Požárně bezpečností řešení pro vydání územního rozhodnutí dle
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů
B. 2.8 Posouzení technických podmínek požární ochrany
a) Koncepce řešení požární bezpečnosti
Úvod
Tato dokumentace požárně bezpečnostního řešení ve stupni pro územní rozhodnutí posuzuje
navrhované stavební úpravy stávající Základní školy ve Veltrusech - z hlediska požární bezpečnosti
se jedná o nevýrobní objekt.
Stávající budova, která má 1 podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží ZŠ bude rozšířena přístavbou
stejného rozsahu (1. PP – 3.NP)
Součástí přístavby bude nová tělocvična se zázemím, vstupní prostory do školy, nové učebny,
kabinety a zázemí vedení školy.
Ve stávající škole budou upraveny šatny, rozšířena jídelna, upraveny dílny a dále je navržena
přístavba WC pro jídelnu, kabinety pro stávající třídy ve 2.NP a 3.NP a nové schodiště 1.NP – 3.NP.
Posuzovaná škola bude sloužit pouze děti starší 6 let.
Návrh řešení požární bezpečnosti
Stávající škola byla postavena kolem roku 1947, takže při řešení požární bezpečnosti bude pro
stavební úpravy, které budou prováděny ve stávající části ZŠ, využita ČSN 73 0834. V rámci
stávajícího objektu budou navrženy, jak změny stavby skupiny I, tak změny stavby skupiny II.
Jako změna stavby skupiny I dle ČSN 73 0834 budou posouzeny stavební úpravy stávajících šaten
pro děti v 1. PP (stavebními úpravami se ruší hlavní vstup do objektu a upraví se prostor šaten –
šatny budou rozděleny do 2 požárních úseků; prostor velké šatny (stávající) bude mít menší
půdorysnou plochu, než v původním stavu a nedoje tak k překročení čl. 3.2.b) ČSN 73 0834
(původně plocha cca 260 m2, nově cca 230 m2) – místo 2 směrů úniku jsou nově navrženy 3 směry;
požárně oddělená šatna o půdorysné ploše 88 m2 bude posouzena dle ČSN 73 0802).
Jako změna stavby skupiny II dle ČSN 73 0834 bude posouzeno rozšíření jídelny v 1.NP, přístavby
kabinetů ve 2.NP a 3.NP, změna užívání prostorů učeben na dílny v pravé části 1.NP stávající části a
úprava dispozice učeben ve 3.NP spojující stávající a novou část školy.
Přistavovaný objekt základní školy bude posouzen v souladu s ČSN 73 0802. V rámci přístavby
nejsou navrženy požární úseky, které by musely být posuzovány dle ČSN 73 0831.
Konstrukční systém objektu
Obvodové a nosné konstrukce objektu budou zděné. Stropy budou železobetonové nebo keramické.
Nosná konstrukce střechy bude rovněž tvořena železobetonovými nebo keramickými deskami.
Střešní plášť bude tvořen zateplenou hydroizolační krytinou.
Posuzovaná přístavba respektive objekt školy jako celek má jedno užitné podzemní podlaží a 3
užitná podlaží nadzemní.
Požární výška objektu školy je h = 7,9 m (požární úseky v suterénu budou posuzovány pro požární
výšku h = 22,5 m)
Konstrukční systém objektu je nehořlavý – svislé a vodorovné konstrukce jsou navrženy
z nehořlavých hmot (konstrukční části druhu DP1).
Předpokládané dělení do požárních úseků
Stávající budova:
a) požární oddělení stávající šatny od rozšiřované šatny a schodiště,
b) stávající a nové schodiště – CHÚC A,
c) jídelna s kuchyní (předpoklad pv = 35 kg.m-2),
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d) dílny s cvičnou kuchyní vedle kuchyně v 1.NP (předpoklad pv = 50 kg.m-2),
e) nové kabinety 2.NP, 3.NP (předpoklad pv = 55 kg.m-2),
f) učebny, kreslírna se spojovací chodbou (stará/nová část) ve 3.NP (předpoklad pv = 35 kg.m-2).
Nová přístavba:
a) tělocvična (pouze pro tělocvik) včetně nářaďovny, strojovny VZT (pouze pro tělocvičnu) a galerie
(předpoklad pv = 20 kg.m-2).
b) sklad sportovního náčiní (předpoklad pv = 100 kg.m-2),
c) šatny tělocvičny, kabinet komunikační chodba (předpoklad pv = 40 kg.m-2),
d) technické zázemí u tělocvičny (předpoklad pv = 30 kg.m-2),
e) rozšíření šatny - hlavní (předpoklad pv = 30 kg.m-2),
f) schodiště – CHÚC A (součástí bude i vrátnice v hlavním vstupu),
g) keramická dílna a sklad TZB (předpoklad pv = 50 kg.m-2),
h) celé 2.NP přístavby bez schodišťového prostoru (odborné učebny, kabinety, kanceláře předpoklad pv = 40 kg.m-2).
i) celé 3.NP přístavby bez schodišťového prostoru (odborné učebny, kabinety, kanceláře předpoklad pv = 40 kg.m-2).
Pozn.: byl proveden kontrolní výpočet požárního rizika pro požární úsek učeben 2.NP, jehož požárně
otevřené plochy jsou největší a jsou vzdáleny cca 4,38 m od sousedního pozemku. Pro tento požární
úsek vyšlo požární zatížení pv = 39,71 kg.m-2; ve výpočtu byla zohledněna běžná tabulová skla pro
součinitel b a hořlavé okna, dveře a podlahy (kromě chodeb a místností WC).
Evakuace osob
Stávající budova
Stávající šatny, kde budou stavební úpravy posouzeny jako změna stavby skupiny I dle ČSN 73
0834, je uvažováno se stávajícími 500 osobami. Pro tyto osoby jsou na fasádách objektu doplněny 2
únikové dveře se schodišti šířky 1,1 m, které vedou přímo na volné prostranství, aby alespoň počet
únikových východů odpovídal ČSN 73 0831. Přidáním těchto únikových východů dojde také ke
zkrácení únikových cest z šaten.
Stávající jídelna bude rozšířena a dle ČSN 73 0818 bude sloužit pro 90 osob (uvnitř), dále se také
uvažuje s 80 osobami na venkovní terase. Z rozšiřované jídelny budou nově 2 směry úniku vedoucí
přímo na volné prostranství nebo do CHÚC A.
Ve stávajícím 2.NP a 3.NP nedojde k navýšení počtu osob oproti původnímu stavu. Pro tyto podlaží
je navrženo nové schodiště, které bude posouzeno jako chráněná úniková cesta typu A přirozeně
větraná. Stávající schodiště v objektu bude požárně uzavřeno a bude také tvořit chráněnou únikovou
cestu typu A. V každé CHÚC se bude evakuovat max. 240 osob po schodech dolů, případně 360
osob při úniku po rovině (především 1.NP). Šířka schodišť a únikové dveře na volné prostranství
budou široké min. 2 únikové pruhy (1,1 m).
Nová přístavba
V rámci objektu přístavby se nebudou vyskytovat osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
v počtu větším, než 10 osob – v přístavbě nemusí být instalován výtah pro evakuaci osob.
Tělocvična bude sloužit pouze pro tělovýchovu a sport, což znamená dle ČSN 73 0818 uvažovat 4
m2 půdorysné plochy na osobu (84 osob); galerie bude sloužit max. pro 60 osob (maximálně 50
připevněných sedadel na tribuně). V požárním úseku se bude vyskytovat do 150 osob a není nutné
řešit vybavení prostor vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními (EPS, SOZ apod.).
Ze suterénu jsou navrženy 2 nechráněné únikové cesty, které povedou do chráněných únikových
cest nebo přes sousední požární úsek do chráněných únikových cest a na volné prostranství.
V 1.NP je převážně vstupní prostor do objektu, který je součástí chráněné únikové cesty typu A a
galerie tělocvičny se zázemím a keramická dílna. Z galerie jsou zajištěny 2 směry úniku do CHÚC A.
Ve 2.NP a 3.NP budou požární úseky rozděleny max. po 150 osobách – každé podlaží jeden požární
úsek (počty osob ve třídách jsou dané dle počtu sedadel a stolů a sedal a dále je zde další vybavení
– více osob, se do třídy nevejde (plocha 2 m2 na osobu dle ČSN 73 0818 je nereálná – tato plocha
max. odpovídá pro vymezený prostor pro stoly a židle; pro max. počet 150 osob je uvažováno, že
stejné osoby se mohou vyskytovat pouze v jednom prostoru - např. v jednu chvíli nemůžou být žáci
ve třídách a všichni kantoři ve sborovně apod.).
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Chráněné únikové cesty
Součástí rozšířené budovy ZŠ budou 4 chráněné únikové cesty typu A přirozeně větrané. 1 CHÚC
bude vytvořena požárním oddělením stávajícího schodiště 1. PP – 3.NP; ostatní budou nové.
Kromě hlavního vstupního schodiště budou všechny CHÚC A větrány přirozeně pomocí oken a dveří
v obvodovém plášti tak, aby byla zajištěna plocha otvorů o velikosti 10 % půdorysné plochy CHÚC A
v podlaží, nejméně však 2 m2.
Hlavní vstupní chráněná úniková cesta typu A bude s ohledem na svoji objemnost větrána přirozeně
pomocí dálkově automaticky otvíravých dveří ve vstupním podlaží a ve 3.NP (min. 2x dvoukřídlé
dveře). V 1.NP bude možné ještě otevřít okna v obvodové stěně. Tlačítka pro ovládání těchto otvorů
budou umístěna na každém podlaží a bude zajištěna funkčnost těchto zařízení po dobu alespoň 15
minut.
Rozhlas s nuceným poslechem pro evakuaci osob
Dle vyhlášky č. 23/2008, ve znění pozdějších předpisů, musí být každá škola, sloužící pro více než
100 žáků, vybavena rozhlasem s nuceným poslechem pro evakuaci osob.
Reproduktory rozhlasu budou umístěny ve všech prostorech školy, kde se mohou vyskytovat děti.
Zařízení domácího rozhlasu bude doplněno také do všech prostor stávající školy s pohybem dětí.
Zařízení rozhlasu bude provedeno v souladu s ČSN EN 60849 a musí být funkční po dobu 30 minut.
Ústředna rozhlasu musí být umístěna v samostatném požárním úseku a ovládání musí být zajištěno
z místnosti, odkud bude evakuace osob organizována (předpokládají se alespoň 2 místa – ředitelna,
vrátnice).
Nouzové osvětlení
Minimálně chráněné únikové cesty typu A musí být v souladu s ČSN 73 0802 vybaveny nouzovým
osvětlením funkčním po dobu alespoň 15 minut. Nouzové osvětlení musí být provedeno podle ČSN
EN 1838.
Zálohování nouzového osvětlení (centrální baterie, vestavěná baterie součástí každého svítidla) bude
posouzeno v dalším stupni projektové dokumentace.

b) Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných
prostorů
Stanovení odstupových vzdáleností
V rámci obvodových stěn jsou navrženy pouze zcela požárně otevřené plochy, které jsou
reprezentovány okny a dveřmi.
Největšími požárně otevřenými plochami přístavby s největším požárním rizikem jsou okna a dveře
od požárních úseků učeben ve 2.NP a 3.NP.
V rámci stávajícího objektu ZŠ jsou posouzeny odstupové vzdálenosti od rozšiřované jídelny, od
oken nových kabinetů ve 2.NP a 3.NP a od oken do nových dílen a kuchyně v 1.NP
Odstupové vzdálenosti jsou stanoveny pro příslušné procento požárně otevřených ploch, příslušné
požární riziko a nehořlavý konstrukční systém.
Při změnách staveb skupiny II dle ČSN 73 0834 se odstupové vzdálenosti posuzují jenom v případě,
že se stávající požárně otevřené plochy zvětšují o více, než 10 % nebo součin p.c se zvyšuje o více,
než 30 % (toto není splněno v požárním úseku, kreslírny a učebny ve 3.NP, který propojuje stávající a
novou část; od rozšiřované kuchyně a dílen v 1.NP jsou stanoveny odstupové vzdálenosti).
Za požárně otevřené plochy se nepovažují zcela nebo částečně požárně otevřené plochy, které jsou
v požárních úsecích chráněných únikových cest dle čl. 8.4.6 ČSN 73 0802.

o
o

Požární úsek učeben, kabinetů kanceláří (2.NP a 3.NP)
dlouhá stěna s okny na jih 24 000 mm x 1 950 mm (pv = 40 kg.m-2, 83 %)
d = 4,38 m
krátká stěna s okny na západ 8 100 mm x 2 500 mm (pv = 40 kg.m-2, 100 %)
d = 4,97 m

o

Požární úsek rozšiřované jídelny v 1.NP
stěna s okny 38 600 mm x 2 000 mm (pv = 35 kg.m-2, 53 %)
d = 2,53 m

o

Okno do nových kabinetů ve 2.NP a 3.NP
okno 2 400 mm x 1 650 mm (pv = 55 kg.m-2, 100 %)
d = 2,61 m
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o

Stěna s okny do dílen v 1.NP ve stávající části
stěna s okny 12 030 mm x 1 800 mm (pv = 50 kg.m-2, 84 %)
d = 4,16 m

o

Okno do spojovací chodby 3.NP
okno do chodby 4 000 mm x 2 500 mm (pv = 35 kg.m-2, 100 %)
d = 3,19 m

Hodnocení odstupových vzdáleností
Požárně nebezpečný prostor vynesený od požárně otevřených ploch posuzovaných prostor
nepřesahuje hranici pozemku investora.
Navrhovaná přístavba ZŠ není umístěna v požárně nebezpečném prostoru sousedních staveb – ty
jsou dostatečně vzdáleny od navrhované přístavby.
V rámci nové přístavby, případně dílčích přístaveb ve stávající části ZŠ dochází k zásahu požárně
nebezpečného prostoru mezi jednotlivými požárně otevřenými plochami – toto bude řešeno v dalším
stupni projektové dokumentace vhodným řešením (zmenšením oken, zazděním oken nebo budou
vybraná okna provedena s požadovanou požární odolností).
Nová nebo stávající okna jsou také umístěna poblíž výstupů z chráněných únikových cest typu A
(okna vedle východu z CHÚC A, okna do šaten vyústěná do anglického dvorku pod výstupem z CHÚC
A apod.) – toto bude rovněž řešeno v dalším stupni projektové dokumentace nejspíše okny s požární
odolností.

c) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva
Vnitřní odběrná místa
Nástěnné hadicové systémy musí být instalovány v každém požárním úseku, ve kterém je součin p. S
větší, než 9 000. Předpokládá se 1 hadicový systém v suterénu pro šatny a dále ve 2.NP a 3.NP
v každém podlaží pro učebny (1 ks na podlaží). Nástěnný hadicový systém bude instalován také ve
stávající budově v jídelně a kuchyni (1 ks v každém prostoru).
Budou instalovány hadicové systémy s tvarově stálou hadicí v provedení dle ČSN EN 671-1, délka
hadice 30 m, vnitřní průměr DN 19 a průtok minimálně 0,3 l/s. Hadicové systémy budou navrženy tak,
aby byl možný zásah v kterémkoliv místě požárního úseku.
Vnější odběrná místa
Dle ČSN 73 0873 se požaduje hydrant ve vzdálenosti do 150 m od objektu (požární úseky do 1 000
m2). Hydrant musí být umístěn na vodovodním řádu DN 100 a z hydrantu musí být zajištěn odběr vody
Q = 6 l.s-1 při rychlosti odběru v = 0,8 m.s-1 a Q = 12 l.s-1 při v = 1,5 m.s-1 (s požárním čerpadlem).
Na přeloženém vodovodním řádu DN 150 respektive DN 110 budou, u příjezdových komunikací
k objektu (ulice U Školy a zpevněná komunikace vedoucí kolem hlavního vstupu do školy), instalovány
2 nové nadzemní hydranty DN 80 – vyhovuje.
Hydranty jsou navrženy do 9 m od příjezdové komunikace. U nadzemních hydrantů musí být zajištěn
statický tlak 0,2 MPa.
Požadované parametry nadzemního hydrantu budou doloženy kontrolou průtoku a tlaku v souladu
s přílohou C ČSN 73 0873.
d) Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně
stanovení požadavků pro provedení stavby
V posuzované škole nemusí být instalováno žádné vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení dle
ČSN 73 0802 respektive ČSN 73 0834. Na VZT potrubí budou v případě překročení průřezových
ploch instalovány požární klapky uzavírané pomocí tepelné pojistky.
EPS
Elektrická požární signalizace nemusí být v posuzovaných prostorech instalována v souladu s ČSN
73 0802, respektive ČSN 73 0875.
V objektu není navržen žádný shromažďovací prostor a ani žádné požárně bezpečnostní zařízení,
které by muselo být pomocí EPS ovládáno.
SOZ
Samočinné odvětrací zařízení také nemusí být v posuzovaných prostorech instalováno dle ČSN 73
0802 respektive ČSN 73 0834. Objekt respektive posuzované prostory budou rozděleny do požárních
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úseků max. po 150 osobách. V objektu základní školy se nově nenavrhuje žádný shromažďovací
prostor dle ČSN 73 0831.
SSHZ
Samočinné stabilní hasicí také nemusí být v posuzovaném objektu dle ČSN 73 0802 respektive dle
ČSN 73 0834 instalováno. Všechny požární úseky v posuzovaných prostorech budou do 1 000 m2.
Z požárně bezpečnostních zařízení budou v objektu instalovány požární uzávěry, nástěnné hadicové
systémy, nouzové osvětlení min. na chráněných únikových cestách, hasicí přístroje apod.
e) Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně
možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany
Příjezdové komunikace
K řešenému objektu školy bude zajištěn příjezd vozidel HZS minimálně ze 2 stran. Jeden směr je
z ulice U Školy, druhý po komunikaci Opletalově na zpevněnou komunikaci před školou. Posuzované
komunikace jsou dostatečně zpevněné pro příjezd hasičských vozidel a vedou do vzdálenosti 20 m
od vstupu do objektu školy. Komunikace vedoucí ulicí U Školy je slepá, nicméně se jedná o
dvoupruhovou komunikaci šířky min. 6 m. Zpevněná komunikace před vstupem do školy je plně
průjezdná a její šířka je min. 3 m a průjezdy jsou zajištěny šířky 3,5 m kolem překážek.
Příjezdové komunikace k posuzovanému objektu splňují požadavky ČSN 73 0802 a vyhlášky
č.23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Příjezd vozidel HZS se předpokládá ze stanice Kralupy nad Vltavou, Přemyslova 935/81, která je od
posuzované základní školy vzdálena cca 6 km.
Nástupní plochy
U řešené přístavby školy se nepožaduje zřízení nástupních ploch, protože požární výška objektu je do
9 m v souladu s ČSN 73 0802. U posuzované přístavby jsou dostatečně velké odstavené plochy pro
vozidla HZS.
Vnitřní a vnější zásahové cesty
Zřízení vnitřních zásahových cest se pro řešenou přístavbu ZŠ nepožaduje, protože požární výška
objektu je do 9 m a v obvodových stěnách je dostatek otvorů pro vedení protipožárního zásahu.
Vnější zásahové cesty také nemusí být zřízeny, protože se jedná o vícepodlažní objekt a jeho požární
výška je menší než 9 m v souladu s ČSN 73 0802.
f)

Závěr

Požárně bezpečnostní řešení pro vydání územního rozhodnutí řešení především umístění stavby vůči
okolní zástavbě a zařízení pro případný požární zásah.
Požárně bezpečnostní řešení v rozsahu dle § 41 odstavce (2) vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, bude zpracováno v dalším stupni projektové dokumentace.

Příloha: Půdorysy podlaží s upravovanými prostory a předpokládaným dělením do požárních úseků
Situace požárně bezpečnostního řešení s příjezdy a odstupovými vzdálenostmi
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