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1 Úvod 

Posuzovaný objekt je řešen po stránce požární bezpečnosti v souladu s požadavky legislativních 

a normativních požadavků. 

Toto požárně bezpečnostní řešení stavby vyhodnocuje rekonstrukci střešního pláště stávající 

dokončené stavby. Zastavěná plocha objektu, jeho využití, ani požární výška se nemění. Objekt se 

nachází na ulici Karla Pokorného 1742 v Ostravě – Porubě (parcely číslo 2065, 2066 na katastrálním 

území Poruba – sever [715221]). 

Dle zákonu č. 133/1985 Sb. § 39 a Vyhlášky č. 460/2021 Sb. (oba dokumenty jsou platné ke 

dni zpracování PBŘ) je objekt zařazen jako stavba kategorie II s pátou třídou využití (viz tabulka  

v příloze). U tohoto objektu se vykonává státní požární dozor. 

2 Seznam použitých podkladů pro zpracování 

· ČSN 73 0802 PBS: Nevýrobní objekty. 

· ČSN 73 0810 PBS: Společná ustanovení. 

· ČSN 73 0818 PBS: Obsazení objektu osobami. 

· ČSN 73 0834 PBS: Změny staveb. 

· ČSN 73 0873 PBS: Zásobování požární vodou. 

· Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. 

· Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění. 

· Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném 

znění. 

· Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 

· Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 

· Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, 

v platném znění. 

· Projektová dokumentace, kterou zpracovala firma PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. (Ing. 

Jak Pokorný) v dubnu 2022. 

· Původní požárně bezpečnostní řešení, které řešilo Rozšíření a modernizaci prostor 

Základní školy a Mateřské školy, které zpracoval Ing. Miroslav Sopůšek v březnu 2019 
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V průběhu projektových prací proběhly mezi zadavatelem a zhotovitelem PBŘ 

konzultace, jejichž obsahem bylo upřesnění předaných podkladů a předání požadavků na 

stavbu a profese vyplývající z PBŘ. 

3 Popis stavby 

Projektová dokumentace řeší změnu dokončené stavby, která spočívá v rekonstrukci opláštění. 

Stávající souvrství střechy bude demontováno až na stropní panel, bude odstraněno stávající 

oplechování atiky, stávající hromosvodná soustava, výlez na střechu.  

Na stávající panely bude aplikován penetrační nátěr, bude nataven hydroizolační modifikovaný 

asfaltový pás tl. 4mm ve funkci parotěsné zábrany. Bude položeno izolační souvrství z pěnového 

polystyrenu ve spádu. Na vyspárovaný polystyren bude položena TPO folie tl. 1,5mm. Provede se nové 

oplechování atiky, vyspraví se návaznost na atikový zásah ve fasádě – tenkovrstvou omítkou. Ve střeše 

budou nově osazeny dešťové vpusti napojené na stávající svodné potrubí. 

Bude zřízena nová hromosvodná soustava, napojena bude svody a propojena se stávajícím 

zemněním kolem budovy. 

Rekonstrukcí dojde k zateplení střechy a tedy i k výrazným úsporám za spotřebu tepla. 

Postup rekonstrukce: 

Na etapy bude stávající střešní souvrství rozebráno, budou odstraněny atikové plechy, 

hromosvodná soustava. Bude odebráno hydroizolační souvrství (několik asfaltových pásů tl. cca 

15mm). Pod asfaltovými pásy je polystyren tl. 50mm a další asfaltové pásy tl. 20mm, které jsou 

nataveny na betonové desce tl. 50mm. Deska je vylita na škvárové spádové vrstvě tl. 50-200mm. Bude 

demontován stávající střešní výlez vč. zdiva, které lemuje tento výlez. Bude ponechán ocelový žebřík + 

interiérový poklop. Po demontáži větracích komínků bude proveden průzkum, které průduchy jsou 

aktivní a které jsou již nefunkční. Poté bude rozhodnuto o instalaci větracích komínků v plném rozsahu 

či o redukci počtu. 

Po obnažení panelů budou zbytky malty, betonu osekány tak, aby povrch pro natavení 

hydroizolace byl co nejrovnější. Drobné kaverny, spáry budou vyplněny betonem či maltou. 
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Ze střechy budou demontovány větrací komínky. Dané komínky jsou osinkocementové. 

Materiál bude po demontáži zabalen a odvezen na skládku, která umožňuje uložení odpadu 17 0605. 

Po odbourání všech vrstev střechy budou odstraněny ze střešních panelů případné montážní 

oka, betonové nálitky. Případné prohlubně, kaverny budou zasanovány betonovou směsí.  

Stávající atikové zdivo stávající střechy bude po odbourání střešního souvrství omítnuto 

cementovou maltou. 

Pro provedení nových prostupů bude položena spádová vrstva 50-240mm + druhá vrstva tl. 

150mm – polystyren EPS 100S, tepelná vodivost λ=0,037W.m-1.K-1. Atika bude z vnitřní strany 

opatřena polystyren EPS 100S tl. 100mm. Vrch atiky bude opatřen polystyrenem EPS 100 S ve spádu 

100-120mm. Spáry a kaverny budou vyplněny polyuretanovou tepelněizolační pěnou. Bude zpracován 

nářezový plán spolu s kotevním plánem izolačních dílců. 

Parotěsná zábrana – na stropní panel bude aplikován asfaltový lak. Na něj bude nataven 

oxidovaný asfaltový pás 4mm tlustý s vložkou z hliníkové folie a skelné rohože. Pás bude vytažen na 

maltou srovnané atikové zdivo. 

Hydroizolace střechy – TPO folie tl. 1,8mm bude položena na PPS přes sklovláknitý vlies. Folie 

bude mechanicky kotvena do betonového stropního panelu. Kotvy budou přelepeny kousky folie. 

Provedou se detaily prostupu ocelových, plastových konstrukcí krytinou, větracích komínků, 

vzduchotechniky…  

Po vybourání stávajícího souvrství budou stropní panely opatřeny asfaltovým penetračním 

nátěrem. Na něj bude natavena parotěsnící vrstva z asfaltového oxidovaného pásu s hliníkovou vložkou 

a jemnozrnným posypem tl. 4mm. Pás bude vytažen na atikové zdivo, jehož povrch bude opatřen 

cementovou maltou tl. 20mm. 

Na parotěsnou zábranu bude položeno dvouvrství z EPS – první vrstva spádová tl. 50-240mm, 

druhá vrstva tl. 150mm. Souvrství EPS bude kotveno do stropních panelů mechanicky min. 2ks/m2. Na 

souvrství bude položen sklovláknitý vlies a folie TPO tl. 1,8mm. Obojí bude mechanicky kotveno do 

stropních panelů. Kotevní prvky budou přelepeny ústřižky folie. Folie bude vytažena pod atikový plech. 

Folie bude přetažena přes atiku. K tomu bude na atice kotvena OSB deska tl. 14mm ve spádu, na kterou 

budou uchyceny viplanylové (poplastované) plechy. K těmto plechům bude folie TPO přilepena. 
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Na stávající stropní panel bude instalován nový výlez na střechu. Bude se jednat o dvě plastové 

izolované manžety v. 300mm nad sebou s plastovým otevíravým uzamykatelným křídlem vyplněným 

hliníkovým sendvičovým panelem. Světlost otvoru bude 900x900mm. Barva pohledových prvků RAL 

9006. 

Na střechách budou opracovány detaily, budou opracovány prostupy větracích  

a odvětrávacích komínků, vpusti, instalován hromosvod. Na střeše bude instalován systém pro 

zachycení pádu – kotevní systém. 

Na atiku ukotvený polystyrenový klín bude z vnější strany opatřen perlinkou, lepidlem  

a tenkovrstvou omítkou. Lepidlo, perlinka, omítka budou přetaženy 10cm přes stávající omítku fasády. 

Pigmentovaný systémový nátěr na bázi akrylátového kopolymeru, silikonové pryskyřice  

a křemičitanů (ASS). Základní nátěr bude probarvený v odstínu omítky. 

Povrchová úprava bude provedena tenkovrstvou probarvenou omítkou na bázi silikonových 

pryskyřic zrnitosti 2 mm. Aktivní samočisticí efekt a zvýšená dlouhodobá ochrana proti primárnímu 

napadení mikroorganismy (řasami a houbami) bude zajištěna pomocí fotokatalýzy.  

Barevné odstíny omítky budou mít stupeň odrazivosti světla (HBW) vyšší než 25 a jsou vhodné 

pro použití na standardní systém ETICS.  
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4 Zhodnocení stavby z hlediska požární bezpečnosti 

Navržená změna spočívající v rekonstrukci střešního pláště je z hlediska požární bezpečnosti 

staveb posouzena v souladu s požadavky ČSN 73 0834 v návaznosti na požadavky ČSN 73 0802. 

Stavební úpravy jsou posouzeny dle ČSN 73 0834 čl. 3.3 jako změna staveb skupiny I. 

Posouzení objektu dle ČSN 73 0834 čl. 3.2 

V souladu s čl. 3.2 se nejedná z hlediska požární bezpečnosti o změnu užívání objektu, protože: 

· nedochází ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno u nevýrobních objektů zvýšením 

součinu ( ! " #! " $) o více než 15 %& " '()* . 

· nedochází ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného prostoru nebo jeho části o více než 

20 %. 

· nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných 

samostatného pohybu. 

· nedochází k záměně funkce objektu či měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové 

normy. 

· nedochází k záměně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným 

stavebním změnám. 

Posouzení změny stavby skupiny I 

Změna stavby skupiny I nevyžaduje žádná další opatření, pokud splňuje tyto požadavky: 

a) Požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, 

které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících 

únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměnných, není 

snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut. 

Zhodnocení: 

Do stávajících nosných konstrukcí není zasahováno. Nosné prvky jsou stávající a vyhovující. 
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b) Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných 

stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou 

povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F,  

u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají; 

v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných únikových cest musí být 

použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2. 

Zhodnocení: 

Původní skladba střešní krytiny byla z asfaltových pásů na polystyrénu a na betonové 

mazanině. Tato skladba bude demontována až na stropní panel. 

Nová skladba bude z hydroizolačního modifikovaného asfaltového pásu, izolační souvrství 

z pěnového polystyrenu a TPO Fólie. 

Třída reakce na oheň se tedy nemění, nezhoršuje. Střešní plášť je nad stropem 

z železobetonových stropních panelů, který lze hodnotit jako požární s požární odolností REI 

45 DP1 (dle ČSN 73 0834 čl. 5.5.7). 

 

c) Šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena  

o více než 10 % původního rozměru, nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje 

příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající 

odstupovou vzdálenost. 

Zhodnocení: 

Požárně otevřené plochy se nemění, není do nich nijak zasahováno. 

 

d) Nově zřízené prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle ČSN 73 0810 čl. 6.2. 

Zhodnocení: 

Nevznikají nové prostupy požárně dělicími konstrukcemi. 

 

e) Nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární 

úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno dle ČSN 73 0872; 

nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby 

nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F. 

Zhodnocení: 

VZT zařízení není řešeno. 
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f) Nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle ČSN 73 0810 čl. 6.2. 

Zhodnocení: 

Nevznikají nové prostupy požárně dělicími konstrukcemi. 

 

g) V měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, 

že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti 

původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních 

konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.) 

Zhodnocení: 

Rekonstrukce střešního pláště nemá vliv na únikové cesty. 

 

h) Je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3 b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo 

normy řady ČSN 73 08xx jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku 

mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. SPB (musí odpovídat všechny požadavky na 

stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující požární úsek 

od sousedních prostorů – nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech 

objektu). 

Zhodnocení: 

Není nutno vytvářet nový požární úsek. 

 

i) V měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení 

umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové 

cesty a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat 

původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být 

rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo norem řady 

ČSN 73 08xx. 

Zhodnocení: 

Původní parametry se touto změnou nemění, jsou stávající a vyhovující. 
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5 Závěr 

Za předpokladu respektování všech ustanovení tohoto požárně bezpečnostního řešení vyhoví 

posuzovaný objekt všem dotčeným legislativním a normativním předpisům z oboru požární ochrany. 

Toto PBŘ bylo zpracováno na základě podkladů a informací dodaných zhotovitelem projektové 

dokumentace a investorem. Zpracovatel tohoto PBŘ nepřejímá zodpovědnost za skutečnosti, které mu 

nebyly nebo nemohly být známy v rámci zpracování. Případné změny v rámci zpracování realizační 

dokumentace a v průběhu vlastní výstavby budou konzultovány s projektantem PO, případně 

zpracovány v PBŘ jako změna stavby před dokončením. 

 

V Šenově u Nového Jičína dne 10. 4. 2022 

Ing. Andrea Olšarová 



<= vyplňuje se pouze u jednopodlažních obj.

v. 15.12.2021

STANOVENÍ KATEGORIE STAVBY

Základní údaje o stavbě

Jedná se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zákona o požární ochraně:

2

0

KATEGORIE STAVBY:

TŘÍDA VYUŽITÍ:

Stavba kategorie II

pátá třída využití

NE

Zastavěná plocha stavby: 832,00 m
2

Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Místo stavby:

Rekonstrukce střešního pláště ZŠ a MŠ na ul. Pokorného 1742, Ostrava - Poruba

ul. Karla Pokorného 1742, Ostrava - Poruba (parc.č. 2065,2066; k.ú. Poruba-sever)

Počet nadzemních podlaží (NP):

Počet podzemních podlaží (PP):Výška stavby:

T5K II

m

ks

Stavba určená k nakládání s výbušninami: NE

Tunel metra nebo stanice metra: NE

Sklad střeliva: NE Množství:

m
3

Silniční nebo železniční tunel: NE Délka: m

Velkoobjemové skladovací nádrže pro HK: NE Množství:

100

osobPočet ubytovaných osob:

Navrhovaný počet osob:

0

Stavba určena výhradně k bydlení: NE

Pobytové místnosti v podzemním podlaží: NE

Počet osob vyžadujících asistenci:

Prostory určené pro veřejnost:

68 osob

kg

NE

Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou:

Stavba, ve které se nachází stálý úkryt:

NE Množství:

Stavba zdroje požární vody, nejedná-li se o budovu:

Přístupová komunikace nebo nástupní plocha:

NE

NE

Hořlavé kapaliny ve stavbě: NE Množství: m
3

m
3

Hořlavé nebo hoření podporující plyny: Objem: litrůNE

3,30

Stavba splňující požadavky § 7 odst. 2 písm. a): NE

Světlá výška podlaží:

Stavba, ve které se skladují pyrotechnické výrobky: NE

Zásobník hořlavých, hoření podporujících plynů: NE Objem:

m

Stanovení třídy využití

Budova, která je kulturní památkou: NE

Další informace potřebné pro stanovení kategorie stavby

osob

Prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci:

NE

ANO

NE

Prostory určené ke spánku:


