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Úvod 

Střecha výškově zakončuje stavbu a chrání ji před nepříznivými povětrnostními 

vlivy, podílí se na zabezpečení požadovaného stavu vnitřního prostředí objektu. Návrh 

střechy je zejména ovlivněn klimatickými, povětrnostními vlivy, ekonomickými 

a architektonickými požadavky. Na zastřešení budov jsou kladeny i požárně bezpečnostní 

požadavky, vyplývající z českých norem z oblasti požární bezpečností staveb. Střecha 

je důležitou částí budovy a závisí na ní do značné míry i životnost celé stavby. 

Z hlediska historického došlo v materiálovém a konstrukčním řešení střech 

k vývoji, který byl ovlivněn jak klimatickými podmínkami, tak dostupností stavebních 

materiálů. V současné době došlo k výraznému zdokonalení materiálového 

a konstrukčního řešení střech, vlivem pozitivních i negativních zkušeností v oblasti návrhů, 

realizací, rekonstrukcí i užívání střech. Současnými hlavními aspekty pro návrh střešních 

konstrukcí a plášťů jsou bezpečnost, ochrana života, zdraví, majetku, ekonomické aspekty. 

Cílem bakalářské práce je zpracovat přehled vývoje požadavků na bezpečnost 

konstrukcí a plášťů střech, požárně bezpečnostní požadavky, stanovení konkrétních 

nedostatků při realizaci a rekonstrukci střech - požární bezpečnost, návrh vhodných 

opatření. Proto je má práce rozdělena do šesti kapitol, které jsou dle cíle práce hlouběji 

rozvedeny do podkapitol, zabývající se konkrétní problematikou.  

V úvodní kapitole je popsáno materiálové a konstrukční řešení střech, typy 

konstrukcí střech dle sklonu a tvaru, dle druhů stavebních materiálů střešních konstrukcí. 

Následně je popsán vývoj střech jak v oblasti materiálového a konstrukčního řešení, tak 

v oblasti předpisů a norem. Další kapitoly jsou zaměřeny na bezpečnostní a požárně 

bezpečnostní požadavky kladené na střešní konstrukce a pláště a na hodnocení střech 

z hlediska požární bezpečnosti, popis zkušebních metod, aplikovaných v požárně 

technickém zkušebnictví. Dle zjištěných informací od odborníků z praxe, je v závěrečných 

kapitolách mé práce uveden přehled požárně bezpečnostních nedostatků při navrhování, 

realizaci a rekonstrukci střech a návrhů opatření, jak tyto nedostatky odstranit. 
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Rešerše 

Pro zpracování bakalářské práce jsem provedl literární rešerši odborné literatury 

z pozemního stavitelství, požární bezpečnosti staveb, požárně technického zkušebnictví. 

Informace jsem vyhledával v tištěných materiálech a na internetu.  

Problematiku materiálového a konstrukčního řešení střech jsem vyhledal 

v literatuře [3], kde je přehled o materiálovém a konstrukčním řešení pozemních staveb 

a v normě ČSN 73 1901 [8], která stanoví požadavky na střechy a zásady návrhu střech 

stavebních objektů. 

Inspiraci pro řešení problematiky vývoje požadavků kladených na střešní pláště 

jsem získal v internetových zdrojích [11] a [12] které popisují historický vývoj střech 

a požadavky na střechy a v tištěném zdroji [4] kde je zpracován přehled zkušebních metod. 

Pro získání ucelených informací ke stanovení požárně bezpečnostních požadavků 

jsem využil informace z literatury [1], kde je ucelený přehled o problematice požární 

bezpečnosti staveb výrobních objektů, internetové zdroje [13], [14], [15] které informují o 

požárně bezpečnostní problematice staveb, dále normy ČSN 73 0802 [5] a ČSN 73 0804 

[6], které jsou určeny pro projektování požární bezpečnosti nevýrobních a výrobních 

stavebních objektů a normu ČSN 73 0810 [7], která upřesňuje požadavky na stavební 

výrobky a stavební konstrukce.  

Při zpracování kapitoly o požárně technickém zkušebnictví jsem čerpal informace 

z literatury [2], [4], kde je zpracován přehled zkušebních metod, z internetových zdrojů 

[14] a [18], všechny tyto zdroje poskytují přehled o konkrétních zkušebních metodách, 

ze zkušební normy ČSN EN 1363-1[9], která určuje podmínky pro zkoušky požární 

odolnosti a ČSN EN 1365-2 [10], dle které se provádí zkoušky požární odolnosti střech 

a stropů. 
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1 Materiálové a konstrukční řešení střech 

 Střecha završuje stavbu a chrání ji před nepříznivými povětrnostními vlivy, hlavně 

před deštěm a větrem. Střecha má plnit i tepelně izolační funkci a chránit tak prostory 

objektu před vnějšími tepelnými vlivy a v neposlední řadě tvarově a esteticky ukončovat 

stavbu. Střecha je důležitou částí budovy a závisí na ní i životnost celé stavby [8].   

 Na zastřešení budov jsou kladeny požadavky i z pohledu požární bezpečnosti. 

Jejich souhrn je obsažen v českých normách týkajících se požární bezpečnosti staveb. 

Střecha se skládá z těchto částí: 

− nosná konstrukce zastřešení, 

− jednoho, nebo několika střešních plášťů oddělených vzduchovými vrstvami, 

− doplňkových prvků a konstrukcí [3]. 

1.1 Nosná konstrukce zastřešení, střešní plášť 

 Nosná konstrukce zastřešení přenáší hmotnost střechy včetně zatížení od jednoho, 

či několika střešních plášťů, doplňkových konstrukcí a prvků, které na ni působí (vítr, 

voda, sníh, vítr, provoz) do nosné konstrukce objektu.  

 Střešní plášť je plochou, která kromě základní nosné vrstvy a krytiny může 

obsahovat vrstvy tepelně izolační, spádovou, parotěsnou, ochrannou, provozní, drenážní, 

separační, filtrační, podhledovou. Tyto vrstvy jsou v těsném kontaktu, zajišťující jednu 

či více uvedených funkcí [3]. 

Podle sklonu střešního pláště rozlišujeme konstrukce: 

− plochá střecha (střecha se sklonem vnějšího povrchu α ≤ 5°), 

− šikmá střecha (střecha se sklonem vnějšího povrchu 5° < α ≤ 45°), 

− strmá střecha (střecha se sklonem vnějšího povrchu 45° < α < 90° [8]. 

1.2  Sklonité střechy 

Pro šikmé a strmé střechy se používá souhrnný název sklonité střechy. Doporučené 

minimální sklony skládaných krytin, tzv. bezpečné sklony, které zajišťují funkčnost 

krytiny bez dalších doplňkových hydroizolačních opatření, jsou uvedeny v ČSN 73 1901, 

příloze K [8]. Sklonité střechy rozdělujeme do základních skupin: 
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Podle vnějšího tvaru se rozeznávají střechy vytvořené [3]: 

− rovinnými střešními plochami, které mají tvar rovinné plochy, viz obr. 1.1, 

− rozvinutelnými zakřivenými střešními plochami (válcové, kuželové, nebo zvlněné),  

− nerozvinutelnými zakřivenými střešními plochami (kopulové, parabolické, přímkové, 

křivkové, rotační, konoidy), 

− kombinací zakřivených ploch s rovinnými plochami. 

 

 

 

 

 

 

 

                   Obr. 1.1 - Druhy sklonitých střech s rovinnými střešními plochami 

Podle prostoru nad poslední stropní konstrukcí a pod střešní konstrukcí[3]: 

− sloužící jen k ukládání věcí, nebo sušení prádla (půdní prostory), 

− sloužící k trvalému bydlení, nebo administrativnímu provozu (podkroví). 

Podle skladby střešního pláště [3]: 

− jednoplášťová střecha, která odděluje chráněné či vnitřní prostředí od vnějšího 

jedním střešním pláštěm, 

− dvouplášťová střecha,  oddělující vnitřní prostředí od vnějšího dvěma plášti, mezi 

nimiž je vzduchová mezera,  

− víceplášťová střecha, která je vytvořená třemi a více střešními plášti oddělenými 

od sebe vzduchovými vrstvami.  

 Vzduchová vrstva v konstrukci střešního pláště může být uzavřená, napojená 

na vnější ovzduší, odvětrávaná, provětrávaná, kombinovaná. 

Podle využití [3]: 

− účelové, např. osázeny vegetací, 

− bez dalšího využití , chránící objekt před vnějšími povětrnostními vlivy, zabezpečují 

požadovanou kvalitu vnitřního prostředí. 

                    sedlová                            valbová                        polovalbová                                       
                                                                                                                          mansardová                                                                               
                                                                          
                                                                            
    
                                                                        
                  pultová                                                              stanová                            
                                                     pilová                                                                     věžová 
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Podle plošné hmotnosti střešního souvrství[3]: 

− těžké (plošná hmotnost > 100kg/m2), 

− lehké (plošná hmotnost < 100kg/m2). 

Podle konstrukčních systémů na[3]: 

− krovy, 

− vazníky, 

− nosníky. 

 Dále je možno střechy rozlišovat podle rozpětí, technologie výroby, podle řešení 

problémů pronikání vodní páry do střechy, podle použitého materiálu, z hlediska difuzního 

odporu krytiny atp. 

Dřevěné střešní konstrukce sklonitých střech 

 Nosnou konstrukcí zastřešení jsou buď vazníky, nebo krovy různých vaznicových 

soustav. Přenáší hmotnost střešního pláště a zatížení působící na plášť do svislých nosných 

konstrukcí. V příčném směru se statické tuhosti dosáhne soustavou trojúhelníků, 

vytvořených jednotlivými konstrukčními prvky, ve směru podélném se této tuhosti 

dosáhne pásky nebo zavětrovacími prkny ve střešní rovině [3].  

Vaznicové soustavy se navrhují [3]: 

− se stojatou stolicí, kde jsou vaznice podporovány svislými sloupky, viz obr. 1.2, 

− s ležatou stolicí, kde jsou vaznice podporovány šikmými sloupky, nebo vzpěrami.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Obr. 1.2 - Složení krovové konstrukce se stojatou stolicí [3] 

Vysvětlivky: 
1-vazný trám,  
2-podezdívka,  
3-pozednice,  
4-vaznice, 
5-krokev,  
6-sloupek,  
7-vzpěra,  
8-pásek,  
9-kleštiny 
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Hambálkové soustavy, pro které je charakteristické, že každý pár krokví je rozepřen 

dřevěným hranolem, tzv. hambálkem. Zajišťuje tuhost krovu v příčném směru a bývá 

proveden na rozpětí cca 6 ÷ 11 m.  

Železobetonové střešní konstrukce sklonitých střech 

Využívání železobetonových konstrukcí souviselo s přechodem z monolitických 

konstrukcí na montované a s uplatňováním předpjatého betonu. Nevýhodou železo-

betonových konstrukcí je jejich hmotnost a obtížná rekonstrukce. Základní typy 

železobetonových střešních konstrukcí jsou konstrukce vazníkové, rámové, lomenice, 

skořepiny a další [3]. 

Kovové konstrukce sklonitých střech 

 Na kovová zastřešení se především používá ocel, případně hliník nebo měď. Ocel 

se používá jak pro hlavní nosnou konstrukci zastřešení, tak i pro střešní plášť. Měď a hliník 

se uplatní především pro střešní pláště. Základním typem kovových střešních konstrukcí 

je zastřešení vazníky. Jedná se o ocelovou střešní konstrukci, tvořenou vazníky, 

doplněnými vaznicemi, střešními ztužidly a konstrukcemi světlíků. Spolu se svislými 

nosnými konstrukcemi (sloupy) tvoří rámové konstrukce [3].  

 Pro sklonité střechy je možno použít různé typy krytin, jako např. keramické 

a betonové tašky, asfaltové vlnité desky, krytiny plechové, povlakové fóliové, 

z vláknocementových prvků a nebo zejména dříve používané dřevěné a asfaltové šindele, 

či přírodní břidlice. 

1.3 Ploché střechy 

Zastřešení bytových, občanských staveb i rodinných domů,  je často technicky řešeno 

plochými střešními plášti. Základní vrstvy střešního pláště jsou nosná vrstva a krytina. 

Další vrstvy jsou doplňkové (např. hydroizolační, ochranná, nosná, tepelně izolační, 

parotěsná, atp.) 

Ploché střechy rozdělujeme do základních skupin [3]: 

Podle využití: 

− účelové, určeny pro dopravu, parkování, sport, rekreaci (např. zelené střechy), 

umístění technologického vybavení, 
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− bez dalšího využití, chránící objekt před vnějšími povětrnostními vlivy, zabezpečují 

požadovanou kvalitu vnitřního prostředí, přístup jen pro kontrolu stavu. 

Podle konstrukčního řešení [3]: 

− Jednoplášťové střechy jsou nejběžnějším typem plochých střech, mají jen jeden 

střešní plášť. 

Podle umístění hydroizolační vrstvy rozlišujeme skladbu této vrstvy: 

− na vrchním líci střešního pláště, tzv. tradiční skladba, 

− pod tepelnou izolací, tzv. obrácená skladba, 

− mezi dvěma tepelnými izolacemi, tzv. duo střechy, 

Podle umístění tepelné izolace rozlišujeme skladbu s tepelnou izolací nad nosnou 

konstrukcí, nebo skladbu s tepelnou izolací pod nosnou konstrukcí. 

Podle způsobu větrání střešního pláště rozlišujeme střechy s větracími kanálky, nebo 

bez větracích kanálků. 

− Dvouplášťové střechy oddělují vnitřní prostředí od vnějšího dvěma plášti, mezi 

nimiž je vzduchová mezera. Prostor mezi plášti může být neprůlezný, průlezný, 

průchozí nebo slouží jako půda. Podle způsobu větrání vzduchové mezery 

rozlišujeme skladbu s nevětranou vzduchovou mezerou nebo s větranou vzduchovou 

mezerou. 

Podle hodnoty tepelného odporu horního pláště rozlišujeme: 

− skladby s tepelným odporem horního pláště R ≥ 0,2 m2.K.W-1 (v případě 

splnění tohoto požadavku lze předpokládat omezení kondenzace vodní páry 

na vnitřním povrchu vnějšího pláště), 

− skladby s tepelným odporem horního pláště R < 0,2 m2.K.W-1 (problematické 

řešení horního pláště s ohledem na riziko kondenzace vodní páry na jeho 

vnitřním povrchu). 

− Víceplášťové střechy jsou vytvořeny třemi a více střešními plášti oddělenými 

od sebe vzduchovými vrstvami. Jako ploché střešní pláště se navrhují jen výjimečně, 

běžnější je toto řešení u šikmých střešních plášťů. Návrh víceplášťových střech 

je zpravidla omezen na specifické případy, kdy požadujeme omezit odtávání sněhu 

na střeše nebo minimalizovat prohřívání podstřešního prostoru. 
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2 Vývoj požadavků kladených na střešní konstrukce a pláště 

Konstrukce i rekonstrukce střešních konstrukcí a plášťů prošly během vývoje 

mnohými změnami v oblasti legislativní i technické. Je vhodné zmínit se o vývoji 

požadavků kladených na střešní konstrukce a pláště i z pohledu požární bezpečnosti. 

2.1 Historie vývoje střech 

Od pradávna lidé pokrývali své příbytky větvemi, chvojím, palmovými listy, 

rákosem, slámou, nebo kůžemi ze zvěře. Časem se člověk jako lovec či pastevec usadil 

jako zemědělec a začal bydlet ve stanech z kůží, tkanin ze srsti zvířat. Obydlí byly pokryty, 

rákosem, stébla tak snadno netlela a nerozpadala se tak rychle jako traviny [11].  

Postupem doby lidé pokrývali svá obydlí došky a šindeli. Lidé ještě nepoužívali 

komíny, kouř z ohniště na podlaze, nebo na peci odcházel mezi stropními trámy 

do podstřeší a volně unikal netěsnou střechou ven. Počátkem požární ochrany střech bylo 

použití nehořlavých krytin. Z hlediska vývoje byly velkým převratem krytiny z pálené 

tašky. Levnější variantou byly betonové krytiny. Ještě levnější variantou byly eternitové 

desky, ale po objevení nepříznivých zdravotních účinků azbestu bylo od jejího užívání 

upuštěno. Plech byl drahý, zvláště, pokud byl měděný. Pozinkovaný plech brzy zkoroduje, 

je nevzhledný, proto se hodí jen na levné či krátkodobé stavby a přístřešky. Lepenka 

se vyrábí z papíru, tkanin, fólií a dalších vložek, vrstvených a lepených k sobě živicí 

a asfaltovými [11]. 

Analýza střech do první poloviny 18. století 

 Z požárního hlediska jsou u krovů většinou nejcitlivější styčníky a spoje. Starší 

typy krovů byly kompletovány dřevěnými spojovacími prostředky (např. klíny, kolíky, 

příložky atp.), později pak ocelovými spojovacími prostředky (např. svorníky, vruty, 

hmoždíky atp.). Spojovací prostředky mají tepelnou vodivost. Hřebíkové spoje jsou proti 

spojům svorníkovým rozloženy na větší kontaktní ploše, což má u těchto spojů vliv 

na lepší požární odolnost. Požární odolnost dřevěných konstrukcí souvisí s tloušťkou 

zuhelnatělé vrstvy a ta rozhoduje při posouzení únosnosti dřevěných konstrukcí po požáru. 

U dřevěných konstrukcí se mezní stav ztráty celistvosti neposuzuje, jelikož dochází 

k prohoření dřevěných konstrukcí až po ztrátě únosnosti [12]. 
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Analýza střech po druhé polovině 18. století do první poloviny 20. století 

Nejčastější materiál nosných konstrukcí střech je dřevo, zdivo, ocel, beton a litina. 

Ke kompletačním konstrukcím přibyly navíc podlahy z betonu, xylolitu, keramiky, 

dřevěné výplňové otvory větších rozměrů, zavěšené podhledy, zděné příčky, betonové 

a roštové s plášťovými materiály většinou nehořlavé (např. heraklitové). K nosným 

konstrukcím přibyly konstrukce betonové a kovové [12]. 

Analýza střech od druhé poloviny 20. století 

Mimo klasické dřevěné trámy a krovy se používají moderní lamelové a příhradové 

dřevěné konstrukce a konstrukce z aglomerovaného dřeva. Betonové konstrukce jsou 

rozšířeny o použití předpjatého betonu. Novou kategorií jsou dále panelové objekty. 

Kompletační konstrukce jsou rozšířeny o materiály na bázi plastů a skla [12]. 

2.2 Vývoj požadavků na požární bezpečnost 

Během historického vývoje prodělaly požadavky na požární bezpečnost značných 

změn. Z pohledu historického vývoje můžeme tyto požadavky rozdělit do tří etap. 

2.2.1 Období do „1. republiky“ 

Již od 13. století zná stavební právo protipožární nařízení. Nejednalo se ovšem 

o texty s návody na konkrétní bezpečnou výstavbu, ale o organizaci hašení. Např. 

principem Pražského požárního řádu ze 14. století „O pořádku při hašení ohně“ bylo vedení 

protipožárního zásahu rychtářem. S ohledem na profesi a věcnou pomoc při zásahu bylo řádem 

určeno, jaká skupina občanů se požárního zásahu účastní. Počínaje 18. stoletím se objevily 

první protipožární požadavky - požární řády Marie Terezie a Josefa II. Tyto řády stanovily 

nutnost stavět požární zdi a štíty mezi objekty a parcelami, použití nespalných materiálů 

pro svislé konstrukce (použití zdiva, zákaz dřevěných staveb), nehořlavých podlah 

na půdách a nehořlavých střešních krytin. Řešeny byly i komíny a byly stanoveny 

vzdálenosti mezi objekty z hlediska požární bezpečnosti [12]. 

Požární řády byly následně rozšířeny o obecná ustanovení o novostavbách a jejich 

podobě. Výsledkem bylo postupné vytřídění stavebních předpisů z požárních řádů           

do speciálních stavebních řádů a to již počátkem 19. století. Ovšem požární předpisy byly 

postupně omezeny jen na organizaci likvidací požárů. Do konce 19. století je datován 
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vznik místních stavebních řádů a ty se uchovaly až do první republiky a byly průběžně 

novelizovány. Ve stavebních předpisech byly obsaženy v podstatě i požadavky na požární 

bezpečnost. Z pohledu požárně bezpečnostních požadavků platilo: 

− štítové neboli sousední zdi jsou současně zdmi požárními,  

− platný stavební řád stanovuje tloušťku zděných zdí budov, která vychází 

ze statických požadavků, ale zároveň plní i požární funkci [12]. 

2.2.2 Počátek normativního období 

Jde o období, než byla vydána první norma s požadavky na požární bezpečnost 

staveb. Před vznikem této normy se vycházelo z platných požárních předpisů. Požárně 

bezpečnostní požadavky na objekty byly stanoveny určujícími normami a předpisy. 

ČSN 73 0760 Požární předpisy pro výstavbu průmyslových závodů a sídlišť 

(platné od r. 1955). Předpis byl určen pro projektování a stavby nově realizovaných, nebo 

rekonstruovaných průmyslových závodů a sídlišť, veřejných, výrobních, obytných, 

pomocných objektů, objektů přidružené výroby zemědělských závodů. Za zmínku stojí 

uvést několik údajů z normy, ze kterých bylo možno při návrhu střešních konstrukcí 

a plášťů vycházet. Stavební hmoty a konstrukce jsou podle hořlavosti děleny takto: 

− stavební hmoty na nehořlavé, nesnadno hořlavé, hořlavé, 

− konstrukce z  nehořlavých hmot, z nesnadno hořlavých a z hořlavých hmot [12]. 

Norma dále formuluje odolnost konstrukcí proti ohni jako dobu v minutách, 

po kterou konstrukce odolává působení ohně, v této době nesmí: 

− konstrukce ztratit nosnost a stabilitu,  

− teplota konstrukce na povrchu odvráceném od ohně přestoupit 150 °C,  

− vzniknout trhliny, jimiž by se mohl šířit požár [12].  

Stupeň bezpečnosti objektů proti ohni - je stanoven dle hořlavosti a nejmenší odolnosti 

proti ohni, jejich jednotlivých konstrukcí a podle toho se třídí do stupňů I – V [12]. 

Požární zdi - brání šíření požáru v objektu horizontálním směrem. Nehořlavá konstrukce 

je založena pod úrovní nejnižší podlahy objektu. Je konstruována celým objektem 

vertikálně až nad střešní krytinu. Stabilita nesmí být porušena [12]. 

Požární pásy - se smějí nahradit prolukami, požárními pásy u předepsaných průmyslových 
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objektů. Požární pás má předepsanou šířku, musí být proveden v obvodových zdech, 

pilířích, stropech, střešní konstrukci a krytině z nehořlavého materiálu. Pás musí mít 

na bočních čelech nehořlavé závěsy a nadezdívky musí převyšovat střešní krytinu. 

Velikosti ploch omezené požárními pásy jsou stanoveny počtem podlaží, kategorií výroby 

a stupně bezpečnosti průmyslových objektů proti ohni. Pilíře i nosné zdi požárních pásů 

musí mít odolnost proti ohni alespoň 30 min, dělicí příčky, strop a závěsy 120 min [12]. 

Uzavření otvorů a požární dveře - z důvodu zamezení šíření požáru a kouře, musí být 

otvory v požárních zdech, vratech, okenních  otvorech  požárních  konstrukcí, uzavřeny 

požárními dveřmi, nebo jim rovnocenným zařízením (např. vodní clonou). Požární dveře 

jsou z nehořlavých hmot v nehořlavých rámech či zárubních, samouzavíratelné, z obou 

stran otevíratelné, mají být umístěny nejdále od hořlavých konstrukcí. Odolávají ohni 

nejméně 45 min, u průmyslových budov předepsaných kategorií nejméně 75 min [12]. 

Proluky - šířka je nejmenší vzdáleností mezi vnějšími zdmi sousedních objektů. Stanoví 

se dle stupně bezpečnosti proti ohni, dle výroby v některém z objektů s největším požárním 

nebezpečím. Pro obytné, veřejné a pomocné budovy je šířka proluky podle stupňů 

bezpečnosti proti ohni jedné a druhé budovy. Vystupují-li konstrukční, architektonické 

části objektů více než 1 metr, je šířka proluky zvětšena o tento výstupek [12]. 

 Požární předpisy pro ochranu ocelových konstrukcí (proti ohni) budov pro 

občanské vybavení a bydlení (platnost od r. 1967). Předpis byl určen pro stanovení 

ochrany proti ohni pro ocelové konstrukce, nové projekty budov pro občanské vybavení 

a bydlení. Předpis uvádí i požadavky na obvodové pláště. Jde-li o určení stupně ochrany 

ocelových konstrukcí proti ohni, jsou uvedeny pouze nejmenší požadované doby odolnosti 

proti ohni a materiál konstrukcí obvodových stěn jednotlivých výškových typů budov [12]. 

ČSN 73 0821 Požární  bezpečnost  staveb – Požární odolnost stavebních 

konstrukcí (platnost od r. 1974). Norma uváděla požární odolnost některých typických 

druhů stavebních konstrukcí. [12]. 

2.2.3 Normativní období 

Jedná se o období od roku 1975, kdy byla vydána  norma s požadavky na požární 

bezpečnost staveb ČSN 73 0802 „Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení“. Byla 

schválena v listopadu 1975, platná od 1. 4. 1977 do 31. 1. 1995. Od 1. 2. 1995 byla 
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nahrazena  ČSN 73 0802 – „Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty“ (1994). 

V tomtéž roce (10/1995) byla k této normě vydána paralelní ČSN 73 0804 – „Požární 

bezpečnost staveb – Výrobní objekty“. K ČSN 73 0802 byla v prosinci 1997 vydána 

Změna 1, platila od února 1998. Od prosince 2000 platilo vydání této normy jako 

ČSN 73 0802 - „Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty“ (2000) a byla nahrazena 

nejnovější verzí z roku 2009, která platí až do současnosti, doplněna o Změnu 1 (2013). 

Stejně tak  ČSN 73 0804 – „Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty“ (2002) byla 

nahrazena v roce 2010 a  je používána až dosud, doplněna o Změnu 1 (2013) [12]. Tyto 

dvě normy, známé jako kmenové, jsou základem požárního kodexu zahrnujícího normy 

projektové, zkušební, hodnotové a předmětové.  

Jelikož se v této práci věnuji ve 4. kapitole požárně technickému zkušebnictví, 

je z hlediska historického vývoje nutno neopomenout na zkušební předpis ZP 2/1991 

(stanovení šíření požáru střešním pláštěm). Vstoupil v platnost v roce 1992 a byl 

vypracován na základě mezinárodního zkušebního předpisu ISO 12468-1, jehož 

podkladem jsou kanadské a francouzské předpisy a na jeho vývoji se podílela i Česká 

republika. Byl nahrazen normou  ČSN P ENV 1187 (2002)., která byla nahrazena 

ČSN P CEN/TS 1187 (2012). Předpis obsahoval dvě zkušební metodiky a jejich 

výsledkem bylo zjištění, zda střešní plášť nešíří nebo šíří požár v daném prostoru [4].  

Zkouška A byla určena pro střešní pláště v požárně nebezpečném prostoru, zkouška B pro 

střešní pláště mimo požárně nebezpečný prostor. Rozměry vzorku byly 1,2 x 1,2 m. 

Hraničky byly z bukového dřeva z 18 hranolů ve třech vrstvách o rozměrech 

0,15 x 0,15 x 0,06 m (zkouška A), 0,04 x 0,04 x 0,04 m (zkouška B). Pro požadovaný 

sklon byly vytvořeny dva vzorky, 15° (pro ploché a šikmé střechy), 30° (pro šikmé 

střechy). Ve vzdálenosti 0,5 m nad vzorkem byl umístěn sálavý panel o výkonu 

12,5 kW.m
-2

. Rychlost proudícího vzduchu byla 3,0 m.s
-1

. Zkouška trvala 30 minut, 

sledoval se čas vzplanutí, postup plamene, rychlost šíření plamene (v pětiminutových 

intervalech), stékající a odkapávající hořící částice. Požadavkem pak byla velikost spálené 

plochy vzorku (zkouška A plocha ≤ 0,5 m, zkouška B plocha ≤ 0,5 m). Hořící plocha 

nesměla dosáhnout okraje vzorku a nesměly z něj odkapávat, odpadávat hořící částice, 

na spodní straně vzorku se nesměly objevit plameny nebo otvory > 0,025 m nebo trhliny 

širší než 0,001 m [4]. 
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3 Současné bezpečnostní požadavky při řešení střech, požární 

bezpečnost 

Základní požadavky při navrhování a provádění střešních konstrukcí a plášťů jsou: 

– mechanická odolnost a stabilita, 

– požární bezpečnost, 

– hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, 

– ochrana vnitřního prostředí proti hluku, 

– bezpečnost při užívání, 

– úspora energie a tepelná ochrana, 

– další požadavky investora [8].  

Hovoříme-li o bezpečnostních požadavcích, musíme se zaměřit především 

na požární bezpečnost a bezpečnost střech při užívání.  

Z pohledu požární bezpečnosti střešních konstrukcí je stanovena hlavně požární 

odolnost, chování při vnějším požáru, čili možnosti aplikace konstrukcí do požárně 

nebezpečného prostoru. Tato kritéria se stanoví jednotlivě pro konkrétní střešní konstrukci.  

Otázka bezpečnosti při užívání, v tomto případě, bezpečnosti při práci na střechách, 

její údržbě a kontrole je řešena nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky, nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákon č. 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. 

3.1 Bezpečnost práce na střechách 

U každého typu práce na střeše je nutno vyhodnotit rizika před zahájením prací. 

Je nutno zabezpečit vybavení, aplikaci preventivních opatření, stanovit systém práce. 

Pracovníci musí být vyškoleni a instruováni. Jakákoli práce na střechách musí být 

dokonale naplánovaná k minimalizaci rizik, kterým jsou pracovníci vystaveni.  
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Pro prevenci před úrazy způsobenými padajícími předměty ze střech, je nutno 

dodržovat základní zásady jako jsou použití uzavřených shozů, používání ochranných sítí, 

krytých podchodů, na střechách nehromadit materiál, řádně ukládat materiál a předměty. 

Ostatní rizika vzniku úrazů při práci na střechách jsou tato: 

− přepadnutí přes hranu střechy, 

− propadnutí střechou, 

− propadnutí otvorem ve střeše [13]. 

Způsoby řešení bezpečnosti na střechách proti pádům: 

− přenosnými kotvícími prostředky, jejichž nevýhodou je, že pro vlastní údržbové 

práce na střechách nezůstávají a že tedy slouží pouze firmě, která provádí konkrétní 

činnost při výstavbě, 

− trvalé kotvící systémy zůstávají po dokončení na střeše, jsou k dispozici pro 

kontrolu a případné opravy. 

Ze známých zabezpečovacích systémů je možno volit dva základní: 

− jednotlivé kotvící body, jejichž nevýhodou je poměrně vysoká četnost těchto bodů            

a možnost pádu při uchycování k dalšímu kotevnímu bodu a použijí se tam, kde jsou 

práce v relativně malém prostoru, 

− lanové systémy umožňují snížit počet kotevních bodů a tím také prostupů, riziko 

chyby při uchycování se k dalšímu jednotlivému bodu je vyloučeno, použijí se tam, 

kde je předpoklad velká šíře pohybu osob. 

Nejčastější chyby v plánování bezpečnostních prvků 

− nesprávná vzdálenost k nejvíce vzdálenému místu s předpokladem pohybu osob 

a tím pak možnost volby špatné délky lana osobního úvazu a dále velké výšky 

volného pádu, která nemá být větší než 2,0 m, 

− nerespektování ploch bránící volné výšce pádu, např. níže ležící balkon, nižší 

stříška a další, 

− místo výlezu na střechy, kdy pracovník nemá možnost uchycení lana v odpovídající 

vzdálenosti od žebříku, nebo plošiny a má bez jištění překonat určitou vzdálenost, 

− kotvící prvky nejsou osazeny v blízkosti možného propadu otvory ve střeše, 

především v blízkosti světlíků a při čištění, či opravě světlíku může dojít 

k propadnutí otvorem, 
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− nezajištěn bezpečný přístup pověřené osoby na střechu od místa výlezu a bezpečný 

pohyb v okolí klimatizační jednotky umístěné na střechách, velmi často v blízkosti 

hrany přepadu [13]. 

3.2 Požární bezpečnost 

Střešní stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby po požadovanou dobu 

zachovávaly stabilitu konstrukce a byla tak umožněna bezpečná evakuace osob, umožněn 

protipožární zásah jednotek požární ochrany a bylo zamezeno rozšíření požáru uvnitř 

objektu i mimo něj. Střechy musí jednoznačně přispívat k celkové požární bezpečnosti 

stavby [5]. V souvislosti se střechami jsou tyto požadavky směrovány právě na konstrukční 

a materiálové řešení střechy (na působení požáru na konstrukci jak zvenčí, tak zevnitř 

znamená, že se požadavky týkají jak podhledové, tak nosné konstrukce střechy 

a v neposlední řadě i střešního pláště). Střechy jsou posuzovány zkouškami dle příslušných 

norem a výsledky zkoušek je dělí do jednotlivých tříd dle klasifikačních norem [14]. 

Požárně bezpečnostní požadavky střech jsou hodnoceny z těchto hledisek: 

− požární odolnosti, 

− chování střech při působení vnějšího požáru, 

− reakce na oheň [14]. 

Výsledky zkoušek se porovnávají s hodnotami klasifikační normy. Při zkouškách se sledují 

stanovené mezní stavy:   

− R – nosnost konstrukce, 

− E – celistvost konstrukce, 

− I – tepelná izolace konstrukce, 

− W – tepelná radiace z povrchu konstrukce [14]. 

Metodami hodnocení požárně bezpečnostních požadavků materiálů se zabývá požárně 

technické zkušebnictví a blíže jsou tyto metody rozebrány ve 4. kapitole. 

3.2.1 Požární odolnost střech 

Požární odolnost střech je čas, po který střešní konstrukce schopna odolávat 

teplotám, vznikajícím při požáru, aniž by došlo k porušení konstrukce střechy. Dle stupně 

požární bezpečnosti požárních úseků, nad kterými je střecha postavena, je určena požární 



 16 

odolnost střechy (viz tab. 3.1). Stupně požární bezpečnosti jsou určeny dle výšky objektu, 

výpočtového požárního zatížení a typu konstrukčního systému [7]. 

Střešní plášť, který má vrstvy z hořlavých materiálů s třídou rekce na oheň B až F, 

je hodnocen  mezními stavy EI. Pokud  jsou vrstvy z nehořlavých materiálů, je střešní 

plášť hodnocen mezním stavem E. Má-li střešní plášť nosnou funkci střechy, musí být 

klasifikován mezními stavy E, EI, R (např. REI nebo RE) [7]. 

Pokud není nad posledním požárním stropem nahodilé požární zatížení, nebo je 

zde jen výjimečný počet osob a objekt není vyšší než 30 m, nemusí nosné konstrukce 

střech vykazovat požární odolnost. O ostatních podmínkách hovoří normy ČSN 73 0802 

a ČSN 73 0804. 

  Tab. 3.1-Požární odolnost některých stavebních konstrukcí dle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 [5,6] 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

3.2.2  Odolnost střech při působení vnějšího požáru    

Působením požáru na horní stranu střešního pláště může být střešní konstrukce 

umístěna v požárně nebezpečném prostoru, či mimo něj,proto se hodnotí v obou případech. 

Požárem v požárně nebezpečném prostoru, vymezeným u požárně otevřených ploch 

odstupovými vzdálenostmi, je střešní plášť vystaven sálavému teplu a dopadu 

odpadávajících hořících částic. Jelikož hrozí riziko rozšíření požáru po střešním plášti, 

je nutné střešní plášť zhotovit z konstrukcí typu DP1. Lze také zjistit zda střešní plášť 

Stavební konstrukce 

Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku, nad 
kterým je střešní konstrukce umístěna 

I. II. III. IV. V. VI. VII. 

Požární odolnost a druh stavební konstrukce 

Požární strop v 
posledním 

nadzemním podlaží 
15+ 15+ 30+ 30+ 45+ 

60 
DP1 

90 
DP1 

Požární uzávěry otvorů  
v posledním       

nadzemním podlaží 

15 
DP3 

15 
DP3 

15 
DP3 

30 
DP3 

30 
DP3 

45 
DP2 

60 
DP1 

Nosná konstrukce 
střechy 

15 15 30 30 45 60 
DP1 

90 
DP1 

Střešní plášť - - 15 15 30 30 
DP1 

45 
DP1 
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nepodporuje rozšíření požáru a neumožní tak zapálení hořlavých konstrukcí střechy. 

Klasifikace těchto střech je BROOF (t3) [7]. 

Jsou-li střešní pláště mimo požárně nebezpečný prostor, je možno použít střešní 

pláště, ze kterých lze vytvořit spojitý celek větší než 1500 m2. Pak se střechy nemusí dělit 

požárními pásy, avšak musí mít klasifikaci BROOF (t3) nebo BROOF (t1) pro požadovaný 

sklon. Pokud je střecha členěna požárními pásy, musí mít pásy šířku minimálně 2 m a musí 

být typu DP1 [7]. 

3.2.3 Třídy reakce na oheň 

Použitelnost hodnot stupňů hořlavosti stavebních hmot uvedených v ČSN 73 0823 

a výsledků zkoušek stupně hořlavosti stavebních hmot podle původní české normy         

ČSN 73 0862 byla dne 31. prosince 2007 ukončena. Následně byla zpracována, schválena 

a publikována evropská norma EN 13501-1 a nahradila tak zrušenou ČSN 73 0862. Byla 

tak do soustavy ČSN zavedena v roce 2003, revidována v roce 2007 [15].  

Dle ČSN 73 0862 se třídily stavební hmoty do těchto stupňů hořlavosti: 

A-Nehořlavé (kámen, beton, cihla), B-nesnadno hořlavé (desky z minerálních vláken),  

C1-těžce hořlavé (tvrzeny papír, tvrdé dřevo,), C2-středně hořlavé (dřevotřískové desky, 

měkké dřevo,), C3-lehce hořlavé (PVC lehčený, organické sklo) [1]. 

Dle ČSN EN 13501-1 jsou stavební  výrobky klasifikovány do tříd reakce na oheň: 

A1, A2, B, C, D, E, F. Třída reakce na oheň je možno doplnit indexem, který stanoví určitý 

typ výrobku. Dolní index „L“ pro tepelnou izolaci potrubí, „fl”(floor) pro podlahoviny, 

index „ca“ (cabel) pro elektrické kabely. Některé třídy reakce na oheň mohou být doplněny 

doplňkovou klasifikací, popisující tvorbu hořících kapek/částic (d)  a vývin kouře (s): 

− s3  nepožaduje se omezení množství kouře, 

− s2  omezené celkové množství kouře a poměrné zvýšení množství kouře,  

− s1  podmínky přísnější než pro s2, 

− d2 bez omezení, 

− d1 bez hořících kapek/částic, hořící déle než daný časový úsek,  

− d0 nesmí se tvořit hořící kapky/částice  [1]. 
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3.2.4 Třídění konstrukčních částí 

Pro zatřídění je důležité zda je nosná část z hořlavých materiálů a zda bude 

konstrukční část přispívat k intenzitě požáru. V roce 2005 se v revidované normě 

ČSN 73 0810 zavedlo nové značení DP1, DP2, DP3, vůči předchozímu D1, D2, D3. [1]. 

Konstrukční části druhu DP1  nezvyšují  v požadovaném čase požární odolnosti  

intenzitu požáru. Nejčastěji jde o výrobky s třídou reakce na oheň A1. U objektů 

se samočinnými stabilními hasicími zařízeními o požární výšce 22,5 m nebo vyšší, 

se mohou použít výrobky s třídou reakce na oheň A2. Lze i použít výrobky s třídou reakce 

na oheň B až F, musí ale být umístěny mezi výrobky, které mají třídu reakce na oheň A1 

či A2 a tyto stavební výrobky nemají vliv na stabilitu a únosnost konstrukční části [7]. 

Konstrukční části druhu DP2 nepřispívají v požadovaném čase požární odolnosti 

ke zvýšení intenzity požáru. Jsou složeny z výrobků hořlavých i nehořlavých. Nehořlavé 

výrobky vytváří povrchové vrstvy, které chrání vnitřní hořlavé vrstvy, které mohou být 

z výrobků s třídou reakce na oheň A1 až D a je také možné vytvořit z výrobků s třídou 

reakce na oheň B až D, musí být nezávislé na stabilitě a únosnosti konstrukční části  [7]. 

Konstrukční části druhu DP3 přispívají v požadovaném čase požární odolnosti 

ke zvýšení intenzity požáru. Jde o konstrukce nesplňující podmínku zařazení do skupin 

DP1 nebo DP2. Povrchové i vnitřní vrstvy jsou tvořeny hlavně hořlavými výrobky [7]. 
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4 Střechy a požárně technické zkušebnictví 

Z pohledu požární bezpečnosti jsou hlavní vlastnosti střech hodnoceny požárně 

technickým zkušebnictvím. Hodnotí se požární odolnost, chování střech při působení 

vnějšího požáru, třída reakce na oheň a provádí se dle zkušebních norem. Výsledky těchto 

zkoušek se porovnávají s hodnotami klasifikační normy. Přehled zkoušek, konkrétních 

zkušebních a kvalifikačních norem, je uveden v tab. 4.1. Zlomem v požárně technickém 

zkušebnictví je rok 2008, od kdy se v Evropské unii hodnotí výrobky jen dle evropské 

normy. Do konce roku 2007 se v České republice užívalo hodnocení dle norem českých 

i evropských. Pro potřeby výrobců, dovozců, případně distributorů nebo zplnomocněných 

zástupců, kteří uvádějí na trh stanovené stavební výrobky, nebo zabudovávají tyto 

výrobky do staveb, provádí zkoušky požární bezpečnosti střech autorizované zkušebny 

a laboratoře [14]. 

Tab. 4.1- Zkušební a klasifikační normy dle typu zkoušky [14] 

Typ zkoušky Zkušební norma 
Klasifikační 

norma 

Požární odolnost střešních konstrukcí ČSN EN 1365-2 ČSN EN 13501-2 

Chování střech při působení vnějšího požáru ČSN P CEN/TS 1187 ČSN EN 13501-5 

Reakce 
střech na 

oheň 

Zkouška nehořlavosti ČSN EN ISO 1182 

ČSN EN 13501-1 
Stanovení spalného tepla ČSN EN ISO 1716 

Tepelný účinek jednotlivého 
hořícího předmětu 

ČSN EN 13823 

Zkouška zápalnosti ČSN EN ISO 11925-2 

4.1 Zkouška požární odolnosti střešních konstrukcí 

Zkouška se provádí dle normy ČSN EN 1365-2, která slouží pro zkoušení požární 

odolnosti střech a stropů. Souvisí s normou ČSN EN 1363-1, určující podmínky pro 

zkoušky požární odolnosti. Hodnotí se požadované mezní stavy (nosnost, celistvost, 

tepelná izolace). Zkouška je realizována ve zkušebním zařízení, jehož hlavní částí je pec,  

upevňovací rám, zařízení pro řízení teploty, sledování a ovládání tlaku hořlavých plynů, 

zatížení vzorku a měřících přístrojů [9]. 



 20 

Vzorek se volí tak velký, aby se dokázal umístit do pece, ale vždy je snahou volit 

velikost vzorku jako je velikost výrobku. Minimální rozměry musí být 4 x 3 m. Vzorek 

je uchycen, či nainstalován tak, jako v reálných podmínkách (konstrukční detaily, 

materiály, komponenty, přístupnost). Zkoušky se provádí pro všechny možné varianty 

uchycení, různé polohy a to vždy s novým vzorkem [10]. 

 Prvním krokem je upevnění vzorku do rámu a jeho zatížení (hydraulicky, 

mechanicky, závažím). Nosné konstrukce se takto zatěžují minimálně 15 minut před 

zkouškou. Dále je nutné odečíst hodnoty vzorku při počátečních podmínkách. Teplota 

na povrchu i uvnitř vzorku je odečtena nejdříve 5 minut před zkouškou a musí být 

20 ± 1 °C  a nesmí se lišit od průměrné teploty okolí o více než 5 °C. Počáteční teplota 

termoelektrických článků musí být 30 ± 2 °C. V okamžiku překročení teploty 50 °C 

na libovolném termoelektrickém článku, nastává počátek zkoušky, kdy dojde ke spuštění 

měření na všech měřících přístrojích (teplota, tlak v peci, deformace, celistvost, plamenné 

hoření a celkové chování vzorku). Hrozí-li poškození zkušebního zařízení, ohrožení 

personálu, či jsou dosažena kritéria chování vzorku, je zkouška ukončena [9]. 

4.2 Zkouška pro stanovení chování střech při vnějším požáru – 

mezinárodní zkušebnictví 

 Zkoušení se provádí dle normy ČSN P CEN/TS 1187. Tato norma slouží pro 

stanovení chování střech při působení vnějšího požáru a byla vydána v roce 2012 

evropskou organizací pro normalizaci. Zkušební norma obsahuje čtyři typy zkoušek, 

převzaté z národních norem 4 států EU. Liší se provedením zkoušky [4].   

 

 

 

 

 

          a)                                                b)                                                  c) 

Obr. 4.1 - Zkouška pro stanovení chování střech při vnějším požáru  

 

zkoušený vzorek                                      zdroj proudícího                       zdroj  
                                                                  vzduchu                                   sálavého  
                                                                                                                   tepla 
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Zkouška 1 - hořící hraničky, bez působení proudícího vzduchu 

Zkouška se provádí dle německé metodiky DIN 4102-7, viz obr. 4.1 a). Hodnotí chování 

tepelně namáhaného střešního pláště hořícími hraničkami. Vnější šíření požáru, poškození 

vnitřních vrstev a prohoření se hodnotí během a po zkoušce. 

Rozměry vzorku: 0,8 x 1,8 m a větší. 

Sklon střechy: pro požadovaný sklon se vytvoří čtyři zkušební vzorky, 

− 15° (pro střechy, které budou v praxi instalovány v úhlu do 20°), 

− 45° (pro střechy, které budou v praxi instalovány v úhlu větším než 20°). 

Vzdálenosti: 0,01 m nad zkušebním vzorkem umístěn drátěný koš s obsahem stlačené 

dřevité vlny. Při zahájení zkoušky se tato dřevitá vlna zapálí. 

Průběh zkoušky: 

− od iniciace se po 30. minutě uhasí všechny povrchové plameny, 

− po 60. minutě se zkouška ukončí a následuje rozříznutí pláště, kdy se kontroluje, zda 

v plášti nevzniká bezplamenné hoření. Pokud při rozšíření plamenů po okraj vzorku, 

či při prohoření vzorku, nevznikají patrné příznaky hoření, či vzniká ohrožení 

personálu, nebo poškození zařízení, může dojít k předčasnému ukončení zkoušky [4]. 

 Na obr. 4.2 a) je znázorněno zahájení zkoušky, průběh zkoušky je zobrazen 

na obr. 4.2 b), detail prohoření vzorku ze spodní strany je znázorněn na obr. 4.2 c), 

na obr. 4.2 d) je znázorněn moment před koncem zkoušky, kdy je již vzorek porušen 

vlivem vysoké teploty hoření. 

 

 

 

 

a)              b)                                   c)                                     d) 

                              Obr. 4.2 - Průběh zkoušky 1 dle DIN 4102-7 [16]                      
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Zkouška 2 - hořící hraničky s působením proudícího vzduchu 

Zkouška se provádí dle skandinávské normy Nordtest NT FIRE 006, viz obr. 4.1 b). 

Hodnotí chování tepelně namáhaného střešního pláště hořícími hraničkami, kdy je hoření 

podporováno proudem vzduchu (horní a spodní ventilátor). Vnější šíření požáru, poškození 

vnitřních vrstev a prohoření se hodnotí během a po zkoušce. 

Rozměry vzorku: 0,1 x 1,0 m (hráň z borového dřeva o rozměrech 0,1 x 0,1 m). 

Sklon střechy: 30°. 

Rychlost proudícího vzduchu: 2,0 a 4,0 m.s
-1

 (Pro každou rychlost tři zkoušky). 

Průběh zkoušky: 

− při iniciaci borového dřeva je spuštěn horní ventilátor, 

− po 15. sekundě je spuštěn i ventilátor spodní, 

− konec zkoušky po 15. minutách, případně dříve (uhasnutí ohně, dosažení vrchního 

okraje vzorku čelem plamene) [4]. 

Zkouška 3 - hořící hraničky s působením proudícího vzduchu a radiací  

 Zkouška se provádí dle francouzské metodiky Department Oder, viz obr. 4.1 c). 

Hodnotí chování tepelně namáhaného střešního pláště hořícími hraničkami, kdy je hoření 

podporováno proudem vzduchu a sálavým teplem. Hodnotí se doba, ve které došlo 

k výskytu hořícího materiálu, doba hoření, oblast hoření a případně i doba prohoření, 

velikost prohořelých otvorů a poškození vnitřních vrstev. Průběh zkoušky je zobrazen 

na obr. 4.3 a 4.4. 

Rozměry vzorku: 1,2 x 3,0 m a větší. 

Sklon střechy: pro požadovaný sklon se vytvoří dva vzorky, 

− 5° (pro střechy, které budou v praxi instalovány v úhlu do 10°), 

− 30° (pro střechy, které budou v praxi instalovány v úhlu větším než 10°). 

Vzdálenosti: 0,5 m nad zkušebním vzorkem umístěn sálavý panel o rozměrech 0,6 x 0,6 m, 

tepelném výkonu 12,5 kW.m
-2

. 

Rychlost proudícího vzduchu: 3,0 m.s
-1

.
 

Průběh zkoušky:
 

− 2 až 5 minut před zkouškou se hraničky (z dřevovláknité desky) nechají nasáknout  

n-heptanem, 
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− zahájení zkoušky je provedeno vložením vzorku pod radiační panel (kde je ustálený 

proud vzduchu a ustálený tepelný tok), 

− v čase 2 minut a 30 sekund od zahájení zkoušky jsou iniciovány dvě hraničky, 

− v čase 3 minuty jsou hraničky umístěny na povrch vzorku, 

− konec zkoušky po 30. minutách, případně dříve (prohoření, šíření plamene po spodní 

straně,  vznik ohrožení personálu, poškození zařízení) [4]. 

 

 

 

 

Obr. 4.3 - Průběh zkoušky 3 [17]                 Obr. 4.4 - Před ukončením zkoušky 3 [17]                               

Zkouška 4 – hořící hraničky s působením proudícího vzduchu a radiací, 

dvoustupňová metoda  

Provádí se dle z britské metodiky BS 476-3 a byla do ČSN P ENV 1187 doplněna 

v roce 2004, následně byla norma změněna normou ČSN P CEN/TS 1187. Vzorek střechy 

je vystaven tepelným účinkům hořících hraniček, proudu vzduchu a sálajícímu teplu.            

V předběžné zkoušce se zkouší zapalitelnost vzorku od hořících hraniček. V následné 

zkoušce je na tři vzorky působeno tepelnými účinky hořících hraniček, proudem vzduchu 

a sálavým teplem a testují se na prohoření. Testuje se vzorek střechy s kompletní střešní 

konstrukcí, s podpůrnými konstrukcemi. Ve vodorovné poloze se zkouší pouze střechy, 

které budou mít ve skutečnosti sklon do 10°, ostatní se zkouší pod úhlem 45°[4]. 

Dle ČSN EN 13501-5 má každá ze zkoušek několik klasifikačních tříd. Klasifikace 

začíná třídou BROOF (hodnoty zjištěné při zkoušce vyhoví stanoveným zkušebním 

kritériím) a končí třídou FROOF (hodnoty zjištěné při zkoušce nevyhoví stanoveným 

zkušebním kritériím). Za tato označení třídy se připojuje označení zkušební metody (t1) 

(t2) (t3) (t4). Příklad klasifikace: BROOF (t1)[14]. Podrobněji v tab. 4.2. 

 V souvislosti s normami ČSN 73 08 XX byly v ČR z normy ČSN P CEN/TS 1187 

přijaty jen zkoušky 1 a 3. U zkoušky 1 je žádaná klasifikace BROOF (t1) a používá 
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se pro hodnocení střech vyskytujících se mimo požárně nebezpečný prostor. Zkouška 3 

je určena pro klasifikaci BROOF (t3) a je užívána pro střechy v požárně nebezpečném 

prostoru [14]. 

Tab. 4.2 - Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkušební 
metoda 

Třída Klasifikační kritéria 
   

Zkouška 1 BROOF(t1) 
-   vnější a vnitřní šíření ohně směrem vzhůru < 0,7 m, 
-   vnější a vnitřní šíření ohně směrem dolů < 0,6 m, 
-   maximální vnější a vnitřní délka odhoření < 0,8 m, 
-   žádný hořící materiál neodkapává z exponované strany, 
-   žádné hořící či žhnoucí částice nepronikají střešní konstrukcí, 
-   žádný jednotlivý průběžný otvor > 25 mm2, 
-   souhrn všech průběžných otvorů < 4500 mm2, 
-   podélné šíření ohně nedosáhne okrajů oblasti měření, 
-   žádné vnitřní žhnutí, 
-   maximální poloměr vnějšího a vnitřního šíření ohně po       
    vodorovných střechách < 0,2 m. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 FROOF(t1)       - nejsou stanovena žádná kritéria. 

Zkouška 2 BROOF(t2)           Pro obě řady zkoušek při rychlosti větru 2 a 4 m.s-1 
-   střední délka poškození střešní krytiny a podkladu ≤ 0,55 m, 
-   maximální délka poškození střešní krytiny a podkladu≤ 0,8 m. 

  
  
 FROOF(t2) -   nejsou stanovena žádná kritéria. 

Zkouška 3 BROOF(t3) 
-   doba vnějšího šíření požáru TE ≥ 30 min  
-   doba do prohoření TP ≥ 30 min. 

 CROOF(t3) 
-   doba vnějšího šíření požáru TE ≥ 10 min  
-   doba do prohoření TP ≥ 15 min. 

 DROOF(t3) -   doba do prohoření TP  ≥ 30 min. 
 FROOF(t3) -   nejsou stanovena žádná kritéria. 

Zkouška 4 BROOF(t4) -   žádná prohoření střešního systému během 1 h, 
-   při předběžné zkoušce po odstranění zkušebního plamene hoří    
    vzorek < 5 min, 
-   při předběžné zkoušce je rozsah šíření plamene < 0,38 m mezi    
    okraji hoření. 

  
  
  
  

 CROOF(t4) -   žádná prohoření střešního systému během 30 min, 
-   při předběžné zkoušce po odstranění zkušebního plamene hoří    
     vzorek < 5 min, 
-   při předběžné zkoušce je rozsah šíření plamene < 0,38 m mezi          
     okraji hoření. 

  
  
  
  

 DROOF(t4) -   žádná prohoření střešního systému během 1 h, 
-   při předběžné zkoušce po odstranění zkušebního plamene hoří    
     vzorek < 5 min, 
-   při předběžné zkoušce je rozsah šíření plamene < 0,38 m mezi   
    okraji hoření. 

  
  
  
  

 EROOF(t4) -   dojde k prohoření střešního systému během 30 minut,  ale k    
     prohoření nedojde při předběžné zkoušce, 
-   rozsah šíření není sledován. 

  
  
 FROOF(t4) -   nejsou stanovena žádná kritéria. 
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4.3 Zkouška reakce střech na oheň 

Zkoušky reakce na oheň , byly donedávna spíše státním specifikem ve většině států 

Evropy. Přijetím souboru evropských norem pro zkoušení a klasifikaci stavebních výrobků 

podle jejich reakce na oheň v roce 2002 se situace změnila. Normy byly povinně do šesti 

měsíců převzaty i Českou republikou. Klasifikační norma ČSN EN 13501-1 vychází při 

určování tříd reakce na oheň z výsledků těchto čtyř zkušebních norem: ČSN EN ISO 1182, 

ČSN EN ISO 1716, ČSN EN 13823 a ČSN EN ISO 11925-2 [18]. 

Zkouška nehořlavosti 

Zkouška se provádí dle ČSN EN ISO 1182 ve speciální peci v laboratorních 

podmínkách. Zkouška rozhodne, které z výrobků požár nepodpoří, či jen malou mírou. 

Tyto výrobky jsou poté klasifikovány do tříd A1, A2. Zkouška se skládá z pěti měření, 

je otestováno pět zkušebních těles a je vypočítána průměrná hodnota ze všech měření [18]. 

Rozměry vzorku: válec, průměr 0,045 m, výška 0,05 m. 

Průběh zkoušky:
 

− vážení vzorku před zkouškou, 

− umístění vzorku do drátěného košíku a vložení do pece, 

− po dobu zkoušky 30 minut je v peci teplota 750 °C, 

− měří se povrchová a vnitřní teplota vzorku, teplota na termočláncích a doba 

případného plamenného hoření vzorku, 

− na konci zkoušky vychladnutí a zvážení vzorků, určení hmotnostního úbytku.  

Klasifikace: 

− třída A1, pokud ani na jednom termočlánku není nárůst teploty vyšší než 30 °C, 

nenastane plamenné hoření vzorku a hmotnostní úbytek vzorku není větší jak 50 %, 

− třída A2, pokud ani na jednom termočlánku není nárůst teploty vyšší než 50 °C, 

plamenné hoření vzorku nepřesáhne dobu 20 sekund a hmotnostní úbytek vzorku 

není větší jak 50 %  [18] 
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Stanovení spalného tepla 

Zkouška se provádí dle ČSN EN ISO 1716. Spalným teplem rozumíme maximální 

množství tepla, které se uvolní během úplného spálení výrobku. Zkouška rozhodne, které 

z výrobků požár nepodpoří, či jen malou mírou. Tyto výrobky jsou poté klasifikovány 

do tříd A1, A2 [18]. Na obr. 4.5 je znázorněna kalorimetrická nádoba pro zkoušky dle ČSN 

EN ISO 1716. 

Hmotnost vzorku: 0,5 g forma prášku (smíchán s 0,5 g kyseliny benzoové) 

Tlak vnitřní nádoby: 3 až 3,5 MPa (čistý kyslík) 

Průběh zkoušky:
 

− směs vzorku a kyseliny nasypána do kelímku, uložení do vnitřní kalorimetrické 

tlakové nádoby, 

− umístění elektrického odporového drátku do kelímku, 

− vnitřní kalorimetrická tlaková nádoba s kelímkem je umístěna uvnitř tepelně 

izolované kalorimetrické nádoby a obklopena vodou, 

− určení váhy a spalného tepla zapalovacího drátku, 

− provedení zkoušky, nutno dbát na dokonalé spálení vzorku, popřípadě nutno zkoušku 

opakovat s přidáním kyseliny benzoové. Zkouška se opakuje alespoň třikrát 

a z naměřených hodnot je vypočtena průměrná hodnota [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5 - Kalorimetrická nádoba pro zkoušky dle ČSN EN ISO 1716 [19] 

Víko pláště  

Zapalovací vodiče  

Teploměr  

Míchadlo 

Vnitřní kalorimetrická nádoba 

Kalorimetrická nádoba  

Plášť 
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Zkouška vystavení tepelnému účinku jednotlivého  hořícího předmětu 

Zkouška se provádí dle ČSN EN 13823. Test slouží pro klasifikaci výrobků do tříd 

A2, B, C a D. Zkušební zařízení je tvořeno ze zkušební místnosti, zkušební plošiny, 

z rozvodu propanu, odvodu kouře a měřících přístrojů a další, viz obr. 4.6 a 4.7 [2]. 

Analyzátory kyslíku a oxidu uhličitého (měření koncentrace) se hodnotí zplodiny 

hoření. Měření hustoty kouře je prováděno snížením intenzity světla procházejícím 

kouřem. Teplota je zjišťována termočlánky, odečítá se tlak i vlhkost. Přes okénka zkušební 

místnosti je vizuálně kontrolována horizontální rychlost šíření plamene a odpadávající 

hořící částice [2].  Ze změn koncentrací kyslíku a oxidu uhličitého se matematicky odvodí 

množství uvolněného tepla ze zkušebního vzorku. Uvolněné teplo je značeno parametrem 

FIGRA, které značí nevětší hodnotu podílu rychlosti uvolňování tepla a odpovídajícího 

času a parametrem THR600s, který charakterizuje celkové množství tepla, které 

je uvolněno ze zkušebního tělesa za prvních 600 sekund po vystavení zkušebního vzorku 

plameni hlavního hořáku. Je také stanoven vývin kouře, který se dopočítává z naměřených 

hodnot propustnosti světla. Při výpočtu je stanoven parametr SMOGRA, jenž je nejvyšší 

hodnota podílu rychlosti vývinu kouře ze zkušebního vzorku a odpovídajícího času. 

A parametr TSP600s, jenž označuje vývin kouře, uvolňujícího se ze zkušebního tělesa 

za prvních 600 sekund po vystavení zkušebního vzorku plameni hlavního hořáku. 

Rozměry vzorku: vzorkem je maketa rohu místnosti, výška stěn (křídel) které jej tvoří 

je 1,5 m, jedno křídlo má šířku 0,495 m a druhé 1 m, tloušťka je max. 0,2 m. 

Vzdálenosti: zkušební místnost má rozměry 3 x 3 x 2,4 m[2]. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4.6 - Zkušební zařízení pro zkoušku                                       Obr. 4.7 - Detail zkoušky  

               dle  ČSN EN 13823 [20]                    dle  ČSN EN 13823 [20] 
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Zkouška zápalnosti malým zdrojem plamene 

Zkouška se provádí dle ČSN EN ISO 11925-2 a vychází z německé normy DIN 

4102-1. Provádí se v laboratorních podmínkách ve zkušební komoře k určení zápalnosti 

výrobků. Plamen hořáku (výšky 0,02 m) zapaluje zkušební vzorek uchycen do držáku 

a to kolmo, nebo v úhlu 45°. Na obr. 4.8 je znázorněna zkušební komora k určení 

zápalnosti. 

Rozměry vzorku: 0,25 x 0,09 x 0,06 m, 

Průběh zkoušky:
 

− doba působení je 15 nebo 30 sekund, 

− sleduje se, zda dojde k zapálení zkušebního vzorku, 

− zaznamenává se čas, ve kterém došlo k rozšíření plamene nad 0,15 m od místa 

působení plamene, 

− sledujeme odpadávající hořící částice, zapálení filtračního papírku, který je umístěn 

pod zkušebním vzorkem. 

Klasifikace: 

− třída B, C a D je určena pro stavební výrobky, u kterých se po 30 sekundovém 

působení plamene plamen rozšířil za dobu 60 sekund do vzdálenosti 0,15 m,  

− třída E je určena pro stavební výrobky, u kterých se po 15 sekundovém působení 

plamene plamen rozšířil za dobu 20 sekund do vzdálenosti 0,15 m. 

Zapálení podloženého filtračního papíru má za následek klasifikaci d2[18]. 

 

 

 

 

                    Obr. 4.8 - Zkušební komora k určení zápalnosti  
                                  dle ČSN EN ISO 11925-2 [21] 
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5 Stanovení nedostatků při navrhování, realizaci a 

rekonstrukci střech – požární bezpečnost 

Ačkoli se při návrzích, realizacích či rekonstrukcích střech postupuje dle platných 

předpisů, nařízení a norem, existuje občas určitý nesoulad mezi předpisovými, 

normativními požadavky pro realizaci projektu a způsobem jakým je projekt realizován.  

Prvním zásadním předpokladem pro úspěšný návrh i realizaci projektu stavby, 

či rekonstrukce střech je svěřit projekt kvalifikovaným projektantům a s tím související 

předpoklad dokonalé orientace v předpisech a normách. Dalším předpokladem je pružná 

koordinace mezi profesemi podílejících se na řešení projektu stavby. Konečným zásadním 

předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu je profesionální přístup stavebních firem, 

realizujících stavbu dle projektu. Z praxe je zřetelné, že tyto základní předpoklady nejsou 

vždy plněny a stavba, střecha nesplňuje projektové parametry. 

Požárně bezpečnostní nedostatky lze rozdělit na nedostatky ve fázi projektu 

a nedostatky ve fázi realizace a rekonstrukci střech. Informace zde uvedené byly získány 

na základě konzultací s odborníky požárních profesí. 

5.1 Nedostatky ve fázi projektu 

Projektant požárně bezpečnostního řešení 

Špatně zpracované požárně bezpečnostní řešení. Pokud se už stane, že je tento 

projekt špatně zpracován, může to být z  důvodu chybování či nekvalifikovaností 

projektantů, zpracovávajících požárně bezpečnostní řešení Chyby mohou být zapříčiněny 

krátkodobou praxí, špatným pochopením normových požadavků. Z důvodu nepozornosti 

při studiu podkladů stavební dokumentace, dochází k přehlédnutí určitých souvislostí, 

např. nevhodně zvolený typ střešního pláště v souvislosti s umístěním konkrétních 

technologií na střeše, umístěním střechy v požárně nebezpečném prostoru, nedodržením 

odstupových vzdáleností od požárně otevřených ploch okolních objektů atp.  

Projektant stavebního projektu 

Použití nevhodných materiálů. Projektant požárně bezpečnostního řešení navrhuje  

členění požárních úseků, jejich parametry, konkrétní požárně bezpečnostní požadavky 

na materiál střešních konstrukcí a plášťů, podhledů, prostupů, či ucpávek. Většinou 
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se v projektu tento text jeví, jako články opsané z norem a pro projektanta stavebního 

projektu je někdy nesrozumitelný, případně požárně bezpečnostní řešení pročte špatně, 

nebo vůbec, či si konkrétních informací nevšimne a navrhne materiál nevhodný. 

Nekvalifikovanost projektantů zpracovávajících stavební projekt, špatná 

informovanost a orientace v požárně bezpečnostní problematice má za následek špatné 

pochopení požadavků projektanta požárně bezpečnostního řešení. Stanovená třída reakce 

na oheň střešního pláště v požárně nebezpečném prostoru a mimo něj má pro projektanta 

požárně bezpečnostního řešení význam v návrhu skladby střešního pláště o konkrétních 

vlastnostech v souvislosti s požárně bezpečnostními požadavky. Projektanti stavebního 

projektu často nemají povědomí o tom, že je daná skladba odzkoušena jako celek.  Mylně 

se domnívá, že stačí dodržet pouze požadavek na vnější vrstvu skladby střešního pláště, 

např. odzkoušená hydroizolační vrstva kryjící polystyrénové panely je pro ně splněnou 

podmínkou požárně bezpečnostního požadavku na střechu. V tomto případě musí být 

střešní plášť odzkoušený v celé skladbě i s polystyrénovými panely.  

V některých případech se stává, že projektant stavebního projektu má naopak 

alespoň průměrné povědomí o problematice požární bezpečnosti staveb a má tendence 

zpracovávat požárně bezpečnostní řešení sám a jakýmsi nejasným způsobem je stavebním 

úřadem projekt přijat. Pak může být pro dodavatele slovní popis v projektu nedostačující. 

Chybí specifikace daných materiálů, typových či systémových řešení, rozměry a tloušťky 

chráněných ploch. Důsledkem pak je, že zhotovitel nebude moci při ocenění zakázky 

reálně hodnotit investici do protipožární ochrany stavby.  

Chyba ve zpracování podkladů. Projektant stavebního projektu navrhne nevhodné 

stavební řešení, které je následně podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního 

řešení, které bude zpracováno správně v souvislosti s podkladovou dokumentací, ovšem 

nevhodně řešenou. Výsledkem je projekt, neodpovídající realitě.  

Nedokonalá součinnost profesí. Nekoordinovanost a špatná, nebo žádná 

komunikace, špatná zpětná vazba, mají za následek chybně zpracovaný projekt. 

Často jsou schváleny další varianty projektu, nebo jejich změny, které jsou v době 

zpracování požárně bezpečnostního řešení schváleny. Tyto informace již nejsou dále 

předány projektantovi požárně bezpečnostního řešení (nejčastěji z důvodu časové tísně 
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v souvislosti s dodržením termínu začátku/ukončení stavby) a tím pak dochází k jeho 

neaktuálnímu čili chybnému zpracování ve vztahu k realitě. 

Dle požadavků architekta je zpracováno požárně bezpečnostní řešení, jehož 

součástí je jedno, či více vhodných variant řešení, tak aby byla splněna vize architekta.  

Architekt se z jakýchkoli důvodů neseznámí s požárně bezpečnostním řešením a proto 

se nepřenesou projektové požadavky požárně bezpečnostního řešení do stavebního 

projektu. 

Dodatečně zpracované požárně bezpečnostní řešení. Při kontrole dokumentace 

se často zjistí, že chybí požárně bezpečnostní řešení a je nutno jej dodatečně zpracovat.  

Normativní nedostatky 

Nesrozumitelnost norem je dlouhodobý nedostatek. Z hlediska názoru odborné 

veřejnosti je možno si vysvětlit některé části norem více způsoby a některé oblasti nejsou 

řešeny vůbec. Např. nikde není stanoveno jak řešit požárně bezpečnostní opatření 

při přerušení prací na stavbě či rekonstrukci střech. 

Prostupy technologií střešními plášti s požární odolností, požární ucpávky. 

Např. u panelových domů s výstupy z šachet procházejícími střešním pláštěm s požární 

odolností, větráním kanalizace, vzduchotechnikou, potrubím vody pro vzduchotechniku, 

není jasně řešeno, jakým způsobem se mají prostupy řešit a je to jen na libovůli 

projektanta. Stává se, že kolem vzduchotechniky je umístěn polystyren v těsném kontaktu 

s plechovou konstrukcí a v případě požáru je možnost přenesení plamene na střechu. 

Taktéž to platí i pro plastová větrání kanalizace, plamen se přenese plastovou trubicí 

a rozšíří se po polystyrénových panelech. 

Často zneužívaný argument při projektování, či realizaci je část článků 11.1.1 

a 11.1.2 ČSN 73 0802, kde se je stanoveno, že potrubí světlého průřezu do 40 000 mm2, 

které slouží k rozvodu nehořlavých látek (u hořlavých dopravovaných látek do průřezu 

15 000 mm2), může prostupovat požárně dělicí konstrukcí bez dalších opatření 

a to i bez ohledu na stupeň hořlavosti potrubního materiálu [5]. Problém 

je ve zjednodušeném závěru, že prostupy menšího průměru není potřeba řešit. Ovšem, 

v článku je dále stanoven požadavek na dodržení dalších podmínek, odkazující se na další 

část normy, například těsnosti prostupů a jejich požární odolnost, hořlavost těsnicích hmot. 

Ostatní požadavky jsou stanoveny v souvisejících požárních normách.  
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Střešní pláště.  V ČSN 73 0810 čl. 8 není zcela jasné, kdy je nutno použít střešní 

plášť s klasifikací BROOF (t3) a kdy BROOF (t1), kdy je nutno střešní plášť dělit požárními 

pásy do 1500 m2, je to nejednoznačné, ne všichni projektanti to chápou stejně, každý 

si to může vyložit jinak. Obdobně se jeví nejednoznačně a dosti složitě 

čl. 3.2.3.2 ČSN 73 0810.   

5.2 Nedostatky ve fázi realizace a rekonstrukcí 

Chyby v provozním, technickém, organizačním zabezpečení požární ochrany 

Evakuační výtahy, únikové cesty. Při rekonstrukcích střech jsou v panelových 

domech často užívány evakuační výtahy k transportu materiálu do posledního nadzemního 

podlaží, schodiště jsou zablokována uloženým stavebním materiálem, odloženým nářadím, 

ve většině případů jde o chráněné únikové cesty. 

Počet osob na stavbě či rekonstrukci střechy není znám, nejsou řešeny náhradní 

únikové možnosti, např. po lešeních a žebřících v případě požáru stavby, či rekonstrukce.  

Přenosné hasicí přístroje, špatný počet, nebo vůbec žádné přístroje na stavbě. 

Vstup nepovolaných osob na staveniště, není zabezpečeno opatření proti vstupu. 

Požární hlídky nejsou zřízeny v souladu s §13 zákona 133/1985 Sb. 

Nedostatky z hlediska požárně nebezpečných činností 

 Zanedbávání bezpečnostních předpisů v souladu s §4 zákona 133/1985 Sb., 

např. při používání otevřeného ohně, svařování, řezání, ukládání hořlavých stavebních 

materiálů na střeše, uložení hořlavých kapalin (benzín, nafta pro hořáky, motorové pily, 

brusky) a s tím související nezajištění přenosných hasicích přístrojů. 

Stavební dozor 

Na stavbě je málo kdy stavební dozor dostatečně vzdělaný v oblasti požární 

ochrany. V praxi není dozor vůbec a když už je, tak neznalý v oblasti požární ochrany.  

Stavební deník je takřka vždy jen formální záležitostí za účelem dodržení předpisů. 
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Přerušení stavby, či rekonstrukce 

Odhalené dřevěné krovy v požárně nebezpečném prostoru, přes které je přehozená 

hořlavá plachta, skrze kterou se může požár přenést např. na odhalený polystyrén 

obvodové stěny a dál se šířit na nižší podlaží, kde mohou být další dřevěné konstrukce 

a dělníci. Požárně bezpečnostní opatření pro tento typ nebezpečí při přerušení prací 

na střeše, přenesení požáru z vnějšího prostoru na rekonstruovanou střechu, či ze střechy 

do nižších podlaží a naopak, není řešeno vůbec, což je i normativní nedostatek. 

Dodatečně zpracované požárně bezpečnostní řešení 

V průběhu stavby, či po dokončení je zjištěno, že není zpracováno požárně 

bezpečnostní řešení a tím se požadavky z dodatečně zpracovaného projektu nerealizují. 

Rekonstrukce střechy bez stavebního povolení 

Majitelé nemovitosti si neuvědomují, že zásah do střechy a střešního pláště 

je mnohdy zásahem, který je v rozporu s požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby, 

kdy je nutno vydat stavební povolení.  

Použití nevhodných materiálů 

Záměna materiálu, úmyslná, či neúmyslná. Z důvodu menších finančních nákladů 

je použit nekvalitní materiál. Použití kopií materiálů dovážených ze zahraničí. Esteticky 

stejné jako originální, ale nekvalitní, problematika zejména sádrokartónů, nevyhovující 

požárně bezpečnostní vlastnosti se projeví až při požáru.  

Rozpor mezi skutečně použitým materiálem a prohlášením o vlastnostech (dříve 

prohlášení o shodě) dokládaným pro kolaudaci. V souvislosti s kolaudací je potřeba doložit 

certifikáty dokladující požadované požární vlastnosti k jednotlivým použitým materiálům, 

ovšem ty nemusí být pravé, může se jednat o falzifikáty. Materiál byl zajištěn 

neprůhledným způsobem. Dle dokladu je materiál shodný s požadavky požárně 

bezpečnostního řešení, ale reálně je zaměněn za nekvalitní a levný.  

Technologie instalace. Chyby v nedodržení technologie instalace materiálů 

s požárně bezpečnostními požadavky (např. uchycení, délka zapuštění šroubů, atp.). 
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6 Návrh vhodných opatření 

Základním předpokladem pro stanovení návrhů a opatření k eliminaci zjištěných 

nedostatků v oblasti požární ochrany je nalézt řešení v zákonech č. 133/1985 Sb. o požární 

ochraně, vyhlášce č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb, vyhlášce 

č. 246/2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru a příslušných norem řady ČSN 73 08xx viz následné kapitoly. Návrh vhodných 

opatření ve fázi projektu střech 

6.1 Návrh vhodných opatření ve fázi projektu 

Projektant požárně bezpečnostního řešení 

Špatně zpracované požárně bezpečnostní řešení. Preventivním opatřením 

k odstranění tohoto nedostatku je zpracování projektu renomovaným, zkušeným 

projektantem, u kterého je předpoklad, že se v dané problematice, v předpisech a normách 

dobře orientuje, tak jako v podkladových materiálech ke stavbě. Začínající projektanty 

s krátkodobou praxí je vhodné do zpracování projektu zapojit tak, aby byli vedeni 

a kontrolováni svými nadřízenými a bylo zabezpečeno celoživotního vzdělávání 

projektantů Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě  

Projektant stavebního projektu 

Špatně zpracovaný stavební projekt (použití nevhodných materiálů,  

nekvalifikovanost projektantů, chyba ve zpracování podkladů). Jediným podkladovým 

materiálem pro zpracovatele požárně bezpečnostního řešení je kvalitně zpracovaný 

stavební projekt. Proto je nutno zabezpečit bezchybné zpracování projektu v souladu 

s požadavky předpisů a norem. Opatřením k odstranění tohoto nedostatku je opět 

zpracování stavebního projektu renomovaným, zkušeným projektantem, znalého 

problematiky, kde je předpoklad dokonalé orientace v předpisech a normách. I zde by měli 

být začínající projektanti pod dohledem svých nadřízených, být odborně vedeni 

a kontrolováni a školeni.  

Je-li zpracovatelem požárně bezpečnostního projektu navržen střešní plášť 

z materiálů o požárně bezpečnostních vlastnostech, není vhodné do skladby střešního 
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pláště projektově zasahovat. Pro stanovení třídy reakce na oheň navržené skladby střešního 

pláště by měl být plášť odzkoušen jako celek v celé své skladbě.  

Nedokonalá součinnost profesí. Ideální postup má být stanoven tak, že stavební 

projektant navrhne stavební projekt stavby, či rekonstrukce střechy a předá tyto 

podkladové materiály projektantovi  požárně bezpečnostní řešení. Ten na základě těchto 

informací zpracuje požárně bezpečnostní řešení a předá jej zpět stavebnímu projektantovi, 

který zaktualizuje stavební projekt dle požárně bezpečnostního řešení a požadavků v něm 

stanovených. Po zapracování  těchto požadavků předá zaktualizovaný projekt opět 

zpracovateli požárně bezpečnostního řešení, který potvrdí správnost zapracovaných 

projektových požárně bezpečnostních požadavků v projektu. Následně je projekt předán 

Hasičskému záchrannému sboru, který po kontrole projektu dá kladné stanovisko, což 

je další nutný krok k vydání stavebního povolení. Nastane-li případ, že budou schváleny 

další varianty projektu, nebo jejich změny, které jsou v době zpracování požárně 

bezpečnostního řešení schváleny, musí být  informace dále předány projektantovi požárně 

bezpečnostního řešení k zapracování, tak aby byl projekt požárně bezpečnostního řešení 

aktuální. 

Normativní nedostatky 

 Celkově je nutné zamyslet se nad složitostí norem, najít způsob jak je zpřehlednit.  

Prostupy technologií střešními plášti s požární odolností, požární ucpávky. 

Problematika s výstupy z šachet procházejícími střešním pláštěm s požární odolností, 

větráním kanalizace, vzduchotechnikou, potrubím vody pro vzduchotechniku atp. by měla 

být řešena např. tak, že bude stanoveno, že okolo vyústění těchto technologií bude vždy ve 

 kladbě střechy a její izolační vrstvě do dané vzdálenosti použito nehořlavého materiálu A1 

(např. minerální vata) a za touto stanovenou hranicí bude materiál hořlavosti B až E.  

Střešní pláště. Složitost čl. 3.2.3.2 a nejednoznačnost čl. 8 ČSN 73 0810 je 

důvodem k zamyšlení, jak tyto články vhodně upravit. 

V požárně technickém zkušebnictví bych se zaměřil na zkoušení střešních plášťů 

v celé své skladbě (nosná vrstva, krytina a vrstvy doplňkové) s co nejvěrnější simulací 

podmínek požáru. Silným faktorem šíření požárů střešním pláštěm je rychlost proudění 

vzduchu, bylo by vhodné zkoušku rozšířit o zvýšené hodnoty proudu vzduchu v souvislosti 

s danými sklony střešní plochy. 
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6.2 Návrh vhodných opatření ve fázi realizace a rekonstrukcí 

Chyby v provozním, technickém, organizačním zabezpečení požární ochrany 

Povinností zadavatelů staveb, či rekonstrukcí střech je zajistit koordinátora BOZP 

a zavázat všechny profese ke spolupráci podle jednotlivých ustanovení zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek a bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

při práci. Níže uvedené návrhy jsou v plné kompetenci koordinátora BOZP.  

Evakuační výtahy, únikové cesty. Při rekonstrukcích střech nesmí být 

v panelových domech užíváno evakuačních výtahů k transportu materiálu a nelze blokovat 

schodiště stavebním materiálem, odloženým nářadím, jelikož jde o chráněné únikové 

cesty. Řešením je instalovat konstrukci externího výtahu pro transport materiálu, nářadí, 

umístěný vně budovy podél obvodové stěny.  

Počet osob na stavbě či rekonstrukci střechy má být znám v souladu se zákonem  

č. 309/2006 Sb., kdy je stanovena povinnost evidence pracovníku na stavbě. V souvislosti 

se známým maximálním počtem pracovníků je vhodné se zaměřit na řešení náhradních 

únikových možností po lešeních a žebřících v případě požáru stavby, či rekonstrukce 

střech. Na lešeních by bylo vhodné označit směry úniku. Důležité bude umístění a počet 

žebříků spojující jednotlivá podlaží lešení. 

Přenosné hasicí přístroje, jejich počet a rozmístění je stanoveno příslušnými 

předpisy v souvislosti s požárně nebezpečnými činnostmi viz níže. Přenosné hasicí 

přístroje by měly být umístěny na stanovených místech tak, aby byly lehce přístupny 

ze všech směrů alespoň o minimálním požadovaném počtu. 

Vstup nepovolaných osob na staveniště má být zabezpečeno oplocením a v případě 

opuštění staveniště pracovníky, zabezpečit stálou ostrahu staveniště, nebo jej zabezpečit 

mechanickým způsobem (např. vstupní brána a zámek) 

Preventivní požární hlídky mají být zřízeny dle § 13 zákona č. 133/1985 o požární 

ochraně, v prostorech s nejméně třemi zaměstnanci, kde jsou provozovány činnosti 

se zvýšeným požárním nebezpečím, nebo s vysokým požárním nebezpečím. Obecně lze 

konstatovat, že je nejdříve nutno tato nebezpečí vyhodnotit a až pak stanovit požadavky.  
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Nedostatky z hlediska požárně nebezpečných činností 

 Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, norma ČSN 60 0201 – Hořlavé kapaliny – 

Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, stanovení uplatňování pokynů pro 

zaměstnance ve smyslu § 103 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce jasně stanoví jakým, 

způsobem má být zabezpečena požární ochrana při činnostech dle §4 zákona 133/1985 Sb.  

Přerušení stavby, či rekonstrukce 

Je-li to technicky možné, je vhodné provádět stavbu či rekonstrukci střech 

průběžně, čili rozdělit stavbu či rekonstrukci střechy do několika plošných úseků 

a realizovat je postupně. Tím bude vždy větší část střechy kompletní a proto bude i riziko 

přenesení případného požáru z vnějšího prostoru na nosnou konstrukci střechy menší, 

než kdyby byla střecha odhalena celá (bez střešní krytiny). Možnost tohoto způsobu 

realizace by se měla projevit již ve fázi návrhu projektu. 

Pokud je nutné chránit konstrukci střechy již ve fázi stavby či rekonstrukce 

při přerušení prací, je vhodné použít kvalitní pevnou nehořlavou plachtu, která bude 

dočasně plnit požárně bezpečnostně ochrannou funkci. Plachta musí být uchycena 

ke konstrukci takovým způsobem, aby nedošlo k jejímu narušení, či odkrytí v případě 

působení vnějších klimatických jevů. Ovšem celkově vzato, jde o problém stavební firmy, 

ne projektantů požárně bezpečnostního řešení. Dle mého názoru by bylo vhodné zvážit, 

zda by nemělo být každé přerušení prací kontrolováno ze strany hasičského záchranného 

sboru ve spolupráci se stavebním dozorem, nebo alespoň stavební firmou zřízenou požární 

hlídkou, která by měla v popisu činností i kontrolu požárně bezpečnostního zabezpečení 

stavby, či rekonstrukce střechy při přerušení prací. 

Dodatečně zpracované požárně bezpečnostní řešení 

Tento nedostatek je častým jevem a je způsoben jak nesoučinností profesí, 

tak chybou stavebního úřadu. Ze stavebního zákona platí, že se požárně bezpečnostní 

řešení zpracovává téměř vždy. že jsou projekty, ke kterým se Hasičský záchranný sbor 

nemusí vyjadřovat a proto se pak požárně bezpečnostní řešení nezpracovává.  
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Rekonstrukce střechy bez stavebního povolení 

Stavební úřad vydá rozhodnutí, zda daná stavba, či rekonstrukce střechy podléhá 

ohlášení, či stavebnímu povolení. Pokud se jedná o stavební úpravy v souladu 

s § 103 zákona 133/1985 Sb. není stavební povolení ani ohlášení nutné. Jde-li o stavební 

úpravy v souladu s § 104 zákona 133/1985 Sb. je ohlášení nutné. Prakticky je to tak,  

že rekonstrukce, která neovlivní požární bezpečnost objektu (např. výměna kus za kus) 

může podléhat ohlášení stavebnímu úřadu. Bude-li ovlivněna požární bezpečnost stavby, je 

nutné mít pro takovouto rekonstrukci v souladu s § 108 zákona 133/1985 Sb. stavební 

povolení (např. výměna minerální vaty s hydroizolací s kačírkem, za polystyrén 

s hydroizolací). 

Použití nevhodných materiálů 

Záměna materiálu byla, je a ještě dlouho bude velkým nedostatkem při realizaci 

střech. Pokud nebude investorem zabezpečen autorizovaný dohled ze strany projektantů 

požárně bezpečnostního řešení, či ze strany Hasičského záchranného sboru, tak se situace 

nevyřeší. Je totiž předpoklad, že investor neposkytne finance na tento dohled, protože již 

finance investoval za stavební dozor. Je otázkou domluvy, zda, kým a za jakých podmínek 

bude realizace stavby dozorována z pohledu požárně bezpečnostních požadavků na použití 

materiálů. Pro kolaudaci je nutné souhlasné stanovisko zástupců všech profesí podílejících 

se na realizaci stavby, čili každá profese zodpovídá za svou oblast. 

Rozpor mezi skutečně použitým materiálem a prohlášením o vlastnostech svědčí 

o nízké morální úrovni vedení dané firmy realizující stavbu, či rekonstrukci střechy, 

kdy takto firma jedná úmyslně z důvodu obohacení se na úkor kvality materiálu. Opačným 

případem je pak nevědomost investora v oblasti požární bezpečnosti staveb, kdy si investor 

tento způsob záměny použitého materiálu vyžádá úmyslně z důvodu úspor, aniž 

by domýšlel důsledky na požární bezpečnosti staveb. Potom je i logické, že nebude mít 

zájem o autorizovaný dozor z pohledu dodržení požární bezpečnosti staveb, viz odstavec 

výše.  

Technologie instalace se odvíjí od profesionálního přístupu stavebních firem. Jen 

od  profesionálních řemeslnických profesí lze očekávat zodpovědný přístup k celkové 

realizaci stavby. Bohužel, v ČR je stále nepsaným trendem šetřit na úkor kvality a rychlosti 

realizace, což má za následek i nekvalitní, či nesprávnou technologii instalace, či realizace. 
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Závěr 

V bakalářské práci jsem se zabýval problematikou bezpečnosti střešních konstrukcí 

a plášťů, s cílem zpracovat přehled vývoje požadavků na bezpečnost konstrukcí a plášťů 

střech, stanovit požárně bezpečnostní požadavky, stanovit konkrétní nedostatky 

při realizaci a rekonstrukci střech z pohledu požární bezpečnosti a navrhnout vhodná 

opatření k odstranění zjištěných nedostatků. 

V přehledu vývoje požadavků na bezpečnost konstrukcí a plášťů střech, jsem shrnul 

vývoj střech z hlediska materiálového, konstrukčního a dále z pohledu požárně 

bezpečnostního, kdy jsem tyto požadavky popsal již od prvních zmínek až po současnost. 

Vývoj právních dokumentů týkajících se požární bezpečnosti jsem zmínil od prvních 

protipožárních nařízení, až po současnou platnou legislativu. V souvislosti s požadavky 

na požární bezpečnost střech jsem popsal metodiku zkoušení prvního zkušebního předpisu 

ZP 2/1991, pro stanovení šíření požáru střešním pláštěm. 

V další části práce jsem uvedl současné bezpečnostní požadavky při řešení střech, 

kdy jsou stanoveny jak bezpečnostní požadavky při práci na střechách, tak požárně 

bezpečnostní požadavky střešních konstrukcí a plášťů, stanovených českými normami 

z oblasti požární bezpečnosti staveb.  

Ve finální části práce jsem zpracoval zjištěné požárně bezpečnostní nedostatky 

při návrhu, realizaci a rekonstrukci střech, které byly zjištěny dle informací získaných 

z praxe. Uvedl jsem nedostatky s konkrétními příklady z praxe. Jako hlavní nedostatek 

jsem vyhodnotil nedokonalou součinnost profesí a dodatečně zpracovávané požárně 

bezpečnostní řešení. To má za následek nepřenesení požadavků požárně bezpečnostního 

řešení do stavebního projektu a s tím souvisejícím návrhem nevhodných materiálů. 

Normativním nedostatkem je možnost vysvětlit si některé části norem více způsoby, 

či složitost některých částí norem. Nedostatky se vyskytly i v provozním, technickém, 

organizačním zabezpečení požární ochrany stavenišť. Nikde není stanoveno, jak řešit 

požárně bezpečnostní opatření při přerušení prací na stavbě či rekonstrukci střech. Dalšími 

nedostatky jsou rekonstrukce střech bez stavebního povolení, použití nevhodných 

materiálů, rozpor mezi skutečně použitým materiálem a prohlášením o vlastnostech. 

Reakcí na zjištěné nedostatky byl můj návrh vhodných opatření. Některá opatření 

byla řešena dle platné legislativy. Popsal jsem, jak by měla probíhat ideální součinnost 
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profesí. U normativních nedostatků je nutné zamyslet se nad složitostí norem, nad 

nejednoznačností některých jejich částí a najít způsob jak normy zpřehlednit. Dle mého 

názoru se jeví jako vhodné řešení provést průzkum mezi projektanty a požárními 

profesemi, např. formou dotazníku, připomínky zpracovat a tyto podklady využít 

k nalezení způsobu k zpřehlednění norem. Při přerušení stavby, či rekonstrukci střech, 

jsem navrhl možné varianty požárně bezpečnostních opatření jak stavbu zabezpečit. 

Celkově lze konstatovat, že zásadním předpokladem pro úspěšný návrh i realizaci 

projektu stavby, či rekonstrukce střech je svěřit projekt kvalifikovaným projektantům 

a s tím související předpoklad dokonalé orientace v předpisech a normách. Dalším 

předpokladem je pružná koordinace mezi profesemi podílejících se na řešení projektu 

stavby. Konečným zásadním předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu 

je profesionální přístup stavebních firem, realizujících stavbu dle projektu.  

Zpracováním této bakalářské práce, jsem si rozšířil znalosti v problematice požární 

bezpečnosti staveb a dle mého názoru byly v této práci splněny stanovené cíle. 
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