka - hlavní uzávěr vody
              - hlavní vypínač elektrické proudu objektu
              - označení únikových cest
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