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POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENI STAVBY

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5
Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy

úl. Holasická 1164/12, Opava, parc.č. 1527, k.ú. Kateřinky u Opavy
Investor: Společenství vlastníků jednotek Holasická 1163/10, Opava

Společenství vlastníků jednotek Holasická 1164/12, Opava
Stupeň dokumentace: projekt stavby pro stavební povolení
Archivní číslo: PO60J-06

1/ Všeobecně:
Projekt řeší stavební úpravy panelových bytových domů na úl. Holasické

č. 1163/10 a č. 1164/12 v Opavě 5. Jedná se o dodatečné zateplení podélných
obvodových stěn, dále výměnu všech oken, výměnu vstupních dveří na jižní (zadní)
straně, dále vyzdění parapetů na schodištích s osazením nových oken, vyzdění
parapetů částečně i v lodžiích bytů a vyzdění meziokenních vložek přední fasády.
Poznámka:
V březnu 2007 byl zpracován projekt „Zastřešení bytového domu Holasická 8,10,12,
Opava 5". Technická zpráva PO z března 2007 (zpracovala Ing. Ludmila
Baumannová). Projekt řešil zřízení nové sedlové dřevěné střechy nad objekty.

Stručný popis stávajícího objektu;
Objekty jsou umístěny jako koncový (č.12) a prostřední (č.10) v řadové

zástavbě panelových domů, přičemž koncový objekt (č.8) není řešen. Ke štítové
straně objektu č.12 částečně přiléhá nižší panelový dům č.14 (rovněž není řešen),
mezi objekty je dilatační spára.

Předmětné objekty mají 1 PP a 10 NP. V 1.PP a 1.NP jsou sklepní boxy,
kolárna, sušárna, garáže aj. V každém objektu je celkem 27 bytů. Objekty mají vždy
jeden hlavní vstup z komunikace Holasická, ze zahrady je další vstup do 1.NP
(společný pro všechny tři objekty). Vnitřní schodiště propojuje 1 .PP s posledním NP.
Venkovní stěna schodiště je tvořena ocelovou jednoduše zasklenou stěnou (na každé
mezipodestě). V objektu je osobní výtah se strojovnou na střeše. Objekty jsou v 1 .NP,
4.NP a 8.N propojeny chodbou s dveřmi.

Objekty byly projektovány v roce 1970 tj. před účinností ČSN 730802.
Objekty jsou půdorysného rozměru 2 x 12,5 x 18 m, výška atiky rovné střechy je cca
29,3 m. Jedná se o konstrukční soustavu T 06B-OS.

Objekt je nehořlavých konstrukcí. Jedná se o montovaný panelový systém se
železobetonovými stěnami a příčkami, železobetonovými stropy ti. 150 mm a
železobetonovým schodištěm. Obvodový plášť je ze skruskopemzobetonu (štítové
stěny) a z plynosilikátových panelů (podélné stěny). Štítová stěna směrem k objektu
č. 14 je již zateplena. Střecha je plochá, dvouplášťová. Okna dřevěná, vstupní dveře,
sklepní a schodišťová okna jsou ocelová.

Stručný popis stavebních úprav;
A/- Výměna vnějších ocelových okenních výplní mezipodest schodiště za nová

plastová okna včetně dozdění obvodových stěn kolem oken.
Nová okna budou otevíravá, velikosti 3,45 m x 1,4 m.
Dozdívky budou z tvárnic Ytong 300 mm.

- Výměna původně ocelových sklepních oken za nová plastová okna s výplní
z drátoskla. Dozdívky budou tvárnicemi Ytong ti. 300 mm.
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- Výměna všech dřevěných oken v bytech a balkónových dveří za nová plastová do
stávajících otvorů. U některých oken zadní fasády budou provedeny dozdívky
parapetů z tvárnic Ytong ti. 300 mm.

- Vyzdění meziokenních vložek přední fasády tvárnicemi Ytong ti. 100 mm
(původní meziokenní vložky sendvičové hořlavé konstrukce budou zrušeny).

- Výměna vstupních zadních dveří (ze dvora) za nové oceloplechové dveře
s proskleným nadsvětlíkem (dveře stejné šířky).

B/ Zateplení fasády:
Zateplení obvodových podélných stěn bude provedeno kontaktním zateplovacím
systémem:

- do 9.NP pěnovým polystyrénem EPS 70 F s omítkou na skelné tkanině
(ti. 100 mm přední severovýchodní fasáda, ti. 60 mm zadní jihozápadní fasáda)

- od podlahy 10.NP minerální izolací Orsil NF s omítkou (ti. 100 mm přední
fasáda, ti. 60 mm zadní fasáda)

C/ Ostatní:
Sanace lodžií (nová dlažba) včetně zábradlí (osazení nových výplní z drátoskla) -
nemá vliv na PO.

21 Zhodnocení stavebních úprav z hlediska PO:
Zhodnocení je provedeno dle ČSN 730802, ČSN 730833 a ČSN 730834.
Požární výška objektu dle ČSN 730802 je h =25,2 m (tj. > 22,5 m (vzato od podlahy
1.NP k podlaze 10.NP, kv = 2,8 m).
Požární mezní výška 22,5 m je do úrovně podlahy 9. NP (hp ~ 22,4 m).
Nosný konstrukční stavební systém objektu je dle ČSN 730802 nehořlavý (konstrukce
druhu DP1).
Ve smyslu ČSN 730833 se jedná o budovu skupiny OB 2.

2.A/ Výměna oken, dozdívky:
Navržené stavební úpravy mají dle ČSN 730834 charakter změny staveb skupiny l.
Stavební úpravy nevyžadují opatření z hlediska PO -jsou splněny požadavky
ČSN 730834 či. 4 a přílohy A.

- Výměna vnějších ocelových okenních výplní mezpodest schodiště za nová
plastová okna 3,45 x 1,4 m včetně dozdění obvodových stěn kolem oken je
vyhovující z hlediska PO. Nová okna mají otevíravou plochu větší jak 2 m2 (4,83 m2)
v souladu s ČSN 730802 či. 9.4.2/a1. Otevírací mechnismus (klika) oken musí být ve
výšce nejvýše 1,8 m nad podlahou mezipodest v souladu s ČSN 730802 či. 9.4.2/a1
- viz požadavky. Dozdívky druhu DP1 jsou vyhovující. Odstupy se nestanovují.

- Výměna původně ocelových sklepních oken za nová plastová okna s výplní
z drátoskla do stávajících otvorů nemá vliv na PO, odstupy se nemění.
Dozdívky druhu DP1 jsou vyhovující.

- Výměna všech dřevěných oken v bytech a balkónových dveří za nová plastová do
stávajících otvorů nemá vliv na PO. Dozdívky druhu DP1 jsou vyhovující. Odstupy
jsou stávající.

- Zrušení původních meziokenních vložek přední fasády a vyzdění meziokenních
vložek přední fasády tvárnicemi Ytong ti. 100 mm.
Je splněn požadavek ČSN 730834, příloha A, či. A.2.3 (konstrukce druhu min. DP2
- nová nenosná obvodová konstrukce z nehořlavých tvárnic Ytong se zateplením
polystyrénovou izolací je druhu DP2 dle ČSN 730810 či. 3.2.4 a se zateplením
minerální izolací je druhu DP1).
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Obvodová stěna musí vykazovat dle ČSN 730802, tab.12 požární odolnost
EW45(pro III SPB) - vyhovující, nová dozdívka z tvárnic Ytong ti. 100 mm
vykazuje požární odolnost min. EW45.
Požární pásy mezi objekty podle ČSN 730834 či. A.2.3 jsou splněny.

- Výměna vstupních zadních dveří (ze dvora) za nové oceloplechové dveře
s proskleným nadsvětlíkem (dveře stejné šířky) nemá vliv na PO.
Odstup je stávající.

2.B/ Posouzení dodatečného zateplení fasády:
Polystyrénové desky (EPS 70 F):
- objemová hmotnost 15-25 kg/m3, stupeň hořlavosti C1 dle ČSN 730823,
- normová hodnota výhřevnosti H = 39 MJ/kg,
- třída reakce na oheň - E dle ČSN EN 13501 -1
Poznámka: Kontaktní zateplovací systém systému ETICS je klasifikován jako celek
třídou reakce na oheň B.

Zhodnocení zateplení:
Dle ČSN 730802 se připouští u objektů OB 2 použití tepelně izolační vrstvy
z plastických hmot za určitých podmínek podle ČSN 730802 či. 8.4.11 - viz dále.
Dle ČSN 730802 či. 8.4.11/a se připouští dodatečná vnější tepelná izolace
obvodových stěn z těžce hořlavých hmot (polystyrénová deska - „C1") pouze do
požární výšky hp < 22,5 m - použití je vyhovující pouze do 9.NP (hp = 22,4 m) - viz
požadavky.
Od výškové polohy objektu hp > 22,5 m {10.NP, hp = 25,2 m) je požadavek dle
ČSN 730802 či. 8.4.11/b na tepelnou izolaci z nesnadno hořlavých hmot (minerální
nebo kamenná vlna - „B") - viz požadavky.
Povrchová vrstva zateplovacího systému (omítka) splňuje index šíření plamene
is = O mm/min dle ČSN 730863 {is = O mm/min platí pro všechny druhy ETICS).
Poznámka: Jsou splněny požadavky ČSN 730810 či. 3.1.3/a1,b.

Pro výpočet odstupových vzdáleností se obvodová stěna s dodatečným zateplením
považuje dle ČSN 730802 za požárně uzavřenou plochu. Dle ČSN 730802 či. 8.4.5 je
množství uvolněného tepla tepelné polystyrénové izolace ti. 100 mm (pod omítkou)
menší jak 150 MJ/m2 (Q = M.H = 0,1.25.39 = 97,5 MJ/m2). Odstup od obvodové stěny
se zateplením se nestanovuje.
Předmětné fasády objektu neleží v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu.
Požární pásy objektu jsou splněny i s touto dodatečnou povrchovou úpravou podle
ČSN 730802 či. 8.4.11.
Osoby unikající z objektu nejsou ohroženy případným odkapáváním či odpadáváním
plastických hmot zateplení v souladu s ČSN 730802 či. 8.4.11 - nad vstupy jsou
stávající železobetonové stříšky předsunuté vstupní konstrukce.
Navržený zateplovací systém je vyhovující z hlediska PO - viz požadavky.

Požadavky:
- Otevírací mechnismus (klika) nových schodišťových oken musí být ve výšce

nejvýše 1,8 m nad podlahou mezipodest schodiště.
- Od úrovně podlahy posledního 10.NP až k atice střechy provést zateplení

z minerální vlny s omítkou (polystyrénová izolace se nepřipouští).
- Materiály, které budou použity pro zateplení objektu musí být certifikovány

jako systém a splňovat kritéria ETICS.
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3/ Základní normy:
ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty
ČSN 73 0834 - Požární bezpečnost staveb. Změny staveb
ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování
ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení

4/ Závěr:
Akce „Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5, je vyhovující
z hlediska požární ochrany po splnění výše uvedených požadavků (ve zprávě PO
označeno tučně).
Projekt je navržen dle norem PO, v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a
v souladu s vyhláškou MMR č. 137/1998 Sb.T o obecných technických požadavcích na
výstavbu.

Změny projektu projednat se zpracovatelem zprávy PO.

Vypracovala:
Ing. Marie Macháčková, S-projekt

Opava Gudrichova 91, 747 06 Opava
květen 2007 osv. MV č. Z-780/97, ČKAIT 1101037
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HASIČSKY ZÁCHRANNÝ SBOR
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

70030 Ostrava - Zábřeh. Výškovická40

územní odbor Opava
74601 Opava, Těšínská 39

Váš dopis zn.:
Ze dne:

Naše značka: Prev-1088/OP-2007

Vyřizuje: Ing. Tomáš Válek

Tel.: 950745120
Fax:
E-mail: tomas.valek@hzsmsk.cz

Datum: 7. 5. 2007

r
Ing. Marie Macháčková
Gudrichova 91/938
74706 Opava

J .

Počet listů: 1
Přílohy:

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby:

Stavebník:

Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Společenství vlastníků jednotek Holasická 1163/10, Opava
Společenství vlastníků jednotek Holasická 1164/12, Opava

Druh dokumentace: dokumentace pro stavební řízení

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. l písm.
b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil dokumentaci
předloženou dne 7. 5. 2007. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné stanovisko.

Projektová dokumentace řeší ve své postatě následující stavební úpravy dvou panelových domů:
zateplení dvou obvodových stěn, výměnu všech oken a zadních dveří, vyzdění parapetů na lodžiích a osazení
otevíratelných oken a též vyzdění meziokenních vložek. Podrobnosti týkající se požární bezpečnosti jsou
uvedeny v požárně bezpečnostním řešení, které je nedílnou součástí tohoto vyjádření.

HXS
moS odbor Ope

TSšíaslcá 39
746 01 Opuvu

pór. Ing. Tomáš Válek

Tel.: +420950745011 IČ: 708 84 561 Fax : +420 950 745 002


