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1. Stručný popis a technické údaje stavby: 

Projektová dokumentace řeší provedení půdní vestavby v části podkroví Základní 

školy na Dolní Bečvě, zhotovení nového přístupového schodiště, dvou učeben, 

kabinetů, vstupního prostoru a sociálního zázemí vč. kanalizace, elektroinstalace, 

rozvodů vody a topení.  

Objekt Základní školy Dolní Bečva je umístěn na parcelách č. - st. 939, 229/1. 

 

Stavebními úpravami dojde k vytvoření dvou nových učeben - učebny výpočetní 

techniky a učebny fyziky a chemie včetně dvou kabinetů, sociálního zázemí a 

železobetonového přístupového schodiště. Po zbudování dojde k přesunu učebny 

výpočetní techniky do nových prostor, čímž dojde k uvolnění prostor v 1.NP, do 

kterých bude umístěna část místní mateřské školky. 

Nově navržený prostor šaten je přípravou na výhledové řešení budoucích stavebních 

úprav - vybudování sálu ve vedlejším křídle budovy školy. 

 

 

Stručný popis stávajícího objektu: 

Původní projektová dokumentace pro objekt byla zpracována v roce 1976.  

Celý objekt byl proveden jako soubor objektů: 

- Stravování a mimoškolská výchova – dvoupodlažní podsklepený 

- Učebny – dvoupodlažní, nepodsklepený 

- Pomocný objekt – jednopodlažní 

 

Všechny objekty byly provedeny s plochou střechou.   

 

Posuzovaný objekt „A“, ve kterém bude prováděna půdní vestavba, je objekt 

dvoupodlažní, nepodsklepený o max. půdorysných rozměrech 40,14 x 17,34 m.  

Ze strany západní navazuje na tento objekt „A“ sousední objekt „B“, ve kterém je 

umístěna jídelna a mimoškolní výchova. Ze strany východní navazuje objekt „C“, 

který slouží jako pomocný úsek.  

 

 

Konstrukční řešení: 

U všech objektů byl použit železobetonový konstrukční systém MS-OB OVP 

Olomouc. 

Nosné svislé konstrukce tvoří železobetonové sloupy o průřezu 400 x 400 mm. 

Obvodový plášť je tvořen nosnými stěnovými betonovými panely o tl. 270 mm. 

Stropní konstrukci tvoří železobetonové panely tl. 250 mm. Příčky jsou cihelné tl.           

100 mm a 150 mm. Podlahy tvoří keramická dlažba, lepené PVC a palubovka. 

Schodiště v objektu jsou železobetonová, panelová.  

Střešní krytinu tvořila živičná lepenka.  

 

V roce 1993 byla zpracována projektová dokumentace - Rekonstrukce střechy ZŠ 

Dolní Bečva. Nové zastřešení bylo navrženo z dřevěných sbíjených vazníků 

s celoplošným bedněním, Krytina je z betonové tašky BRAMAC.  
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Bourací práce: 
 

Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vždy uskutečnit 

odborná prohlídka a průzkum stavu objektu a jeho okolí.  

Ohrožený prostor včetně vstupů do objektu musí být zajištěn proti vstupu 

nepovolaných osob. 

Bourací práce budou provedeny v nutném rozsahu dle PD. 

 

 

Nové konstrukční řešení: 

Základové konstrukce 

Základové konstrukce nebudou obnažovány ani upravovány – bez zásahu 

 

 

Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce budou vyzděné stěny z tvárnic typu YTONG tl. 300 mm, 

sloužící k vynesení střešní konstrukce. Toto řešení vychází z podkladů projektu 

"Rekonstrukce střechy ZŠ Dolní Bečva" z roku 1993.  

Překlady nad otvory jsou tvořeny také ze systému typu Ytong. 

 

 

Svislé nenosné konstrukce 

Vnitřní dělící příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic typu YTONG tl.                       

100 mm na tmel. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

Překlady nad otvory jsou navrženy z nosných překladů YTONG. 

Nosná konstrukce dvouramenného schodiště je navržena jako železobetonová. 

 

 

Výplně otvorů 

Výplně otvorů – střešní okna, jsou navržena typu VELUX GGL M10 v sestavách po 

dvou kusech. 

 

 

Tepelné izolace 

Na očištěnou nosnou konstrukci podlahy podkroví bude položen polystyren EPS 100 

S Stabil tl. 50 mm. 

Mezi očištěné prvky šikmin krovu bude vložena tepelná izolace typu ISOVER DOMO 

tl. 180 mm. Při realizaci sádrokartonového podhledu bude za nosný rošt pod 

parotěsnou fólii položena tepelná izolace typu ORSIL tl. 80 mm. 

Stávající atiky budou přitepleny z vnitřní strany polystyrenem EPS 70 F tl. 100 mm, 

poté bude v rámci SDK předstěn vložena tepelná izolace typu ISOVER TWIN v tl.                     

60 mm mezi rastr konstrukce SDK. 

Stropní konstrukce bude zateplena minerální vatou ve skladbě 60 + 180 mm ISOVER 

DOMO 
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Pro zajištění tepelné pohody a zamezení úniků tepla bude provizorně zateplena dělící 

stěna mezi využitou a nevyužitou částí půdního prostoru pomocí tepelné izolace 

pěnového polystyrenu EPS 70F tl. 120 mm. 

 

 

Povrchové úpravy 

Povrchová úprava klempířských prvků oplechování střešních oken bude navazovat na 

stávající stav a barvu střešního pláště. 

V interiéru bude povrchová úprava svislých konstrukcí v podobě vápenocementové 

omítky nebo keramického obkladu dle účelu místností.  

 

Stropy a šikminy střešního pláště budou provedeny ze sádrokartonových desek, které 

budou přetmeleny, přebroušeny a opatřeny nátěrem. 

Jako povrchová úprava podlah je navržena převážně keramická dlažba v protiskluzové 

úpravě nebo povlaková krytina PVC. 

 

    

 

Vytápění: 

Vytápění nových prostor v půdní vestavbě bude zajištěno napojením na stávající 

teplovodní rozvody v objektu.    

 

 

 

Příjezd k posuzovanému objektu je zajištěn po stávajících místních komunikacích, 

které prochází v blízkosti objektu ze strany severozápadní a severovýchodní. 

Dle ČSN 73 0802, čl. 12.2.2 - tyto komunikace musí mít volnou šířku min. 3,0 m. 

 

 

Požární voda je zajištěna ze stávajících hydrantů, které jsou osazeny na veřejném 

vodovodním řadu. Nejbližší hydrant je ve vzdálenosti cca 9 m od objektu.  

 

Telefonní spojení je zajištěno z posuzovaného objektu, popř. z okolních objektů. 

 

 

 

 

2. Dělení objektu do PÚ: 

Posuzovaná půdní vestavba v objektu „A“ - bude tvořit samostatný požární úsek – 

m.č. 3.01, 3.03 – 3.11. 

Dalším samostatným PÚ bude prostor mezi chodbou v půdní vestavbě a stávajícím 

schodištěm – CHÚC „A“. Jedná se o spojovací chodbu, vedle které je nevyužívaný 

půdní prostor.  
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3. Stanovení požárního zatížení a nejnižší dovolené SPB: 

Dle ČSN 73 0802, čl. 5.2.3 - výška objektu je stanovena hodnotou h = 7,23 m. 

 

Dle přiloženého výpočtu je posuzovaný PÚ půdní vestavby zařazen do III. stupně 

požární bezpečnosti.  

 

Spojovací chodba – je zařazena do I. stupně požární bezpečnosti   

 

 

 

 

4. Velikosti PÚ: 

Dle ČSN 73 0802 a dle přiloženého výpočtu - je mezní rozměr posuzovaného PÚ 

stanoven max. hodnotou – délka x šířka: 

 

a = 0,91 – 68,90 * 43,41 m 

Skutečný rozměr posuzovaného PÚ je max. 24,25 * 16,8 m. 

 

Velikost posuzovaného PÚ z hlediska mezních rozměrů vyhovuje.  

Dle přiloženého výpočtu vyhovuje i velikost posuzovaného PÚ i z hlediska 

dovoleného počtu podlaží.  

 

 

 

 

5. Únikové cesty: 

Z posuzované půdní vestavby vede více únikových cest – nově budovaným 

schodištěm, které bude navazovat na stávající hlavní schodiště v objektu „A“, a dále 

stávajícím schodišťovým prostorem v objektu „B“, ze kterého je vytvořen CHÚC „A“ 

– dle původního PBŘ, zpracovaného pro PD v roce 1993.  

 

Dle ČSN 73 0802, čl. 9.10.2 - délky únikových cest je možné posuzovat od vstupních 

dveří do jednotlivých místností, popř. skupiny místností (sociální zařízení). Jsou 

splněny podmínky tohoto článku: 

- jednotlivé místnosti, popř. skupiny místností nemají plochu větší jak 100 m2  

- v těchto místnostech nebude více jak 40 osob 

- vnitřní vzdálenost k východu z těchto místností není větší jak 15 m 
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Dle ČSN 73 0802, tab. 18 – je mezní délka NÚC stanovena hodnotou: 

 

a = 0,91 – 29,5 m – jedna ÚC 

                 44,5 m – více ÚC 

 

Skutečná délka je max. 44,5 m – od vstupních dveří do m.č. 3.04 – přes stávající 

vnitřní schodiště - přímo až na volné prostranství, a max. 26 m – od vstupních dveří 

téže místnosti do stávající CHÚC „A“ – v objektu „B“.  

 

Dále je skutečná délka max. 29 m – od vstupních dveří do m.č. 3.05 – do stávající 

CHÚC „A“ – v objektu „B“. 

 

Od vstupních dveří do m.č. 3.01 – je skutečná délka max. 18 m – do stávající CHÚC 

„A“.  

Délky únikových cest z posuzované PÚ vyhovují.  

 

Posouzení šířky únikových cest: 

Šířky únikových cest vyhovují bez průkazu výpočtem.  

V posuzovaném objektu v rámci této PD nedochází k nárůstu osob. Jedná se o žáky, 

kteří jsou pouze přemístěni z nižších podlaží do nových učeben. Počet osob se 

v posuzovaném objektu v rámci půdní vestavby nezvyšuje.  

 

 

 

 

6. Požární odolnost stavebních konstrukcí: 

Požadavek dle ČSN 73 0802, tab. 12 

Skutečnost dle ČSN 73 0821, ed. 2, květen 2007 a dle Hodnoty požární odolnosti 

stavebních konstrukcí podle Eurokódů.  

 

V posuzovaném PÚ – půdní vestavbě – se vyskytuje max. III. SPB, který je i 

v sousedních PÚ. 

 

Požární stěny – pol. 1c, REI, EI 30+, skutečnost – 180 min. - příčky z tvárnic YTONG  

                          o tl. 150 mm 

                          Skutečnost – předstěny ze SDK desek – u šikmin – v učebnách,  

                          kabinetech a sociálním zařízení, popř. nové SDK příčky s požární  

                          odolností – budou provedeny jako požární stěny s požární odolností  

                          30 minut   
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Požární stropy – pol. 1c, EI 30+, skutečnost – nad celým posuzovaným PÚ i nad  

                           schodišťovým prostorem, a dále nad spojovací chodbou - bude  

                           požární strop tvořen podhledem ze SDK desek – KNAUF, RIGIPS -  

                           s požární odolností 30 minut 

                           V případě zapuštěných svítidel, bude požární odolnost 30 minut  

                           zajištěna i nad těmito svítidly 

 

 

Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách – pol. 2c, EW 15 DP3, skutečnost – mezi  

                                          PÚ a schodiště a dále do spojovací chodby a také do  

                                          nevyužívaného půdního prostoru v objektu „B“ – budou  

                                          osazeny požární uzávěry – typ EW 30-C DP3 – se  

                                          samozavíracím zařízením na obou křídlech – včetně  

                                          koordinátoru postupného zavírání 

 

 

Obvodové stěny - pol. 3a2, REW 30+, skutečnost – obvodové stěny půdní vestavby  

                             jsou tvořeny stávající atikou ze železobetonových panelů o tl.                       

                             270 mm, které dle původního PBŘ mají požární odolnost 240 min. 

 

 

Nosné konstrukce střech - pol. 4, R 30, skutečnost - střešní nosné konstrukce, které  

                                           jsou umístěny nad požárním stropem – podhledem ze SDK  

                                           desek s požární odolností 30 minut - nemusí vykazovat  

                                           požární odolnost 

                                           Viditelné střešní nosné konstrukce – budou opatřeny  

                                           obkladem ze SDK desek, popř. nátěrem na dřevo –  

                                           FLAMGARD, DEXARYL B, PROMADUR – zajišťující  

                                           celkovou požární odolnost 30 min. 

                                           Skutečnost – 180 min. – svislé nosné stěny z tvárnic  

                                           YTONG o tl. 300 mm, podporující střešní nosné  

                                           konstrukce       

 

 

Nosné konstrukce uvnitř PÚ, které zajišťují stabilitu objektu – pol. 5c, R 30,  

                                                skutečnost – v posuzovaném PÚ se tyto konstrukce  

                                                nevyskytují 

 

 

Nosné konstrukce vně objektu – pol. 6, R 15, skutečnost – v posuzovaném PÚ se tyto  

                                                     konstrukce nevyskytují 



 8 

Nenosné konstrukce - pol. 8, skutečnost – ve III.SPB není požadavek na požární  

                                    odolnost těchto konstrukcí 

 

 

 

Konstrukce schodišť – pol. 9, R 15 DP3, skutečnost – schodiště se v posuzovaném PÚ  

                                     nevyskytuje 

                                     Nové schodiště z 2.NP do 3.NP bude železobetonové -  

                                     vyhovuje 

 

 

Výtahové šachty - pol. 11, skutečnost – v posuzovaném PÚ se výtahové šachty  

                              nevyskytují 

 

 

Střešní plášť - pol. 12, EI 15, skutečnost – střešní plášť nemusí vykazovat požární  

                        odolnost – je umístěn nad požárním stropem a podstřešní prostor, popř.  

                        sousední půdní prostor není využíván 

 

Firma, která bude provádět protipožární konstrukce ze SDK, popř. protipožární nátěry 

dřevěných konstrukcí - předloží oprávnění k činnosti a výsledný atest o požární 

odolnosti. 

 

Po provedení předepsaných úprav – provedení požárních stěn, podhledy ze SDK 

desek s požární odolností 30 min., osazení požárních uzávěrů, nátěry dřevěných 

nosných konstrukcí - bude požární odolnost stavebních konstrukcí vyhovovat. 

 

 

 

 

 

7. Odstupy - požárně nebezpečný prostor: 

Dle ČSN 73 0802, příloha F, tab. F.1 

Odstupové vzdálenosti od PÚ půdní vestavby není nutné posuzovat. V obvodových 

stěnách nejsou žádné požárně otevřené plochy. Jsou zde pouze střešní okna ve 

střešním plášti, ale v blízkosti těchto oken není žádná zástavba, ani požárně otevřené 

plochy jiných PÚ. 

 

Odstupové vzdálenosti vyhovují. 
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8. Posouzení zařízení pro zásah PO: dle ČSN 73 0802 

Příjezdy a přístupy: 

Příjezd k posuzovanému objektu je zajištěn po stávajících místních komunikacích, 

které prochází v blízkosti objektu ze strany severozápadní a severovýchodní. 

Dle ČSN 73 0802, čl.12.2.2 - tyto příjezdové komunikace musí mít volnou šířku                   

min. 3,0 m – tato podmínka je splněna. 

 

Vjezdy a průjezdy: 

Dle čl. 12.3 - vjezdy určené pro příjezd požárních vozidel musí být ve světlých 

rozměrech min. 3 500 mm široké a 4 100 mm vysoké. 

 

Nástupní plochy: 

Dle čl. 12.4.4 - u posuzovaného objektu nemusí být zřízeny nástupní plochy. Objekt 

nemá výšku větší než 12 m. 

 

Zásahové cesty: 

Vnitřní zásahové cesty: 

Dle ČSN 73 0802, čl. 12.5.1 - vnitřní zásahové cesty nemusí být zřízeny, 

nepředpokládá se vedení protipožárního zásahu ve výšce větší než 22,5 m a 

protipožární zásah lze účinně vést z vnějších stran objektu. 

 

Vnější zásahové cesty: 

Dle čl. 12.6.2 – vnější zásahové cesty nebudou zřizovány.  

 

Vyznačení objektů nebo provozů, které mají být hašeny jinými prostředky než 

vodou: 

Posuzovaný PÚ – půdní vestavbu – je možno hasit vodou, mimo elektrické zařízení 

pod proudem. 

 

Zajištění požární vody: 

Venkovní požární vodovod:  

Dle ČSN 73 0873, tab. 1 - požární voda musí být zajištěna z hydrantů, které mohou 

být ve vzdálenosti do 150 m od objektu a musí být osazeny na potrubí DN 100. 

Požární voda je zajištěna ze stávajících hydrantů, které jsou osazeny na veřejném 

vodovodním řadu. Nejbližší hydrant je ve vzdálenosti cca 9 m od objektu.  

 

Vnitřní požární vodovod: 

Dle ČSN 73 0873, čl. 4.4b1 – v posuzovaném PÚ je nutná instalace hadicového 

systému. Součin S * p je u tohoto PÚ větší než 9 000. 
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V tomto PÚ bude v prostoru chodby osazen nový hadicový systém s tvarově stálou 

hadicí o délce min. 30 m a jmenovité světlosti hadice 25 mm.  

Dle čl. 6.2 - hadicové systémy musí být navrženy tak, aby mohly být účinně 

obsluhovány jednou osobou. 

Dle čl. 6.7 - nejodlehlejší místo PÚ může být od hydrantového systému vzdáleno 

nejvýše 40 m – tvarově stálá hadice – 30 m + 10 m dostřik.  

Dle čl. 6.8 – i na nejnepříznivěji položeném přítokovém ventilu nebo kohoutu 

hadicového systému musí být zajištěn přetlak alespoň 0,2 MPa a současně průtok 

vody v množství alespoň Q = 0,3 l/s. 

 

Přenosné hasicí přístroje: 

Posuzovaný PÚ bude vybaven PHP dle ČSN 73 0802, čl. 12.8 a dle Vyhlášky                       

č. 23/2008. 

Požadavek je 18 HJ => 2 ks PHP práškový ABC – 6 kg - 21A   113B – 12 HJ 

                                      2 ks PHP sněhový – 5 kg – 70B – 6 HJ  

 

Elektrická požární signalizace: 

Dle ČSN 73 0875, čl. 4.2.2 – v posuzovaném PÚ není nutná instalace EPS.  

  

Požadavek na umístění požární zbrojnice nebo stanice: 

Není. 

 

Telefonní spojení: 

Telefonní spojení je zajištěno z posuzovaného objektu, popř. z okolních objektů. 

 

Elektrická instalace: 

Elektrická instalace musí být provedena dle platných ČSN, hromosvody dle                                

ČSN EN 62305 a norem souvisejících. 

Na hromosvod budou připojena všechna kovová zařízení vystavená přímému úderu 

blesku, i zařízení uvnitř objektu, u kterých není dodržena min.izol.vzdálenost od 

hromosvodu. 

Dle ČSN 73 0810, čl. 6.2.2 – prostupy kabelových a jiných elektrických rozvodů 

požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru 

těmito rozvody.  

Prostupy elektrické instalace budou požárně utěsněny – požární odolnost bude EI 45 – 

mezi 2.NP a 3.NP a EI 30 – ve 3.NP.  
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Vzduchotechnika: 

Místnosti jsou větrány přirozeně – střešními okny - přímo do venkovního prostoru, 

popř. místnosti bez oken jsou větrány potrubím, které bude vedeno nad střechu 

objektu.  

Při průchodu tohoto potrubí přes podstřešní prostor není nutné na tomto potrubí 

osazovat požární klapku – průřez tohoto potrubí je menší než 40 000 mm2 – vzájemná 

vzdálenost tohoto potrubí musí být min. 500 mm – dle ČSN 73 0802, čl. 4.2.1a).  

 

Těsnění prostupů potrubí a prostupy rozvodů: 

Dle ČSN 73 0810, čl. 6.2.2aa) – kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, 

světlého průřezu přes 8 000 mm2 jde li o vertikální polohu potrubí, nebo přes 12 500 

mm2, jde – li o horizontální polohu potrubí – toto potrubí bude utěsněno pomocí 

manžet s požární odolností min. 45 minut.  

Potrubí s trvalou náplní vody, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes                   

15 000 mm2 – se zde nevyskytuje. 

Potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu či jiných nehořlavých 

plynů, včetně vzduchotechnických rozvodů, třídy reakce na oheň B až F, světlého 

průřezu přes 12 000 mm2 – potrubí o tomto průřezu se zde nevyskytuje. 

 

Prostupy rozvodů: 

Prostupy rozvodů budou provedeny dle ČSN 73 0802, čl. 11.1.1 a 11.1.2. 

Rozvodná potrubí, sloužící k rozvodu nehořlavých látek, mohou prostupovat požárně 

dělící konstrukcí bez dalších opatření. Potrubí nemá průřez větší jak 40 000 mm2. 

Rozvodná potrubí a jejich příslušenství, sloužící k rozvodu hořlavých látek, se zde 

nevyskytují.  

 

Finanční krytí: 

V rozpočtových nákladech stavby budou začleněny prostředky PO. 

 

Vytápění: 

Vytápění nových prostor v půdní vestavbě bude zajištěno napojením na stávající 

teplovodní rozvody v objektu.    

 

Osvětlení únikových cest: 

Dle ČSN 73 0802, čl. 9.15.1 – únikové cesty musí být dostatečně osvětleny denním 

nebo umělým světlem alespoň během provozní doby objektu.  

NÚC musí mí elektrické osvětlení všude, kde je v objektu běžná elektroinstalace pro 

osvětlení. 
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Označení únikových cest: 

Dle Vyhlášky č. 23/2008, § 10, odst. 4 – únikové cesty budou vybaveny 

bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením za účelem a 

v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob.  

Dle ČSN 73 0802, čl. 9.16 - v objektech, kde východ na volné prostranství není přímo 

viditelný, musí se směr úniku zřetelně označit podle ČSN ISO 3864.  

V místech se sníženou viditelností se doporučuje doplnit značení směru úniku 

značkami ze svítících barev, s vnitřním zdrojem světla nebo jinou obdobnou úpravou. 

Toto bezpečnostní značení bude umístěno zejména tam, kde se mění směr úniku, kde 

dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku.   

 

Závěr: 

Po skončení montáží je nutné provést výchozí revizi dle ČSN 33 1500. 

 

Celkové zhodnocení: 

Projektová dokumentace řeší provedení půdní vestavby v části podkroví Základní 

školy na Dolní Bečvě, zhotovení nového přístupového schodiště, dvou učeben, 

kabinetů, vstupního prostoru a sociálního zázemí vč. kanalizace, elektroinstalace, 

rozvodů vody a topení.  

Objekt Základní školy Dolní Bečva je umístěn na parcelách č. - st. 939, 229/1. 

 

 

Stručný popis stávajícího objektu: 

Původní projektová dokumentace pro objekt byla zpracována v roce 1976.  

Celý objekt byl proveden jako soubor objektů: 

- Stravování a mimoškolská výchova – dvoupodlažní podsklepený 

- Učebny – dvoupodlažní, nepodsklepený 

- Pomocný objekt – jednopodlažní 

Všechny objekty byly provedeny s plochou střechou.   

 

Posuzovaný objekt „A“, ve kterém bude prováděna půdní vestavba, je objekt 

dvoupodlažní, nepodsklepený o max. půdorysných rozměrech 40,14 x 17,34 m.  

Ze strany západní navazuje na tento objekt „A“ sousední objekt „B“, ve kterém je 

umístěna jídelna a mimoškolní výchova. Ze strany východní navazuje objekt „C“, 

který slouží jako pomocný úsek.  

 

 

Konstrukční řešení: 

U všech objektů byl použit železobetonový konstrukční systém MS-OB OVP 

Olomouc. 

Nosné svislé konstrukce tvoří železobetonové sloupy o průřezu 400 x 400 mm. 

Obvodový plášť je tvořen nosnými stěnovými betonovými panely o tl. 270 mm. 

Stropní konstrukci tvoří železobetonové panely tl. 250 mm. Příčky jsou cihelné tl.           

100 mm a 150 mm. Podlahy tvoří keramická dlažba, lepené PVC a palubovka. 

Schodiště v objektu jsou železobetonová, panelová.  
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Střešní krytinu tvořila živičná lepenka.  

 

V roce 1993 byla zpracována projektová dokumentace - Rekonstrukce střechy ZŠ 

Dolní Bečva. Nové zastřešení bylo navrženo z dřevěných sbíjených vazníků 

s celoplošným bedněním, Krytina je z betonové tašky BRAMAC.  

 

 

Nové konstrukční řešení: 

Svislé nosné konstrukce budou vyzděné stěny z tvárnic typu YTONG tl. 300 mm, 

sloužící k vynesení střešní konstrukce. 

Vnitřní dělící příčky budou vyzděny z pórobetonových tvárnic typu YTONG tl.                       

100 mm na tmel. 

Stropní konstrukce nad půdní vestavbou v rovných i šikmých částech – bude tvořena 

podhledem ze SDK desek s požární odolností 30 minut.  

 

Posuzovaná půdní vestavba v objektu „A“ - bude tvořit samostatný požární úsek, 

který je zařazen do III. stupně požární bezpečnosti.  

Dalším samostatným PÚ bude prostor mezi chodbou v půdní vestavbě a stávajícím 

schodištěm – CHÚC „A“. Jedná se o spojovací chodbu, která je zařazena do I. stupně 

požární bezpečnosti 

 

Pro zajištění požární odolnosti stavebních konstrukcí budou provedeny následující 

úpravy: 

Požární stěny budou z tvárnic YTONG o tl. 150 mm, a dále budou provedeny jako 

předstěny ze SDK desek s požární odolností 30 min. - u šikmin – v učebnách, 

kabinetech a sociálním zařízení, popř. nové SDK příčky ve funkci požární stěn budou 

s požární odolností 30 minut   

Nad celým posuzovaným PÚ i nad schodišťovým prostorem, a dále nad spojovací 

chodbou – bude požární strop tvořen podhledem ze SDK desek – KNAUF, RIGIPS - 

s požární odolností 30 minut. V případě zapuštěných svítidel, bude požární odolnost 

30 minut zajištěna i nad těmito svítidly 

Mezi PÚ a schodiště a dále do spojovací chodby a také do nevyužívaného půdního 

prostoru v objektu „B“ – budou osazeny požární uzávěry – typ EW 30-C DP3 – se 

samozavíracím zařízením na obou křídlech – včetně koordinátoru postupného zavírání 

Viditelné střešní nosné konstrukce – budou opatřeny obkladem ze SDK desek, popř. 

nátěrem na dřevo – FLAMGARD, DEXARYL B, PROMADUR – zajišťující 

celkovou požární odolnost 30 min. 

 

 

Velikost posuzovaného PÚ z hlediska mezních rozměrů i počtu podlaží vyhovuje.  

Únikové cesty vyhovují.  

Odstupové vzdálenosti k objektům vyhovují. 
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V posuzovaném PÚ je nutná instalace hadicového systému. 

V PÚ budou osazeny PHP v předepsaném počtu.  

Instalace EPS není nutná. 

 

 

ČSN a předpisy použité při zpracování projektové dokumentace: 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810 PBS Společná ustanovení 

ČSN 73 0818 PBS Obsazení objektu osobami 

ČSN 73 0821 PBS Požární odolnost stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0822 Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu  

                       stavebních hmot 

ČSN 73 0824 PBS Výhřevnost hořlavých látek 

ČSN 73 0873 PBS Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0875 PBS Navrhování elektrické požární signalizace 

Vyhláška č. 23/2008 

 

 

                                                                Vypracoval: Stolář Jiří 

                                                                Autorizovaný technik pro PBS 

 

Valašské Meziříčí 

5.1.2012 
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 Požární bezpečnost staveb 
 
Informace o objektu: 
Název objektu: .................... 12.01.003.0 - Půdní vestavba ZŠ - Dolní Bečva - Obec 
Projektant: ....... ing. Petr Vašíček, Sluneční 2402, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
Zakázka: ..................................................................................................... 12.01.003.0 
Stavba: ..................................................................... Půdní vestavba ZŠ Dolní Bečva 
Investor: ......................... Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva 
Stupeň:................................................................................................................... DSP 
Místo: ........................................................................................................ Dolní Bečva  
 

Požární úsek dle ČSN 73 0802 : 1 požární úsek - půdní vestavba 
Počet užitných podlaží v objektu ................................................................................. 3 [-] 
Výška objektu h ...................................................................................................... 7,23 [m] 
Počet užit. nadzem. podlaží v objektu ......................................................................... 3 [-] 
Materiál konstrukce ............................................................................... nehořlavý DP1  
Zařazení dle ČSN 73 0873 ............................................................... nevýrobní objekt  
Počet podlaží úseku z .................................................................................................. 1 [-] 
Výšková poloha hp ................................................................................................. 0,00 [m] 
Koeficient c ............................................................................................................. 1,00  

SM ............................................................................................................. automaticky  
 
Místnosti požárního úseku: 
 

Název 
místnosti 

Plocha 
S 

[m2] 

Výš. 
hs 

[m] 

Nahod. 
pn 

[kg.m-2] 

Stálé 
ps 

[kg.m-2] 

Dodat. 
ps 

[kg.m-2] 

Nahod. 
an 

[-] 

Stálé. 
as 

[-] 

Otvory 
So/ho 

[m2/m] 

Čís. 
pod. 

[-] 

Otvor 
v pod. 
[m2] 

Pol. 
tab. 
[-] 

1 místnost - 301 - 
učebna chemie a 
fyziky 

71,10 3,00 35,00 10,00 0,00 0,90 0,90 7,68/0,80 1 0,00 2.2 

2 místnost - 303 - 
kabinet chemie a 
fyziky 

14,19 3,00 50,00 10,00 0,00 1,10 0,90 0,96/0,80 1 0,00 2.4 

3 místnost - 304 - 
učebna výpočetní 
chemie 

71,04 3 35,00 10,00 0,00 0,90 0,90 7,68/0,80 1 0,00 2.2 

4 místnost - 305 - 
kabinet výpočetní 
techniky 

14,57 3 50,00 10,00 0,00 1,10 0,90 0,96/0,80 1 0,00 2.4 

5 místnost - 306 - 
chodba 

83,31 3,00 5,00 7,00 0,00 0,80 0,90 /- 1 0,00 2.9 

6 místnost - 307 - 
dívčí WC 

16,19 3,00 5,00 5,00 0,00 0,70 0,90 0,96/0,80 1 0,00  

7 místnost - 308 - 
učitelé WC 

3,33 3 5 2,00 0,00 0,7 0,90 /- 1 0,00  

8 místnost - 309 - 
úklid 

2,92 3,00 20,00 2,00 0,00 0,90 0,90 /- 1 0,00  

9 místnost - 310 - 
chlapecké WC 

19,21 3,00 5,00 5,00 0,00 0,70 0,90 0,96/0,80 1 0,00  

10 místnost - 311 - 
vstupní prostor - 
hala 

51,95 3,00 10,00 10,00 0,00 0,80 0,90 1,92/0,80 1 0,00 2.8 

 
 

Výsledky výpočtu: 

Požární zatížení výpočtové pvyp ............................................................................ 37,23 [kg.m-2] 
Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB) ........................................................... III 
Plocha požárního úseku S .................................................................................. 347,81 [m2] 
Koeficient n ........................................................................................................... 0,031 
Koeficient k ........................................................................................................... 0,073 

Plocha otvorů pož.úseku So .................................................................................. 21,12 [m2] 
Průměrná výška otvorů pož.úseku ho ..................................................................... 0,80 [m] 

Parametr odvětrání Fo ............................................................................................. 0,02 



Vypočteno programem WinFire Office 23.1.2012 v 1:00 odp. 

str. 2 

Průměrná světlá výška pož.úseku hs ...................................................................... 3,00 [m] 
Požární zatížení p ................................................................................................. 30,48 [kg.m-2] 
Nahodilé požární zatížení pn ................................................................................. 21,85 [kg.m-2] 

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an ......................................................... 0,92 
Koeficient a ............................................................................................................. 0,91 
Koeficient b ............................................................................................................. 1,34 
Koeficient c ............................................................................................................. 1,00 
Normová teplota TN ............................................................................................ 874,04 [°C] 

Čas zakouření te  .................................................................................................... 2,37 [min] 
Maximální délka pož.úseku  ................................................................................. 68,90 [m] 
Maximální šířka pož.úseku .................................................................................. 43,41 [m] 
Maximální plocha pož.úseku  .......................................................................... 2 991,31 [m2] 
Maximální počet užitných podlaží z ........................................................................ 4,83 
 
Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP 
Počet PHP ............................................................................................3 (přesně 2,68) 
Počet hasicích jednotek ............................................................................................. 18 
a) Vnější odběrná místa 
  Vzdálenosti .......................................................................... od objektu/mezi sebou 
   • hydrant  ..................................................................................... 150/300(300/500) [m] 
   • výtokový stojan  ....................................................................................... 600/1200 [m] 
   • plnící místo  ........................................................................................... 2500/5000 [m] 
   • vodní tok nebo nádrž  ...................................................................................... 600 [m] 
  Potrubí DN  .......................................................................................................... 100 [mm] 
  Odběr Q pro 0,8 m.s-1  ............................................................................................. 6 [l.s-1] 
  Odběr Q pro 1,5 m.s-1  ........................................................................................... 12 [l.s-1] 
  Obsah nádrže požární vody  .................................................................................. 22 [m3] 
Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B) 
 
b) Vnitřní odběrná místa 
  Nutné vnitřní odběrní místo (p*S=10 602,17)! 
 
Únikové cesty: 
 

Varianta Cesta 
Počet 
osob 

Úsek 
Typ 

úniku 

Skut. 
délka 
[m] 

Skut. 
šířka 
[m] 

Max 
délka 
[m] 

Min 
šířka 
[m] 

tu 

[min] 
te 

[min] 
Vyh. 
[A/N] 

nechráněná 
1. úniková 

cesta 
38/0/0 1. úsek dolů 35 44,50 0,80 44,50 0,55 1,75 2,37 ano 

 
2. úniková 

cesta 
38/0/0 1. úsek dolů 35 29,00 0,80 44,50 0,55 1,36 2,37 ano 

 

Nejsou zadány žádné odstupy! 
 

Tabulka 12 z ČSN 73 0802 
 

Pol. Stavební konstrukce III. 

1. Požární stěny a požární stropy, viz 8.2 a 8.3,  

 a) v podzemních podlažích 60DP1 

 b) v nadzemních podlažích 45+ 

 c) v posledním nadzemním podlaží 30+ 

 d) mezi objekty 60DP1 

2. Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech, viz 8.5.1,  

 a) v podzemních podlažích 30DP1 

 b) v nadzemních podlažích 30DP3 

 c) v posledním nadzemním podlaží 15DP3 

3. Obvodové stěny, viz 8.4.1 a 8.4.10,  

 a) zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části  

   1) v podzemních podlažích 60DP1 

   2) v nadzemních podlažích 45+ 
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   3) v posledním nadzemním podlaží 30+ 

 b) nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části (bez ohledu na podlaží) 30+ 

4. Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2  30 

5. Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2  

 a) v podzemních podlažích 60DP1 

 b) v nadzemních podlažích 45 

 c) v posledním nadzemním podlaží 30 

6. Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu (bez ohledu na podlaží), viz 8.7.3 15 

7. Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu, viz 8.7.5 30 

8. Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku, viz 8.8.1 - 

9. Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí chráněných únikových cest, viz 8.9 15DP3 

10. Výtahové a instalační šachty, viz 8.10 až 8.13  

 a) šachty evakuačních a požárních  výtahů a šachty ostatní (např. instalační), jejichž výška přesahuje 45 m  

   1) požárně dělící konstrukce 
podle položky 

1 

   2) požární uzávěry otvorů v požárně dělících konstrukcích 
podle položky 

2 

 b) šachty ostatní (výtahové,instalační apod.), jejichž výška je 45 m a menší  

   1) požárně dělící konstrukce 30DP1 

   2) požární uzávěry otvorů v požárně dělicích konstrukcích 15DP1 

11. Střešní pláště, viz 8.15 15 

12. Jednopodlažní objekty, viz 8.1.1 
statický 

nezávislé 

 a) požární stěny 60DP1 

 b) požární uzávěry otvorů v požárních stěnách 30DP1 

 
c) svislé požární pásy v obvodových stěnách mezi objekty a obvodové stěny, pokud mají být bez požárně 
otevřených ploch 

30DP1 

 
Hodnoty s označením: 
1) Musí být splněny v těch případech, kde se počítá se snižující součinitelem c2 až c4; v ostatních případech se jejich splnění pouze 
doporučuje podle 8.1.2. Pokud není dosaženo u položky 3a3) a položky 4 požární odolnost 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako 
zcela požárně otevřené plochy (požadavek se týká položky 4 jen v případě, že nosná konstrukce střechy je současně střešním 
pláštěm). 
2) Pouze se doporučují; pokud není dosaženo u položky 3b) požární odolnosti 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně 
otevřené plochy. 
3) Konstrukce označené křížkem (+) viz 8.1.3. 
 
 


