
 

Témata závěrečné maturitní práce 

Požárně bezpečností řešení stavby 

Zadání č. 1: Rodinný dům – závazné parametry 

• jedna bytová jednotka – 4 osoby 

• dvoupodlažní objekt, patro + obytné podkroví 

• půdorysné rozměry: 8 x 12 m 

• střecha sedlová, sklon 40°, dřevěný krov vaznicové soustavy 

• střešní krytina - betonové tašky, nadkrokevní izolace, SDK podhled 

• obvodové zdivo Porotherm 44 T Profi 

• vnitřní nosné zdivo Porotherm 30 Profi 

• příčky Porotherm 11,5 Profi 

• strop 1. NP - systémový Porotherm, tl. 250mm 

• komínový systém Schiedel Absolut 

• okna Vekra Natura 94, dveře Vekra Trend 

• podlahové krytiny – ker. dlažba, vinyl 

• podlahové vytápění + plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem TV o 
výkonu 14kW 

• alternativní zdroj – teplovzdušná krbová vložka o výkonu 6kW 

• umístění: k. ú. České Budějovice 7, parc. č. 3340/133 

 

Součástí požárně bezpečnostního řešení stavby budou půdorysy 1. NP a 2. NP, výkres situace 
stavby. 

Neuvedené potřebné parametry k řešení stavby si zvolí student sám. 

 

 

 



 
Zadání č. 2: Prodejna autodílů, pneumatik a náplní – závazné parametry 

• prodejna, sklady (z toho 1 sklad pneumatik), kancelář, zázemí pro zaměstnance 

• jednopodlažní objekt 

• půdorysné rozměry 15 x 30 m 

• střecha plochá jednoplášťová, minimální sklon 3% 

• střešní krytina – PVC folie, tepelná izolace střechy z EPS 

• obvodové zdivo Porotherm 38 T Profi 

• vnitřní nosné zdivo Porotherm 24 Profi 

• příčky Porotherm 14 Profi 

• strop 1. NP - systémový Porotherm, tl. 250mm 

• okna Vekra Prima, dveře Prima, sekční garážová vrata zateplená 

• podlahové krytiny – keramické dlažby, PVC, strojně hlazený beton 

• vytápění deskovými radiátory a stropními sálavými panely 

• zdrojem tepla je dálkové teplovodní vytápění 

• objekt je vybaven EPS 

• umístění: k. ú. České Budějovice 6, parc. č. 2452/50,57 

 

Součástí požárně bezpečnostního řešení stavby bude půdorys 1. NP a výkres situace stavby. 

Neuvedené potřebné parametry k řešení stavby si zvolí student sám. 

 

 

 



 
Zadání č. 3: Prodejna a sklad koberců a podlahových krytin – závazné parametry  

• prodejna, sklady, kancelář, zázemí pro zaměstnance 

• jednopodlažní objekt  

• půdorysné rozměry 15 x 28 m  

• ocelový skeletový systém + opláštění – systém VEDE (www.femont.cz) 

• střecha sedlová ( sklon 10% ) – příhradové nosníky ocelové – systém VEDE  
(www.femont.cz) 

• krytina trapézový plech – systém VEDE (www.femont.cz) 

• zavěšený a zateplený SDK podhled 

• vnitřní dělící konstrukce – SDK příčky 

• okna a dveře hliníkové, izolační dvojsklo, sekční garážová vrata zateplená 

• podlahové krytiny – keramické dlažby, PVC, strojně hlazený beton 

• vytápění deskovými radiátory a stropními sálavými panely 

• zdrojem tepla je dálkové teplovodní vytápění 

• objekt je vybaven EPS 

• umístění: k. ú. České Budějovice 6, parc. č. 2599/5 

 

Součástí požárně bezpečnostního řešení stavby bude půdorys 1. NP a výkres situace stavby. 

Neuvedené potřebné parametry k řešení stavby si zvolí student sám.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.femont.cz/
http://www.femont.cz/
http://www.femont.cz/


 
Zadání č. 4: Divadelní sklad rekvizit a dekorací – závazné parametry  

• dvoupodlažní objekt, patro + podkroví (nadezdívka 1,0 m) 

• podkrovní prostor využíván ke skladování rekvizit a dekorací – rozdělen  
na 3 místnosti  

• rozměry 20 x 12 m  

• střecha sedlová, sklon 40°, dřevěný krov vaznicové soustavy 

• vlnitá vláknocementová střešní krytina - minerální izolace, SDK podhled 

• obvodové zdivo Heluz Family 44 broušená SB C 

• vnitřní nosné zdivo Heluz UNI 25 broušená SB C 

• příčky Heluz 14 broušená 

• strop 1. NP - systémový Heluz Miako, tl. 250mm 

• okna Vekra Prima, dveře Prima, sekční garážová vrata zateplená 

• podlahové krytiny – keramické dlažby, PVC, strojně hlazený beton 

• vytápění deskovými radiátory 

• zdrojem tepla je dálkové teplovodní vytápění 

• objekt je vybaven EPS se zařízením dálkové přenosu 

• umístění: k. ú. České Budějovice 6, parc. č. 2599/56 

 

Součástí požárně bezpečnostního řešení stavby budou půdorysy 1. NP, 2. NP a výkres situace 
stavby. 

Neuvedené potřebné parametry k řešení stavby si zvolí student sám. 

 

 

 

 

 



 
Zadání č. 5: Administrativní budova – závazné parametry  

• dvoupodlažní objekt (1. NP + 2. NP) 

• půdorysné rozměry 20 x 20 m 

• v objektu pracuje 30 osob  

• střecha plochá jednoplášťová, minimální sklon 3% 

• střešní krytina – PVC folie, tepelná izolace střechy z EPS 

• obvodové zdivo Porotherm 30 Profi + ETICS 160 mm G-EPS 

• vnitřní nosné zdivo Porotherm 30 Profi 

• příčky Porotherm 14 Profi 

• strop 1. NP a 2. NP - systémový Porotherm, tl. 250 mm 

• komínový systém Schiedel ICS (umístěn vně objektu) 

• okna Vekra Prima, dveře Prima 

• podlahové krytiny – keramické dlažby, PVC 

• vytápění deskovými radiátory 

• zdrojem tepla a ohřevu TV je plynový kondenzační kotel o výkonu 24kW 

• umístění: k. ú. České Budějovice 6, parc. č. 2599/126 

 

Součástí požárně bezpečnostního řešení stavby budou půdorysy 1. NP, 2. NP a výkres situace 
stavby. 

Neuvedené potřebné parametry k řešení stavby si zvolí student sám. 

 

 

 

 

 

 



 
Zadání č. 6: Rodinný dům – závazné parametry  

• dvoupodlažní objekt (1. NP,  2.PP) 

• jedna bytová jednotka – 4 osoby 

• půdorysné rozměry 8 x 12 m  

• přistavěná garáž 4 x 6 m, temperovaná 

• střecha plochá jednoplášťová, sklon 3%, hydroizolace z modifikovaných asfaltových 
pásů, tepelná izolace EPS 

• obvodové zdivo Porotherm 50 EKO+ Profi 

• vnitřní nosné zdivo Porotherm 30 Profi 

• příčky Porotherm 11,5 Profi 

• strop 1. NP - systémový Porotherm, tl. 250mm 

• komínový systém Schiedel Absolut 

• okna Vekra Natura 94, dveře Vekra Trend 

• podlahové krytiny – ker. dlažba, PVC, koberec 

• vytápění - deskové radiátory 

• zdrojem tepla je kombinovaný kotel dřevo/peletky o výkonu 24 kW 

• ohřev TV – samostatně elektricky ohřívaný zásobník 180 l 

• umístění: k. ú. České Budějovice 7, parc. č. 3340/98 

 

Součástí požárně bezpečnostního řešení stavby budou půdorysy 1. NP, 2. NP a výkres situace 
stavby. 

Neuvedené potřebné parametry k řešení stavby si zvolí student sám. 

 

 

 

 

 



 
Zadání č. 7: Administrativní budova – závazné parametry  

• dvoupodlažní objekt (1. NP + 2. NP + podstřešní prostor nevyužívaný) 

• půdorysné rozměry 16 x 22 m 

• v objektu pracuje 25 osob  

• střecha valbová se sklonem 25°, krov tvoří dřevěné sbíjené příhradové nosníky 

• střešní krytina – betonové střešní tašky 

• obvodové zdivo Silka HM 200 + ETICS 180 mm G-EPS 

• vnitřní nosné zdivo Silka HM 250 

• příčky Silka HML 100, Silka HM 150 

• strop 1. NP – železobetonové filigránové desky tl. 150 mm 

• strop 2. NP tvoří SDK podhled zavěšený na příhradových nosnících + minerální izolace 

• komínový systém Schiedel ICS  

• okna Vekra Prima, dveře Prima 

• podlahové krytiny – keramické dlažby, PVC 

• podlahové vytápění 

• zdrojem tepla a ohřevu TV je plynový kondenzační kotel o výkonu 20kW 

• umístění: k. ú. České Budějovice 6, parc. č. 2599/86 

 

Součástí požárně bezpečnostního řešení stavby budou půdorysy 1. NP, 2. NP a výkres situace 
stavby. 

Neuvedené potřebné parametry k řešení stavby si zvolí student sám. 

 

 

 

 

 



 
Zadání č. 8: Budova penzionu – závazné parametry  

• dvoupodlažní objekt, patro + podkroví (nadezdívka 1,2 m) 

• podkrovní prostor využíván k ubytování hostů 

• jídelna a kuchyně (pouze snídaně) 

• počet lůžek 20 

• rozměry 16 x 22 m  

• střecha sedlová, sklon 30°, těžká střecha Porotherm z keramobetonových pabelů  
tl. 250 mm 

• betonová střešní krytina – nadkrokevní izolace PiR 

• obvodové zdivo Heluz Family 44 broušená SB C 

• vnitřní nosné zdivo Heluz UNI 25 broušená SB C 

• příčky Heluz 14 broušená 

• strop 1. NP - systémový Heluz Miako, tl. 250mm 

• okna a dveře Vekra Komfort EVO 

• podlahové krytiny – keramické dlažby, vinyl 

• vytápění deskovými radiátory 

• zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV je zplyňovací kotel na dřevo o výkonu 20kW  
s akumulační nádrží a zásobníkem TV 

• umístění: k. ú. České Budějovice 6, parc. č. 2599/86 

 

Součástí požárně bezpečnostního řešení stavby budou půdorysy 1. NP, 2. NP a výkres situace 
stavby. 

Neuvedené potřebné parametry k řešení stavby si zvolí student sám. 

 

 

 

 



 
Zadání č. 9: Budova hotelu – závazné parametry  

• dvoupodlažní objekt, patro + podkroví (nadezdívka 1,2 m) 

• podkrovní prostor využíván k ubytování hostů 

• restaurace pro hosty 

• počet lůžek 24 

• rozměry 16 x 24 m  

• střecha sedlová, sklon 40°, dřevěný krov vaznicové soustavy 

• střešní krytina - betonové tašky, minerální izolace mezi a pod krokve, SDK podhled 

• obvodové zdivo Porotherm 44 T Profi 

• vnitřní nosné zdivo Porotherm 30 Profi 

• příčky Porotherm 11,5 Profi 

• strop 1. NP - systémový Porotherm, tl. 250mm 

• okna a dveře Vekra Komfort EVO 

• podlahové krytiny – keramické dlažby, vinyl 

• podlahové vytápění 

• zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV je kondenzační kotel na LPGo výkonu 20kW 

• nádrž na LPG vhodně umístěna na pozemku 

• umístění: k. ú. České Budějovice 6, parc. č. 2599/91 

 

Součástí požárně bezpečnostního řešení stavby budou půdorysy 1. NP, 2. NP a výkres situace 
stavby. 

Neuvedené potřebné parametry k řešení stavby si zvolí student sám. 

 

 

 

 



 
Zadání č. 10: Objekt restaurace – závazné parametry 

• dvoupodlažní objekt, 1. PP ( částečně podsklepeno ) + 1. NP, podstřešní prostor 
nevyužívaný 

• půdorysné rozměry: 14 x22 m 

• střecha valbová se sklonem 25°, krov tvoří dřevěné sbíjené příhradové nosníky 

• střešní krytina – profilovaný plech Lindab Topline 

• obvodové zdivo suterénu – betonové nosné tvárnice Hronek TN30 + XPS tl. 120mm 

• obvodové zdivo 1. NP – YTONG Lambda YQ P2-300, PDK - 450 

• vnitřní nosné zdivo YTONG Statik 200 

• příčky YTONG Klasik 100, 150 

• strop 1. PP - železobetonové předpjaté panely Spiroll tl. 200 mm 

• strop 1. NP tvoří SDK podhled zavěšený na příhradových nosnících + minerální izolace 

• komínový systém Schiedel Absolut 

• okna Vekra Prima, dveře Vekra Prima 

• podlahové krytiny – ker. dlažba, vinyl 

• podlahové vytápění + tepelné čerpadlo vzduch-voda 

• zdroj TV - zásobník TV 250l ohřívaný tepelným čerpadlem 

• alternativní zdroj – teplovzdušná krbová vložka o výkonu 12kW 

• umístění: k. ú. České Budějovice 6, parc. č. 2600/3 

 

Součástí požárně bezpečnostního řešení stavby budou půdorysy 1. PP a 1. NP, výkres situace 
stavby. 

Neuvedené potřebné parametry k řešení stavby si zvolí student sám. 

 

 

 

 



 
Zadání č. 11: Rodinný dům – závazné parametry 

• jednopodlažní objekt – 1. NP + podstřešní prostor využívaný jako sklad sezónních věcí 

• půdorysné rozměry: 13 x 16 m (tvar L), zastřešená dřevěná terasa navazující na 
obývací pokoj 

• střecha valbová se sklonem 25°, krov tvoří dřevěné sbíjené příhradové nosníky 

• střešní krytina Tondach Stodo 12 

• svislé nosné a nenosné konstrukce – dřevěné šroubované panely – systém DEKPANEL 

• obvodové zdivo zatepleno ETICS – EPS 70 F tl. 180 mm (DEK Obvodová stěna 
SN.0001A (DEKPANEL D 1.1.1)  

• strop 1. NP tvoří SDK podhled zavěšený na příhradových nosnících + minerální izolace 

• komínový systém Skorsten single modul 

• okna Vekra Natura 94, dveře Vekra Trend 

• podlahové krytiny – ker. dlažba, vinyl 

• podlahové vytápění + tepelné čerpadlo země-voda 

• zdroj TV - zásobník TV 200 l ohřívaný tepelným čerpadlem 

• alternativní zdroj – teplovzdušná krbová vložka o výkonu 6 kW 

• umístění: k. ú. České Budějovice 7, parc. č. 3340/139 

 

Součástí požárně bezpečnostního řešení stavby bude půdorys 1. NP , výkres situace stavby. 

Neuvedené potřebné parametry k řešení stavby si zvolí student sám. 

 

 

 

 

 

 



 
Zadání č. 12: Autoservis – závazné parametry 

• dílna, kancelář, zázemí pro zaměstnance 

• sklady pneumatik a hořlavin 

• jednopodlažní objekt – 1. NP, půdní prostor není využíván 

• půdorysné rozměry 14 x 20 m 

• střecha sedlová se sklonem 25°, krov tvoří dřevěné sbíjené příhradové nosníky 

• obvodové zdivo Heluz Family 38 2in1 broušená SB C 

• vnitřní nosné zdivo Heluz UNI 25 broušená SB C 

• příčky Heluz 14 broušená 

• strop 1. NP tvoří SDK podhled zavěšený na příhradových nosnících + minerální izolace 

• okna Vekra Prima, dveře Prima, sekční garážová vrata zateplená 

• podlahové krytiny – keramické dlažby, PVC, strojně hlazený beton 

• vytápění deskovými radiátory a stropními sálavými panely 

• zdrojem tepla je dálkové teplovodní vytápění 

• umístění: k. ú. České Budějovice 6, parc. č. 2650/1 

 

Součástí požárně bezpečnostního řešení stavby bude půdorys 1. NP a výkres situace stavby. 

Neuvedené potřebné parametry k řešení stavby si zvolí student sám. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zadání č. 13: Mateřská škola – závazné parametry  

• dvoupodlažní objekt - v každém patře jedna třída (max. 25 dětí) se zázemím 

• objekt je bez kuchyně (kuchyně je součástí ostatních budov v areálu MŠ) 

• rozměry 18 x 24 m  

• střecha plochá jednoplášťová, minimální sklon 3% 

• střešní krytina – PVC folie, tepelná izolace střechy z EPS, „zelená střecha“ 

• obvodové zdivo Heluz Family 44 broušená SB C 

• vnitřní nosné zdivo Heluz UNI 25 broušená SB C 

• příčky Heluz 14 broušená 

• strop 1. NP a 2. NP - systémový Heluz Miako, tl. 250 mm 

• okna Vekra Prima, dveře Prima 

• podlahové krytiny – keramické dlažby, PVC, koberec 

• podlahové vytápění + tepelné čerpadlo vzduch-voda 

• zdroj TV - zásobník TV 200l ohřívaný tepelným čerpadlem 

• objekt je vybaven EPS se zařízením dálkového přenosu 

• umístění: k. ú. České Budějovice 6, parc. č. 2214 

 

Součástí požárně bezpečnostního řešení stavby budou půdorysy 1. NP, 2. NP a výkres situace 
stavby. 

Neuvedené potřebné parametry k řešení stavby si zvolí student sám. 

 

 

 

 

 

 



 
Zadání č. 14: Rodinný dům – závazné parametry 

• jedna bytová jednotka – 4 osoby 

• třípodlažní objekt,  1. PP + 1. NP + 2. NP 

• 1. PP – suterén – garáž pro osobní automobil a místnost pro zahradní techniku 

• půdorysné rozměry: 9 x 12,5 m 

• střecha plochá jednoplášťová, minimální sklon 3% 

• střešní krytina – PVC folie, tepelná izolace střechy z EPS 

• obvodové zdivo Porotherm 44 T Profi 

• vnitřní nosné zdivo Porotherm 30 Profi 

• příčky Porotherm 11,5 Profi 

• strop 1. NP - systémový Porotherm, tl. 250mm 

• komínový systém Schiedel ICS, umístěn vně objektu 

• okna Vekra Prima, dveře Prima 

• podlahové krytiny – ker. dlažba, vinyl 

• vytápění – elektrické podlahové topné rohože 

• elektricky ohřívaný zásobník TV , 160 l 

• alternativní zdroj – teplovzdušná krbová vložka o výkonu 6 kW 

• umístění: k. ú. České Budějovice 7, parc. č. 3340/148,149 

 

Součástí požárně bezpečnostního řešení stavby budou půdorysy 1. PP, 1. NP a 2. NP, výkres 
situace stavby. 

Neuvedené potřebné parametry k řešení stavby si zvolí student sám. 

 

 

 



 

České Budějovice, 12. 9. 2022      Ing. Luboš Kubát 
          ředitel 
 

Zadání č. 15: Rekreační objekt – závazné parametry 

• dvoupodlažní objekt,  1. PP (plně podsklepeno) + 1. NP, podstřešní prostor 
nevyužívaný 

• půdorysné rozměry: 8 x 10 m 

• střecha sedlová, sklon 40°, dřevěný krov vaznicové soustavy 

• střešní krytina - betonové tašky, minerální izolace mezi a pod krokve, SDK podhled 

• obvodové zdivo suterénu – betonové nosné tvárnice Hronek TN30 + XPS tl. 120 mm 

• obvodové zdivo 1. NP – dřevostavba – dřevěné masivní trámy (kanadský srub) 

• vnitřní nosné zdivo a příčky – CP (cihla plná) 

• strop 1. PP - železobetonové předpjaté panely Spiroll tl. 200 mm 

• strop 1. NP – dřevěné masivní trámy 

• komínový systém Skorsten single modul 

• okna dřevěná Europrofil + izolační dvojsklo 

• podlahové krytiny – ker. dlažba, hlazený beton (1. PP) 

• kachlová kamna s teplovzdušným rozvodem, suterén není vytápěn 

• elektricky ohřívaný zásobník TV, 160 l 

• umístění: k. ú. Vidov, parc. č. 18/2 

 

Součástí požárně bezpečnostního řešení stavby budou půdorysy 1. NP , výkres situace stavby. 

Neuvedené potřebné parametry k řešení stavby si zvolí student sám. 

 

 


