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Větrací šachty?

Program

• Stanovisko požárního 
projektanta

• Výběr varianty na výměnu dveří

• Změna rozpočtu na rok 2017 

• Aktuální stav vnitřní 
rekonstrukce 

• Diskuse

• Usnesení



Stanovisko požárního projektanta k již schválené 
variantě

Odstranit schodištní dveře, vyměnit pravé a postavit levé dveře 
• Dochází ke změně parametrů požární ochrany domu:

• Uzavřené schodiště tvoří „chráněnou únikovou cestu“
• Otevíráme „chráněnou únikovou cestu“
• PODMÍNKA: VŠECHNY DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ
• I do bytů! = každý si hradí sám
• Orientační cena protipožárních = 5.000,- Kč/m2



Další požadavky požárního projektanta bez ohledu na 
varianty řešení

Bezpodmínečně musíme: 
• Zprovoznit požární šachtu
• Uvolnit chodby = všechno z nich odstranit
• Nouzové osvětlení na schodiště
• Záložní zdroje napájení pro větrací šachtu a nouzové 

osvětlení



Varianty řešení

Zachováme stávající „chráněnou únikovou cestu“
1. Rozšíření původně schválené varianty (845 tis.):

• Pravé dveře, levé dveře + dveře na schodiště
• Cena 1.405.000,-Kč
• Tj. dražší o 560 tis. Kč

2. Ponechat původní stav = to, co je dnes
• Pravé dveře a dveře na schodiště
• Cena 1.056.000,- Kč
• Tj. dražší o 211 tis. Kč



Varianta I

• všechny troje dveře z plastu, tj. 
pravá chodba, schodiště a nově 
zasklená levá strana

• + jedny hliníkové v přízemí, 
které vedou na schodiště

• 1.405.237,- Kč

Varianta II

• pravé dveře a schodiště z plastu 
tj. pouze výměna dveří „kus za 
kus“

• + jedny hliníkové v přízemí, 
které vedou na schodiště

• Levá strana zůstane otevřená

• 1.055.860,- Kč



Změna rozpočtu 2017 a jeho schválení



Harmonogram

Akce Od - do

Plastové dveře Září

Revitalizace Říjen - Prosinec

Kamerový systém Průběžně 

Suterén 2018



Organizační záležitosti k rekonstrukci

•24.7. – začínají demolice v suterénu

•Délka trvání – max 5 dnů

•24.7. – práce na požární šachtě



Krátká diskuse.



Usnesení


