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A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA
A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě
Název stavby: Provedení kontaktního zateplení učebních pavilónů a výměna oken 

Místo stavby: Ke Smíchovu 16, Slivenec - Praha 5, pozemku p.č. 490 a 491, kat. 
úz. Slivenec

Předmět dokumentace: Předmětem dokumentace je odstranění stávajícího kontaktního 
zateplení obvodových stěn, odstranění oken, provedení nového 
kontaktního zateplení a osazení nových oken

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
Městská část Praha – Slivenec
K Lochkovu 5/6
Slivenec - Praha 5
IČ: 00 241 661

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Hlavní projektant:
Ing. Jan Panoch
K Lochkovu 717
Slivenec - Praha 5

Zodpovědný projektant:
Ing. Miloslav Kvasnička
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
číslo ČKAIT 0007567
Račiněveská 2444
Újezd nad Lesy - Praha 21

Projektant požárně bezpečnostního řešení:
Jan Rampas
autorizovaný technik v oboru požární bezpečnosti staveb
číslo ČKAIT 0001340
Ruská 58
Praha 10

A.2 Seznam vstupních podkladů
Podkladem pro zpracování dokumentace bylo zaměření skutečného stavu učebních pavilónů a

šaten z r. 1998, dokumentace skutečného provedení energeticky pasivní přístavby mateřské školy,
energetický audit objektu školních pavilónů, vlastní doměření na místě stavby, snímek katastrální
mapy a požadavky stavebníka.

A.3 Údaje o území
Základní škola je umístěna při severní hranici zastavěného území Slivence. Pozemek stavby je

rovinný.  Okolní  pozemky  jsou  zastavěny  samostatnými  rodinnými  domy  nebo  budovami
občanské vybavenosti. Pozemky na sever od areálu školy jsou využívány jako zemědělská půda.
Pozemkem ani budovou neprocházejí žádní ochranná pásma. Budova není chráněna podle jiných
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právních předpisů. Dešťové vody z budovy jsou svedeny do dešťové kanalizace.  Stavební aktivity
se dotknou pozemků p.č. 490 a 491 na nichž jsou umístěny učební pavilóny a dále pozemků, které
budou využívány pro provedení stavby p.č. 496/4, 496/14 a 496/10. Všechny pozemky jsou ve
správě stavebníka.

A.4 Údaje o stavbě
V areálu základní školy ve Slivenci jsou kromě správního pavilónu, nové mateřské školky a

původní  staré  budovy školy umístěny dva téměř  totožné  učební  pavilóny U2  a  U2´.  Učební
pavilóny jsou v přízemí propojeny přízemním  jednopodlažním objektem šaten.

Učební  pavilóny  mají  dvě  nadzemní  podlaží  a  nejsou  podsklepeny.  V přízemí  i  druhém
nadzemním podlaží  jsou  umístěny  učebny a  kabinety.  V západní  vystupující  části  je  sociální
zařízení  pro chlapce,  dívky i  učitele  a úklidová komora.  Podlaží  jsou spojena dvouramenným
schodištěm.

Svislé nosné konstrukce jsou vyzděny z pálených cihel.  Tloušťka obvodových stěn je 375
mm.  Obvodové  stěny  byly  dodatečně  zateplelny  kontaktním  zateplovacím  systémem.  Podle
dokumentace skutečného stavu opravy učebního pavilónu spojené s výstavbou tělocvičny  etapa g
je tloušťka kontaktního zateplení 80 mm. Doměřováním skutečného stavu učebního pavilónu však
bylo zjištěno, že tloušťka kontaktního zateplení je 100 mm. Zateplení obvodových stěn je nyní
provedeno polystyrenem a minerální vlnou. Sokl budov je zateplen extrudovaným polystyrenem
tl. 80 mm.

Stropy jsou z  železobetonových  prefabrikovaných  panelů,  kladených  buď na  nosné  stěny
nebo na železobetonové průvlaky.

Střecha  je  pultová.  Nad vyšší  částí  pavilónů byla  někdy kolem roku 2003 provedena  na
stávající jednoplášťovou pultovou střechu nová pultová střecha s nosnou konstrukcí z dřevěných
sbíjených vazníků.

Stavba nevyžaduje výjimky ani úlevová řešení. Stavba není chráněna, stavbou ani pozemkem
neprocházejí ochranná pásma. Jedná se o stavbu trvalou.

zastavěná plocha zateplovaných pavilónů a šaten 1063 m2

obestavěný prostor 6865 m3

odhadované náklady 2 780 000,- Kč
předpokládané datum zahájení stavby červenec 2014
předpokládané datum ukončení stavby září 2014

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba není členěna.
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B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
Vzhledem k tomu, že  projekt řeší pouze zateplení budovy a výměnu oken nahrazuje souhrnná 

technická zpráva  také část D.1.1.a - Technická zpráva architektonicko-stavebního řešení

B.1 Popis území stavby
Základní škola je umístěna při severní hranici zastavěného území Slivence. Pozemek stavby je

rovinný.  Okolní  pozemky  jsou  zastavěny  samostatnými  rodinnými  domy  nebo  budovami
občanské vybavenosti. Pozemky na sever od areálu školy jsou využívány jako zemědělská půda.
Pozemkem ani  budovami  neprocházejí  žádní  ochranná pásma.  Budovy nejsou chráněny podle
jiných právních předpisů. Dešťové vody z budov jsou svedeny do dešťové kanalizace.  Stavební
aktivity  se  dotknou  pozemků  p.č.  490  a  491  na  nichž  jsou  umístěny  učební  pavilóny  a  dále
pozemků,  které  budou využívány pro provedení  stavby p.č.  496/4,  496/14 a  496/10.  Všechny
pozemky jsou ve správě stavebníka.

B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
V areálu základní školy ve Slivenci jsou kromě správního pavilónu, nové mateřské školky a

původní  staré  budovy školy umístěny dva téměř  totožné  učební  pavilóny U2  a  U2´.  Učební
pavilóny jsou v přízemí propojeny přízemním  jednopodlažním objektem šaten.

Učební  pavilóny  mají  dvě  nadzemní  podlaží  a  nejsou  podsklepeny.  V přízemí  i  druhém
nadzemním podlaží  jsou  umístěny  učebny a  kabinety.  V západní  vystupující  části  je  sociální
zařízení  pro chlapce,  dívky i  učitele  a úklidová komora.  Podlaží  jsou spojena dvouramenným
schodištěm.

Svislé nosné konstrukce jsou vyzděny z pálených cihel.  Tloušťka obvodových stěn je 375
mm.  Obvodové  stěny  byly  dodatečně  zatepleny  kontaktním  zateplovacím  systémem.  Podle
dokumentace skutečného stavu opravy učebního pavilónu spojené s výstavbou tělocvičny  etapa g
je tloušťka kontaktního zateplení 80 mm. Doměřováním skutečného stavu učebního pavilónu však
bylo zjištěno, že tloušťka kontaktního zateplení je 100 mm. Zateplení obvodových stěn je nyní
provedeno polystyrenem a minerální vlnou. Sokl budov je zateplen extrudovaným polystyrenem
tl. 80 mm.

Stropy jsou z  železobetonových  prefabrikovaných  panelů,  kladených  buď na  nosné  stěny
nebo na železobetonové průvlaky.

Střecha  je  pultová.  Nad vyšší  částí  pavilónů byla  někdy kolem roku 2003 provedena  na
stávající jednoplášťovou pultovou střechu nová pultová střecha s nosnou konstrukcí z dřevěných
sbíjených vazníků.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
Vliv provedení nového kontaktního zateplení a výměna oken má na stávající architektonické

řešení učebních pavilónů jen minimální vliv. Tloušťka stávajícího kontaktního zateplení je 100
mm.  Nové  kontaktní  zateplení  bude  jen  o  60  mm  silnější.  Členění  nových  oken  a  dveří  v
obvodových stěnách bude odpovídat členění stávajícímu.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Výrobní  ani  nevýrobní  technologická  zařízení  staveb  se  v  dotčené  budově  nevyskytují.

Provedení kontaktního zateplení a výměna oken nebude mít vliv na stávající užívání budov.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Provedení kontaktního zateplení a výměna oken nemá vliv na stávající bezbariérové užívání

stavby.
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Stavba je navržena a bude provedena tak,  aby při  jejím užívání  a provozu nedocházelo k

úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř
nebo v blízkosti  stavby nebo k úrazu  způsobeným pohybujícím se vozidlem.  Při  provádění  a
užívání stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemní komunikaci.

Při užívání budou dodržovány postupy uvedené v návodech k použití,  pokynech výrobců a
revizních zprávách jednotlivých komponentů stavby. Po dobu životnosti stavby budou prováděny
pravidelné  kontroly,  revize  a  udržovací  práce.  Veškeré  vzniklé  závady  budou  neprodleně
odstraněny.

Zhotovitel  (dodavatel)  stavby  musí  pro  stavbu  použít  jen  výrobky,  které  mají  takové
vlastnosti,  aby  po  dobu  předpokládané  existence  stavby  byla  při  běžné  údržbě  zaručena
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana
zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.

Vlastnosti výrobků musí být ověřeny dle zákona o státním zkušebnictví a o státním odborném
dozoru nad bezpečností.

B.2.6 Základní charakteristika objektů
Učební pavilony U2 a U2‘ mají dvě nadzemní podlaží a nejsou podsklepeny. Budovy mají

obdélníkový půdorys s vystupující hmotou sociálního zařízení na jihozápadní straně. Budova šaten
je  jednopodlažní  a  propojuje  oba  pavilony na  jižní  straně.  Pavilony jsou zastřešeny pultovou
střechou, šatny sedlovou střechou s mírným sklonem.

Stávající  obvodové  zdivo  pavilónů  a  šaten  je  nyní  zatepleno  kontaktním  zateplovacím
systémem  z  polystyrenu  a  z  minerální  vlny  tl.  100  mm.  Sokl  je  zateplen  extrudovaným
polystyrenem tl. 80 mm. Zateplení vykazuje vady a poškození. Do kontaktního zateplení zatéká a
je  poškozeno  ptactvem.  Okna  a  dveře  v  obvodových  stěnách  jsou  zasklena  tepelněizolačním
dvojsklem.

Bourací práce
Před zahájením bouracích prací musí být všichni pracovníci poučeni z vyhlášky 309/2006 Sb.

Zvláštní důraz bude kladen na zajištění bezpečnosti  práce ve výškách a nad volnou hloubkou.
Ochrana pracovníků proti pádu bude provedena od výšky 1.5 m a to hromadným zajištěním –
ochranným zábradlím, ochranným ohrazením, záchytným lešením apod. V případech, kde nebude
možné použít kolektivní zajištění, budou pracovníci chráněni prostředky osobního zajištění proti
pádu.

Lešení musí odpovídat ustanovením ČSN 738101 a ČSN 738107. Volné okraje pracovních
podlah lešení vyšších než 1.5 m se musí opatřit zábradlím se zarážkou. Od výšky 1.5 do 2.0 m
může být zábradlí jednotyčové. Při výšce podlahy vyšší než 2.0 m musí být zábradlí dvoutyčové.
Na vnitřních okrajích pracovních podlah musí být zábradlí,  pokud je šířka volné mezery mezi
podlahou a přilehlou stěnou stavby větší než 250 mm. Výška zábradlí bude 1.1 m, výška zarážky
nejméně  150  mm.  Výstupní  otvory  v podlahách,  na  nichž  se  pracuje,  budou  zaklopeny  nebo
ohrazeny.

Bourací práce se konkrétně týkají odstranění stávajícího kontaktního zateplení obvodových
stěn a odstranění oken a dveří v obvodových stěnách dle výkresů bouracích prací. V souvislosti s
odstraňováním kontaktního zateplení bude nutné odstranit i stávající podokapní žlaby u střechy
šaten  a  střech  nižších  částí  učebních  pavilónů  nad sociálním zařízením,  svislé  okapní  svody,
oplechování atik a venkovní i vnitřní parapety oken.

Výkopové práce
Výkopové práce se týkají odkopání terénu podél obvodových zdí učebních pavilónů a šaten

tak, aby bylo možné nové kontaktní zateplení zatáhnout až pod přilehlý terén.  Vykopaná zemina
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bude po provedení kontaktního zateplení znovu použita na zához výkopu. Přebytečná zemina bude
odvezena  na  řízenou  skládku  inertních  materiálů  nebo  bude  použita  na  terénní  úpravy  na
pozemcích školy.

Kontaktní zateplení
Obvodové  zdivo  učebních  pavilónů  a  šaten  bude  zatepleno  kontaktním  zateplovacím

systémem z desek z minerální vlny s podélnými vlákny tloušťky 160 mm. Použity mohou být
například fasádní desky s podélným vláknem Isover TF PROFI. Hodnota součinitele  prostupu
tepla obvodových zdí nesmí po zateplení přesáhnout 0.25 W/(m2K). Sokl budovy do výšky 300
mm  nad  terénem  a  obvodové  zdivo  a  základy  pod  terénem  bude  zatepleno  extrudovaným
polystyrenem tl. 160 mm a to do hloubky minimálně 600 mm pod přilehlý terén. Extrudovaný
polystyren bude dále použit na zateplení stěn nad zelenou střechou foyeru mateřské školky opět do
výšky 300 mm na střechu školky. V této části je nutno počítat  s odstraněním oplechování,  na
kterém  je  ukončena  fóliová  hydroizolace  ploché  střechy  školky,  zatažením  polystyrenu  až  k
tepelné  izolaci  ploché  střechy a  opětovným provedením oplechování.  Po  odstranění  zateplení
římsy pod střechou šaten bude zjištěno kolik tepelné izolace je možné na zateplení římsy použít
tak, aby nekolidovala s okenním otvorem. Okna pod římsou mají u této budovy z venkovní strany
jen  velmi  malý  záklenek.  V  případě,  že  mezi  nadpražím  okna  a  spodní  hranou  římsy  bude
dostatečná vzdálenost použije se minerální vlna. V případě malé vzdálenosti bude římsa zateplena
polyisokyanurátovou pěnou (PIR). Tento materiál by byl na římsu použit z důvodu lepších tepelně
technických vlastností, které dosahuje i při menší tloušťce. Markýzy nad vstupy do šaten budou
zatepleny ze všech stran extrudovaným polystyrenem tl. min. 50 mm. Na zateplení obvodových
zdí lze použít jen certifikovaný zateplovací systém.

 U spodní hrany se tepelná izolace osadí do kovového zakládacího profilu. Tepelná izolace se
lepí na vazbu na rovný, suchý a čistý podklad lepicí  hmotou a dále se přichytí  hmoždinkami.
Lepidlo se na desky z minerální vlny nanáší celoplošně. Důležité je zejména přilepení desky po
obvodu. Jinak dochází k prokreslení spár do  omítky (tzv. polštářový efekt). Boční plochy desek
tepelné izolace musí zůstat bez lepicí hmoty jak při nanášení lepicí hmoty, tak při osazování desek
na podklad, kdy je třeba zabránit vytlačení lepicí hmoty do vznikajících spár. Spáry mezi deskami
tepelné izolace musí být vzdáleny nejméně 100 mm od technologických nepravidelností jako jsou
přeplentované pasivní trhliny, změny tloušťky podkladu, nároží stěn, okenních otvorů a podobně.
Po nalepení desek se na tepelnou izolaci vyznačí případná poloha rozvodů např. elektroinstalace,
aby nedošlo k jejímu narušení při přichycování desek pomocí talířových hmoždinek.

Hmoždinky musejí být tak dlouhé, aby délka kotvení do obvodové stěny byla minimálně 40
mm. Do této délky se nezapočítává tloušťka stávající omítky. Množství lepicí hmoty, hmoždinek,
stěrky  a  postup  práce  při  zatlačování  výztužné  síťoviny  do  tmelu  se  řídí  pokyny  dodavatele
kontaktního zateplení. Minimální počet hmoždinek je však 6 ks/m2. Od sedmi metrů výšky nad
terénem se počet hmoždinek zvýší na min. 7/m2. Zvětšen bude také počet hmoždinek u nároží.

Vnější povrchy obvodových stěn budou opatřeny tenkovrstvou omítkou. Na tepelný izolant se
nanese vrstva tmelu, do které se zatlačí výztužná síťovina. Přesah pásů výztužné síťoviny je min
100  mm.  Hrany  kontaktního  zateplení  je  nutno  zpevnit  další  vrstvou  výztužné  síťoviny  či
výztužným profilem.

Jako finální  úprava  kontaktního  zateplovacího  systému bude provedena omítka  barvy dle
výkresu pohledů.

Vzhledem k tomu, že tepelná izolace z minerálních vláken má velmi nízký difuzní odpor je
nutno této vlastnosti přizpůsobit i použitou tenkovrstvou omítku kontaktního zateplení a finální
nátěr,  které musí  být určeny pro kontaktní  zateplení  z  tepelné  izolace  z minerálních vláken a
musejí mít také co nejmenší odpor proti prostupu vodních par.

Přichycení desek z extrudovaného polystyrenu na sokl budovy bude provedeno obdobně.
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Výměna oken
Stávající okna a vstupní dveře v obvodových stěnách dotčených budov budou odstraněny.

Nová  okna  a  vstupní  dveře  budou  dřevěná  zasklená  tepelněizolačním  dvojsklem.  Součinitel
prostupu tepla celých oken je maximálně 1.1 W/(m2.K).

Okna a dveře v obvodových stěnách jsou vzhledem k šířce stěny osazena tak, aby vnější rám
oken lícoval s vnitřním lícem tepelného izolantu,  čímž dojde k omezení  tepelného mostu přes
ostění oken.

Okna a vstupní dveře budou mechanicky kotveny pomocí ocelových páskových kotev nebo
kluzných trnů. Těsnost připojení okenní spáry bude zajištěna fólií, nebo pomocí silikonového či
butylového tmelu. V případě použití tmelu je do spáry nutno vložit podložní profil. Prostor mezi
okenním rámem a ostěním, napražím a parapetem bude vyplněn polyuretanovou pěnou, případně
minerální  vlnou  či  expanzním  tepelněizolačním  páskem.  Vnější  uzávěr  připojovací  spáry
okenního křídla bude proveden pomocí paropropustné fólie, tmelem nebo lištou.

Klempířské práce
Práce  se  týkají  oplechování  atik,  podokapních  žlabů,  vnějších  okapních  svodů,  vnějších

parapetů, a ocelových příponek. Oplechování okapů a atik střechy případně závětrné lišty budou
provedeny  z  pozinkovaných  nebo  titanzinkových  plechů.  Parapety  okenních  otvorů  budou
systémové. Titanzinkový plech nesmí být v kontaktu s ocelovými či měděnými prvky. Maximální
vzdálenost  připojovacích  prvků  klempířských  konstrukcí  je  250  mm.  Minimální  sklon
podokapního žlabu je 0.5%, ostatních klempířských konstrukcí 3° - 5.24%.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Ve stavbě se technická ani technologická zařízení nevyskytují.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Provedení kontaktního zateplení a výměna oken je z hlediska požární ochrany posuzováno

podle platných norem požární bezpečnosti, zejména podle ČSN 73 0802, ČSN 73 0833 a norem
navazujících. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny v celé hloubce prostupu
požárně odolnou hmotou na požární odolnost konstrukce, ve které se prostup nachází. Požárně
bezpečnostní  řešení  stavby je  podrobně  řešeno  v  samostatné  zprávě,  která  je  součástí  tohoto
projektu.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
Celá  budova  bude  nově  zateplená  kontaktním  zateplovacím  systémem  z  minerální  vlny.

Zdivo pod terénem a těsně nad terénem bude zatepleno extrudovaný polystyren. Všechna okna a
dveře v obvodových stěnách budou vyměněna za nová. Okna budou zasklena tepelněizolačním
dvojsklem s hodnotou Uw max. 1.1 W/(m2K). Nové dveře budou mít hodnotu součinitele prostupu
tepla maximálně 1.1 W/(m2K).

Podkladem pro  provedení  zateplení  a  výměny oken byl  energetický  audit  na předmětnou
budovu zpracovaný firmou Raen Ing. Michalem Patečkem v dubnu 2014.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Vytápění
Vytápění je stávající a provedení kontaktního zateplení technologii vytápění nemění.

Denní osvětlení a umělé osvětlení
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Provedením kontaktního zateplení a výměnou oken nedojde ke snížení přímého osvětlení a
oslunění  místností  v  dotčených  budovách.  Zateplení  rovněž  nijak  neovlivňuje  stávající  umělé
osvětlení.

Odvětrání
Odvětrání místností je stávající. Nová okna budou stejně jako stávající otevíravá a výklopná.

Jejich kování bude umožňovat odtěsnění a mikroventilaci.

Hluk
Stávající obvodové konstrukce stavby splňují požadované hodnoty vzduchové neprůzvučnosti

stanovené ČSN 73 0532/2000 „Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické
vlastnosti  stavebních  výrobků – Požadavky“.  Nová okna budou stejně  jako stávající  zasklena
tepelněizolačním dvojsklem.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Vzhledem k tomu,  že se jedná o stávající  stavbu neprovádí  se izolace proti  radonu. Proti

hluku z vnějšího prostředí jsou prostory chráněny stávajícími obvodovými konstrukcemi budovy a
novými okny. Jiné škodlivé vnější vlivy se v dané lokalitě nevyskytují. Stavba se nevyskytuje v
poddolovaném území, stavba se nevyskytuje v seizmicky aktivním území, pozemek stavby není
ohrožen sesuvem půdy, pozemek neleží v záplavovém území.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
Stavební  práce  nemají  vliv  na  stávající  napojení  stavby  na  dopravní  a  technickou

infrastrukturu.

B.4 Dopravní řešení
Provedení kontaktního zateplení a výměna oken nemá vliv na stávající dopravní řešení stavby.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Stavebními  úpravami  nedojde  ke  zvětšení  zastavěné  plochy  stavby.  Případné  poškození

vegetace  způsobené  prováděním stavby bude napraveno  po jejím dokončení.  Poškozené  části
trávníků budou mechanicky obdělány do drobovité struktury a na těchto plochách bude založen
nový trávník.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
Po dobu výstavby nedojde k většímu vlivu staveniště na nejbližší  okolí.  Realizace stavby

nevyžaduje kácení stávajících dřevin. Při stavebních a bouracích pracích bude dodržena norma
"ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů a vegetačních ploch při
stavebních pracích." Ochrana životního prostředí při výstavbě a nakládání s odpady ze stavby jsou
popsány v kapitole B.8 zásady organizace výstavby.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Stavba  splňuje  požadavky  požárně  bezpečnostního  řešení  stavby  na  požární  odolnost

jednotlivých konstrukcí. Z objektu je zřízena úniková cesta. Konstrukce stavby splňují požadavky
na stálé, užitné i klimatické zatížení. Navrhovaná  stavba  je  v souladu  s  obecně  technickými
požadavky na výstavbu.

B.8 Zásady organizace výstavby
Veškeré objekty zařízení staveniště včetně dočasných skládek materiálu budou umístěny na

pozemku stavby. Na pozemku budou volně uskladněny stavební hmoty, které mohou být volně
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uloženy.  Materiály  vyžadující  ochranu  před  atmosférickými  vlivy  budou  uskladněny  v
provizorním  skladu  v  rámci  zařízení  staveniště.  Během  stavby  musí  být  zajištěn  přístup  k
přilehlým stavbám a pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

Pro zateplení části jižní obvodové stěny šaten bude muset být použit sousední pozemek p.č.
496/10,  který  není  v  majetku  stavebníka.  S  majitelem  pozemku  bude  uzavřena  smlouva  o
dočasném  využití  pozemku  a  po  dokončení  stavby  bude  dotčená  část  pozemku  uvedena  do
původního  stavu.  Veřejně  přístupné  plochy  dočasně  využívané  pro  stavbu  při  současném
zachování  jejího užívání  veřejností  musí  být řádně zabezpečeny (označení,  osvětlení,  ohrazení
výkopů a podobně). Po ukončení jejich užívání jako staveniště budou uvedeny do požadovaného
stavu.

Na vodu a zdroj elektro bude stavba napojena ze stávajících přípojek těchto médií a to vždy
až za měření jejich spotřeby. Pro potřeby stavby bude používán mobilní chemický záchod. Stavba
bude na dopravní síť napojena stávající účelovou komunikací z ulice U sportoviště. Staveniště
není nutno odvodňovat. V důsledku stavby nebude nutno kácet stávající dřeviny.

S  odpady  ze  stavební  činnosti  bude  nakládáno  v  souladu  se  zákonem č.  185/2001  Sb  o
odpadech a dle vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování,
sběru  přepravy a  třídění,  využívání  a  nakládání  se  stavebním odpadem.  Při  stavbě  bude dále
postupováno  podle  "metodického  návodu  odboru  odpadů  pro  řízení  a  vznik  stavebních  a
demoličních odpadů a pro nakládání s nimi" Ministerstva životního prostředí z ledna 2008. Za
odstraňování odpadů je podle zákona zodpovědný jejich původce/producent.

Pro  stavební  aktivity  je  charakteristická  různorodost  odpadu.  Při  výstavbě  budou  vznikat
obvyklé druhy odpadů typické pro stavební činnost.  Lze očekávat především vznik odpadů ze
skupiny 17 Stavební a demoliční odpady a v malém množství i vytěžená zemina. Přesné vyčíslení
produkce jednotlivých druhů odpadů během výstavby a stanovení konkrétního způsobu odstranění
nebo využití provede dodavatel stavby.

Materiálové využití  odpadů (recyklace) má přednost před jiným využitím.  Stavební odpad
bude v  maximální  míře  předán do zařízení  určeného  k recyklaci  předmětného  druhu odpadu.
Přednostně je doporučeno využívat jednotlivé konstrukční celky staveb. Pokud uvedené využití
není možné, doporučuje se mechanicky upravit odpad tak, aby byl svou strukturou srovnatelný se
štěrkopísky nebo stavebním kamenivem a dále jej využít jako stavební výrobky nebo k výrobě
stavebních  a  jiných  výrobků  nebo  k  materiálovému  využití  upravených  stavebních  odpadů  v
podzemních prostorách a na povrchu terénu.

Instalací  kontejneru  a  sběrem  s  důslednou  kontrolou  prováděnou  techniky  stavby  bude
omezen  vznik  a  smíšení  nebezpečných  odpadů  s  ostatním  odpadem.  Tento  odpad  se  bude
samostatně  likvidovat.  V případě opakovaného výskytu  jednoho druhu odpadu se bude odpad
separovat.

Dřevo   bude samostatně  sbíráno  a  ukládán  do  kontejnerů  a  poté  odvezeno  do  spalovny.
Karton  a  papíry  budou  předány  k  další  recyklaci.  Odpady  tvořené  dehtovými  či  asfaltovými
lepenkami,  hořlavými  zbytky  plastů  nebo  pryží  je  nutno  odvézt  ke  specializované  firmě  na
likvidaci  těchto  odpadů.  Výskyt  takovéhoto  druhu  odpadu  se  však  neočekává,  případně  jeho
množství  nebude  velké.  Zhotovitel  stavby  zajistí,  aby  ze  stavebního  odpadu  byly  vytříděny
nebezpečné složky odpadu a využitelné složky odpadu.

Procesy související se vznikem odpadů by měly být řízeny v souladu s požadavky na utříděné
shromažďování jednotlivých druhů odpadů.  Před předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadu
bude odpad shromažďován utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií.

Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení kontejnerů na stavební odpad zajištěn proti
znehodnocení, odcizení nebo úniku. 

Stavebním průzkumem nebyla zjištěna přítomnost azbestu ve stávajících konstrukcích.
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Při bouracích a stavebních pracích a manipulaci se sutí je nutno aplikovat účinná opatření
vedoucí  k  minimalizaci  zatěžování  okolí  prachem.  Uložená suť  a  jiný  prašný materiál  budou
plachtovány  či  kropeny tak,  aby jejich  povrch  nevysychal.  Přepravní  prostředky při  přepravě
stavebního  odpadu  musí  být  zcela  uzavřeny  nebo  musí  mít  ložnou  plochu  zakrytou  plachtou
bránící úniku odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce
povinen znečištění neprodleně odstranit. Při odvozu materiálu, který by mohl být zdrojem prachu,
se zajistí zaplachtování ložných ploch nákladních vozidel.

Dále je třeba:
-zajistit omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo plochy zařízení staveniště
-zamezit splachování nečistot do komunikace
-čistit průběžně provozní plochy a komunikace
Pro  vyloučení  rizika  vlivu  na  kvalitu  spodní  vody  je  nutno  při  výstavbě  pravidelně

kontrolovat  technický  stav  mechanismů.  Na  ploše  stavby  se  nesmějí  volně  skladovat  látky
škodlivé  vodám.   Stání  vozidel  bude  zajištěno  na  zpevněných  plochách.  V případě  zjištění
netěsností  v palivové  soustavě  může  dojít  k úkapům,  případně i  k úniku nafty  z vozidla.  Tyto
úniky je třeba bezprostředně zlikvidovat.  V průběhu výstavby se bude kontrolovat technický stav
vozidel z hlediska hlučnosti. Doba provozu hlučných mechanismů bude organizačně omezena na
nezbytně nutnou dobu. U vozidel vyjíždějících z prostoru stavby na veřejnou komunikaci je třeba
kontrolovat  případně  i  očistit  pneumatiky  tak,  aby  nedocházelo  k znečišťování   vozovky.  U
vozidel je třeba dbát i  o dobrý technický stav z hlediska plynných emisí.  Likvidace vzniklých
odpadů ze stavby bude smluvně zabezpečena oprávněnými subjekty.

Staveniště bude uspořádáno tak, aby nebyl narušen provoz na přilehlé komunikaci. Provoz na
staveništi bude probíhat tak, aby nebylo jakýmkoliv způsobem poškozeno životní prostředí nad
rozsah stavby.

Trasy pro stavbu by měly být navrženy tak, aby doprava vedená po místních komunikacích co
nejdříve využívala  nadřazenou komunikační  síť.  Logistikou a organizací  výstavby bude nutno
zajistit, aby se nehromadila vozidla stavby na přilehlé vozovce před vjezdem na staveniště.

Prostor  staveniště  musí  být  přiměřeně  rozsahu stavby zabezpečen dle přílohy č.1 nařízení
vlády č. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Veškeré konstrukce a zařízení,  jakož i práce při  stavbě musí splňovat předpisy upravující
bezpečnost práce a to zejména:

Zákon  č.  174/1968  Sb.  o  státním  odborném  dozoru  nad  bezpečností  práce  se  změnami:
575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002
Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb.

Zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci)

a dále například
Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce se změnami: 230/2006 Sb., 264/2006 Sb., 213/2007

Sb., 362/2007 Sb., 294/2008 Sb., 382/2008 Sb., 281/2009 Sb.
Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených
elektrických technických zařízeních)

Vyhláška č. 392/2003 Sb. o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na
vyhrazená  technická  zařízení  tlaková,  zdvihací  a  plynová  při  hornické  činnosti  a  činnosti
prováděné hornickým způsobem, se změnami: 282/2007 Sb
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Vyhláška č. 91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
Vyhláška  č.  48/1982  Sb.  Českého  úřadu  bezpečnosti  práce  kterou  se  stanoví  základní

požadavky  k  zajištění  bezpečnosti  práce  a  technických  zařízení,  se  změnami:324/1990  Sb.,
207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.

Vyhláška č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu kterou
se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, se
změnami:97/1982 Sb., 551/1990 Sb., 352/2000 Sb., 118/2003 Sb., 393/2003 Sb

Vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu kterou
se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, se
změnami: 552/1990 Sb., 352/2000 Sb., 394/2003 Sb.

Vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu kterou
se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti se
změnami: 554/1990 Sb., 352/2000 Sb., 395/2003 Sb.

Vyhláška  č.  50/1978  Sb.  Českého úřadu bezpečnosti  práce  a  Českého  báňského úřadu o
odborné způsobilosti v elektrotechnice se změnami: 98/1982 Sb.

Vyhláška č. 85/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce
o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení se změnami: 352/2000 Sb.
ČSN 27 01 43 Zdvihací zařízení, provoz, údržba, opravy
ČSN 27 01 44 Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen
ČSN 05 06 10 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem
ČSN 69 00 10 Tlakové nádoby stabilní
ČSN 69 00 12 Tlakové nádoby stabilní - provozní požadavky
požární bezpečnost dle ČSN 73 08 02, 73 08 38, 73 08 33, 73 08 72, 73 61 10 a další
pro el. zařízení ČSN  33 03 00, 38 17 95, 33 20 50, 34 10 10 a další.

Před započetím prací  musí  být provedeno zaškolení  pracovníků.  Při  stavbě nutno dbát na
koordinaci různých profesí na stavbě. Za proškolenost a koordinaci bude zodpovídat odpovědná
osoba stavební firmy.  Při bouracích pracích bude postupováno opatrně s vyloučením takových
technologií, kterými by byly do stavebních konstrukcí vnášeny dynamické účinky. Před započetím
stavby  budou  stanoveny  možné  zdroje  ohrožení  zdraví  a  přijmou  se  opatření  která  je  budou
eliminovat, nebo minimalizovat. Zodpovědný pracovník vyznačí bezpečnostní pásma a únikové
cesty. Podle druhu prováděné práce musí pracovníci používat ochranné pomůcky. Veškerá strojní
zařízení bude obsluhovat pouze proškolená obsluha s platným oprávněním a tyto stroje musí být
schváleny k provozu. Odborné úkony musí provádět pouze pracovníci s potřebnou kvalifikací.
Nebezpečná místa musí být chráněna proti pádu osob. Zvláštní důraz bude kladen na zajištění
bezpečnosti  práce  ve  výškách  a  nad  volnou  hloubkou.  Ochrana  pracovníků  proti  pádu  bude
provedena  od  výšky  1.5  m  a  to  hromadným  zajištěním  –  ochranným zábradlím,  ochranným
ohrazením, záchytným lešením apod. V případech, kde nebude možné použít kolektivní zajištění,
budou pracovníci  chráněni prostředky osobního zajištění proti  pádu. Požadavky na lešení  jsou
popsány v kapitole bourací práce.

10



Tabulka povrchových úprav
omítka kontaktního zateplovacího
systému - barva bílá
omítka kontaktního zateplovacího
systému - barva oranžová přibližně RAL
Design 075 80 50
omítka kontaktního zateplovacího
systému - barva zelená přibližně RAL
Design 130 70 30
soklová kamínková omítka s příměsí
oranžového a černého drceného
mramoru
dřevěná okna bílá s barevnými rámy
křídel (červená, modrá, žlutá, zelená)
dřevěná okna se světle hnědými rámy
oken a tmavě hnědým rámy křídel

titanzinek - barva stříbrná



uč
eb
ní
 p
av
iló
n 
U2

uč
eb
ní
 p
av
iló
n 
U2
'

správní pavilón a školníjídelna

šatny

m
at
eř
sk
á 
šk
ol
ka

foyer mateřské školky

V

V

E

E

Legenda zařízení staveniště

Staveništní odběr vody

Staveništní odběr elektro

Přístup na staveniště

Plocha zařízení

staveniště

Dočasný zábor



uč
eb
ní
 p
av
iló
n 
U2

uč
eb
ní
 p
av
iló
n 
U2
'

správní pavilón a školníjídelna

šatny

m
at
eř
sk
á 
šk
ol
ka

foyer mateřské školky



Učebna

55.12 m²

Kabinet

18.22 m²

Kabinet

18.27 m²

Kabinet

17.32 m²

Učebna

55.04 m²

C
h
o
d
b
a

7
3
.
6
9
 
m
²

S
o
c
i
á
l
n
í
 
z
a
ř
í
z
e
n
í

3
5
.
1
0
 
m
²

Šatny

259.17 m²

Školní družina

50.02 m²

S
o
c
i
á
l
n
í
 
z
a
ř
í
z
e
n
í

4
0
.
0
0
 
m
²

C
h
o
d
b
a

7
8
.
0
3
 
m
²

Učebna

55.13 m²

Kabinet

17.32 m²

Kabinet

18.11 m²

Kabinet

18.11 m²

Učebna

57.31 m²

C
h
o
d
b
a

1
0
.
7
2
 
m
²

Foyer

278.42 m²

Legenda materiálů

konstrukce stávající

konstrukce bourané



Učebna

37.61 m²

Kabinet

18.15 m²

Učebna

56.25 m²

Učebna

56.53 m²

Chodba

10.27 m²

C
h
o
d
b
a

6
6
.
2
6
 
m
²

S
o
c
i
á
l
n
í
 
z
a
ř
í
z
e
n
í

4
0
.
7
 
m
²

Učebna

56.16 m²

Kabinet

17.8 m²

Kabinet

18.67 m²

Kabinet

18.84 m²

Učebna

56.56 m²

C
h
o
d
b
a

6
3
.
4
3
 
m
²

Archiv

23.4 m²

S
o
c
i
á
l
n
í
 
z
a
ř
í
z
e
n
í

2
9
.
8
9
 
m
²

Legenda materiálů

konstrukce stávající

konstrukce bourané



Legenda materiálů

konstrukce stávající

konstrukce bourané



pohled jižní

pohled severní

pohled východní



Legenda materiálů

konstrukce stávající

konstrukce bourané

pohled východní

pohled východní z atria

pohled západní z atria



Učebna

55.12 m²

Kabinet

18.22 m²

Kabinet

18.27 m²

Kabinet

17.32 m²

Učebna

55.04 m²

C
h

o
d

b
a

7
3
.
6
9
 
m
²

S
o
c
i
á
l
n
í
 
z
a
ř
í
z
e
n
í

3
5
.
1
0
 
m
²

Šatny

259.17 m²

Školní družina

50.02 m²

S
o
c
i
á
l
n
í
 
z
a
ř
í
z
e
n
í

4
0
.
0
0
 
m
²

C
h

o
d

b
a

7
8
.
0
3
 
m
²

Učebna

55.13 m²

Kabinet

17.32 m²

Kabinet

18.11 m²

Kabinet

18.11 m²

Učebna

57.31 m²

C
h

o
d

b
a

1
0
.
7
2
 
m
²

Foyer

278.42 m²

Legenda materiálů

konstrukce stávající

konstrukce stávající s kontaktním zateplením



Učebna

37.61 m²

Kabinet

18.15 m²

Učebna

56.25 m²

Učebna

56.53 m²

Chodba

10.27 m²

C
h

o
d

b
a

6
6
.
2
6
 
m
²

S
o
c
i
á
l
n
í
 
z
a
ř
í
z
e
n
í

4
0
.
7
 
m
²

Učebna

56.16 m²

Kabinet

17.8 m²

Kabinet

18.67 m²

Kabinet

18.84 m²

Učebna

56.56 m²

C
h

o
d

b
a

6
3
.
4
3
 
m
²

Archiv

23.4 m²

S
o
c
i
á
l
n
í
 
z
a
ř
í
z
e
n
í

2
9
.
8
9
 
m
²

Legenda materiálů

konstrukce stávající

konstrukce stávající s kontaktním zateplením



Legenda materiálů

konstrukce stávající

konstrukce stávající s kontaktním zateplením

tepelná izolace z extrudovanéo polystyrenu



pohled jižní

pohled severní

pohled východní



Legenda materiálů

konstrukce stávající

konstrukce stávající s kontaktním zateplením

tepelná izolace z extrudovanéo polystyrenu

pohled východní

pohled východní z atria

pohled západní z atria



M: 1:10
osazení nových oken vzhledem k šířce obvodové zdi

M: 1:10
ukončení hydroizolační fólie stávající střechy foyeru na novém zateplení





Požárně bezpečnostní řešení

Údaje o stavbě:
Název stavby: Provedení kontaktního zateplení učebních pavilónů

a výměna oken

Místo stavby: Ke Smíchovu 16,
Slivenec - Praha 5
pozemku p.č. 490 a 491,
kat. úz. Slivenec

Předmět dokumentace: Předmětem dokumentace je odstranění stávajícího 
kontaktního zateplení obvodových stěn, odstranění oken,
provedení nového kontaktního zateplení a osazení 
nových oken

Údaje o stavebníkovi
Městská část Praha – Slivenec
K Lochkovu 5/6 Slivenec - Praha 5 
IČ: 00 241 661

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Hlavní projektant:

Ing. Jan Panoch 
K Lochkovu 717 Slivenec - Praha 5

Zodpovědný projektant:
Ing. Miloslav Kvasnička
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
číslo ČKAIT 0007567
Račiněveská 2444
Újezd nad Lesy - Praha 21

Zpracovatel PBŘ: Jan Rampas, autorizovaný technik v oboru PBS
ČKAIT 0001340

Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení

Datum: červen 2014



                                                                                                                           Požárně bezpečnostní řešení 
podle § 41 vyhlášky 246/2001 Sb

Požárně bezpečnostní řešení

Projektová  dokumentace  řeší  odstranění  stávajícího  kontaktního  zateplení
obvodových  stěn,  odstranění  oken,  provedení  nového  kontaktního  zateplení  a  osazení
nových  oken  učebních  pavilonů  ZŠ.  Základní  škola  je  umístěna  při  severní  hranici
zastavěného území Slivence. Pozemek stavby je rovinný. Okolní pozemky jsou zastavěny
samostatnými rodinnými domy nebo budovami občanské vybavenosti. Pozemky na sever od
areálu školy jsou využívány jako zemědělská půda. V areálu základní školy ve Slivenci jsou
kromě správního pavilónu, nové mateřské školky a původní staré budovy školy umístěny dva
téměř  totožné  učební  pavilóny  U2  a  U2´.  Učební  pavilóny  jsou  v  přízemí  propojeny
přízemním jednopodlažním objektem šaten.

Učební  pavilóny  mají  dvě  nadzemní  užitná  podlaží  a  nejsou  podsklepeny.  V  přízemí  i
druhém nadzemním podlaží jsou umístěny učebny a kabinety. V západní vystupující části je
sociální  zařízení  pro  chlapce,  dívky  i  učitele  a  úklidová  komora.  Podlaží  jsou  spojena
dvouramenným schodištěm.
Svislé  nosné  konstrukce  jsou  vyzděny  z  pálených  cihel.  Tloušťka  obvodových  stěn  je
375mm.  Obvodové  stěny  byly  v minulosti  dodatečně  zatepleny  kontaktním  zateplovacím
systémem  kombinací  polystyrenu  a  minerální  vlny.  Stropy  jsou  z  železobetonových
prefabrikovaných panelů, kladených buď na nosné stěny nebo na železobetonové průvlaky.
Střecha je pultová. Nad vyšší částí pavilónů byla kolem roku 2003 provedena na stávající
jednoplášťovou  pultovou  střechu  nová  pultová  střecha  s  nosnou  konstrukcí  z  dřevěných
sbíjených vazníků.

Výška objektu ve smyslu v současné době platné ČSN 73 0802 je h = 3,600m. Z hlediska
normy ČSN 73 0810 se jedná o  objekt  z nehořlavých stavebních konstrukcí  (konstrukce
druhu DP1). Navrhované úpravy jsou posuzovány jako změna stavby skupiny I ve smyslu
normy ČSN 73 0834. Ve smyslu čl. 3.3c) se jedná o výměnu oken a dodatečné zateplení
objektu bez zásahu do nosných a požárně dělicích konstrukcí. 

Navrhované řešení
Bourací práce se konkrétně týkají odstranění stávajícího kontaktního zateplení obvodových
stěn a odstranění oken a dveří v obvodových stěnách.

Kontaktní zateplení
Obvodové  zdivo  učebních  pavilónů  a  šaten  bude  zatepleno  kontaktním  zateplovacím
systémem z desek z minerální vlny s podélnými vlákny tloušťky 160mm. Použity mohou být
například  fasádní  desky  s  podélným  vláknem  Isover  TF  PROFI.  Jako  finální  úprava
kontaktního  zateplovacího  systému  bude  provedena  omítka  barvy  dle  výkresu  pohledů.
Index šíření plamene is= 0,000mm min-1.
Z hlediska ČSN 73 0810 se jedná a zateplovaní systém s třídou reakce na oheň A2.

Sokl budovy do výšky 300mm nad terénem a obvodové zdivo a základy pod terénem bude
zatepleno extrudovaným polystyrenem tl.  160mm a to do hloubky minimálně 600mm pod
přilehlý  terén.  Extrudovaný  polystyren  bude  dále  použit  na  zateplení  stěn  nad  zelenou
střechou mateřské školky opět do výšky 300mm na střechu školky. 
Z hlediska ČSN 73 0810 se jedná o kontaktní zateplovaní systém třídy reakce na oheň B
(třída  reakce  vlastního  polystyrenu  je  E).  Na  zateplení  obvodových  zdí  lze  použít  jen
certifikovaný  zateplovací  systém.  U spodní  hrany se tepelná  izolace  osadí  do kovového
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zakládacího profilu. Jako finální úprava kontaktního zateplovacího systému bude provedena
omítka barvy dle výkresu pohledů. Index šíření plamene is= 0,000mm min-1.

Vzhledem  k tomu,  že  výška  objektu  nepřesahuje  12m,  k zateplovacímu  systému  se  při
klasifikaci obvodových stěn nepřihlíží.

Výměna oken
Stávající okna a vstupní dveře v obvodových stěnách dotčených budov budou odstraněny.
Nová okna a vstupní dveře budou dřevěná zasklená tepelněizolačním dvojsklem. Rozměry a
umístění oken se provedenou výměnou nemění.

Klempířské práce
Práce  se týkají  oplechování  atik,  podokapních  žlabů,  vnějších  okapních svodů,  vnějších
parapetů, a ocelových příponek. Oplechování okapů a atik střechy případně závětrné lišty
budou provedeny z pozinkovaných nebo titanzinkových plechů. Parapety okenních otvorů
budou systémové.

Požadavky z hlediska požární bezpečnosti staveb
Z hlediska  ČSN  73  0834  se  jedná  o  změnu  stavby  skupiny  I bez  dalších  požadavků
z hlediska  požární  bezpečnosti  staveb  (ČSN  73  0834,  vyhláška  23/2008Sb.  ve  znění
pozdějších  předpisů).  Zatřídění  změny  staveb  je  provedeno  v  souladu  s  ustanovením
čl. 3.3c) ČSN 73 0834 - jedná se o použití vnější tepelné izolace spojené s výměnou oken,
provedené podle čl.  3.1.3 (ČSN 73 0810:2009 + Z1/05-2012).  Úpravami podle  3.1.3)  se
nemění původní zatřídění druhu konstrukce obvodové stěny (obvodové stěny DP1) a tím ani
původní konstrukční systém objektu.

Požadavky na provedení vnějšího zateplení z hlediska čl. 3.1.3.1) ČSN 73 0810 + Z1
Ve smyslu platné legislativy je nutno posuzovat konstrukce dodatečných vnějších tepelných
izolací  (tepelná  izolace,  nosné  rošty,  povrchová  vrstva,  upevňovací  prvky)  jako  ucelený
výrobek. U objektů s výškou do 12m nejsou na tento systém kladeny další požadavky.

Technické požadavky na změny staveb skupiny I

1. Požární  odolnost  měněných  prvků  použitých  v  měněných  nosných  stavebních
konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, není snížena pod původní
hodnotu.
Požadavek je splněn.

Požární  odolnost  nosných  a  ohraničujících  konstrukcí  není  snížena  pod  původní
hodnotu (do nosných a ohraničujících konstrukcí se nezasahuje). V souladu s ustanovením
normy  ČSN  73  0810+Z1  se  provedenými  úpravami  obvodového  pláště  se  konstrukční
systém objektu nemění.

2. Stupeň hořlavosti stavebních hmot použitých v měněných stavebních konstrukcích není
oproti původnímu stavu zhoršen, na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů
není použito hmot třídy reakce na oheň E a F.
Požadavek je splněn.
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Tepelná  izolace  dodatečného  zateplení  obvodových  stěn  tvoří  ucelený  systém  třídy
reakce na oheň třídy A2 (povrchová vrstva + tepelná izolace + nosné prvky + upevňovací
prvky), tepelná izolace nejméně třídy reakce na oheň A2, kontaktní spojení se zateplovanou
stěnou, požární výška objektu do 12m, index šíření plamene u povrchové vrstvy (omítka) je
is = 0,000mm min-1.

3. Šířky a výšky požárně otevřených ploch v obvodových stěnách se nemění.
Požadavek je splněn. 

Odstupové vzdálenosti se ve smyslu ČSN 73 0834 nově nestanovují.

4. Provedenou úpravou obvodového pláště nedojde ke zvýšení počtu osob ani podmínek
pro jejich evakuaci.
Požadavek je splněn.

Nově osazené vstupní  dveře musí  v souladu s čl.  5.5.9)  ČSN 73 0810 musí  mít  ve
směru úniku kování, které umožní v případě požáru (nebo jiného ohrožení) otevření uzávěru
ručně nebo samočinně (bez použití jakýchkoliv nástrojů), ať již uzávěr je běžně zamčený,
zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání apod..

5. Provedenými  úpravami  nejsou  zhoršeny  původní  parametry  zařízení  umožňujících
protipožární zásah.
Požadavek je splněn.

Do systému  požárního  zabezpečení  uvnitř  objektu  není  zasahováno  (vnitřní  odběrní
místa, přenosné hasicí přístroje). Přístup požárních vozidel a zajištění vnější požární vody
zůstává beze změny.

Závěrečné hodnocení
Navrhované řešení vyhovuje požadavkům požární bezpečnosti staveb z hlediska normy

ČSN 73 0834, ČSN 73 0810 + Z1 a norem navazujících.

Při  realizaci  stavby  budou  dodrženy  veškeré  technologické  postupy  předepsané
výrobci, příslušné normy a vyhlášky související se stavbou, bezpečnost práce a vyjádření
orgánů státní správy v rámci stavebního řízení. Každý aplikovaný výrobek musí mít základní
deklarované  vlastnosti  a  to  podle  protokolu,  který  je  přílohou  ke  každému  certifikátu
vztahujícímu se na konkrétní materiál a konkrétní výrobu. Každý materiál bude již od výrobce
vybaven technickou dokumentací, která bude jasně určovat  nejen technické parametry, ale
též technologii zpracování.

U  všech  materiálů  a  výrobků  použitých  k  realizaci  stavby  a  sloužící  požární
bezpečnosti  stavby  musí  být  doloženo  vyjádření  o  shodě  vydané  příslušnou  státní
autorizovanou zkušebnou ČR. Vzhledem ke skončení platnosti stávajících certifikátů je třeba
dbát na skutečnost, že výrobky musí vyhovovat zavedeným evropským normám – ČSN EN
1363-1 s klasifikací podle ČSN EN 13501-2.
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Normy a předpisy
ČSN 73 0802 ... Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty (05/2009)
ČSN 73 0810     PBS – Společná ustanovení (04/2009) + Z1 (05/2012)
ČSN 73 0821 ... PBS - Požární odolnost stavebních konstrukcí (ed.2)
ČSN 73 0833 ... PBS – Budovy pro bydlení a ubytování (09/2010)
ČSN 73 0834 ... PBS – Změny staveb (03/2011)
a normy související.

Zákon 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška 23/2008 Sb.  „o obecných technických podmínkách požární  ochrany staveb“  ve
znění pozdějších předpisů (vyhláška 268/2011 Sb.)
Vyhláška č. 246/2001 Sb. § 41 "Požárně bezpečnostní řešení“
Vyhláška 268/2009 Sb. „o technických požadavcích na stavbu“
Vyhláška č. 26/1999 Sb. „o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze“

Praha: 03.04.2014
Jan R a m p a s

autorizovaný technik v oboru
Požární bezpečnost staveb
ČKAIT 000134
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