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Anotace 

 

Strakošová, E. Zajištění požární bezpečnosti historických staveb: bakalářská práce. Ostrava : 

VŠB – TU Ostrava, FBI, 2010, 50 s. 

 

   Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění požární bezpečnosti historických 

staveb. První část práce se zaměřuje na dělení historických staveb, kde srovnává konstrukce, 

použité materiály a charakterizuje problematiku vzniku a průběhu požáru v historických 

stavbách. Popisuje nejčastější příčiny vzniku požáru  a uvádí preventivní návrhy opatření. 

V druhé části jsou uvedeny požárně bezpečnostní zařízení pro dřevěné historické stavby. 

Závěrečná část obsahuje návrh požární bezpečnosti na dřevěných kostelech v Beskydech. 
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 This thesis deals with the question of ensuring of fire safety in historical buildings. 

The first part focuses on the classification of historical buildings. It compares construction, 

used materials and characterises the problem of initiation and progress of the fire in the 

historical buildings. It describes the most common causes of the fire initiation and gives 
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1 Úvod 

 
 Kulturní památky patří k nejvýznamnějším součástem kulturního bohatství národa. 

Ačkoli jsou historické stavby početné, jejich počet se postupem času zmenšuje. Velmi často 

dochází k požáru, který stavbu ve většině případů nenávratně poškodí nebo zcela zničí. U 

těchto staveb se věnuje stále více pozornosti problematice požární ochrany. 

 Pokud nechceme, aby docházelo k požárům, je třeba stavby před ním chránit. Oheň, 

který přeroste v požár, je nesmírnou katastrofou. Rychle ničí léta vytvářené hodnoty 

a také lidské životy. V dějinách najdeme velké množství katastrofálních požárů. Většina 

zámků a hradů přežila větší či menší požár. Ani města nebyla ušetřena. I v současnosti stále 

dochází k požárům s tragickými následky.  

 Jedním z důvodů je ve většině staveb využití dřeva. Dřevo znali a využívali již naši 

předkové. Díky jeho dobrým technickým vlastnostem, jako je nízká hmotnost při vysoké 

pevnosti, dobrá opracovatelnost, našlo a stále nachází dřevo uplatnění nejen jako palivo, ale 

i v mnoha jiných oblastech, navzdory negativním vlastnostem dřeva jako je nízká požární 

odolnost v porovnání s jinými stavebními materiály. 

 Jak tedy ochránit dřevěné historické stavby i pro příští generace? Jedinou možností je 

vybavením účinnými technickými prostředky požární ochrany. Musíme v těchto historických 

budovách vytvořit takové podmínky, aby zde požár nevznikl. Pokud však k němu dojde, musí 

být systémem elektrické požární signalizace detekován a samočinným stabilním hasicím 

zařízením v co možná nejkratší době omezen nebo zcela uhašen. 

 Absence detekce požáru a automatického hasicího systému je určitě chyba, která 

mohla zabránit devastaci mnoha kulturních památek na našem území. Jako tomu bylo při 

požáru hradu Pernštejn v dubnu roku 2005, v roce 2002 při požáru kostela sv. Kateřiny 

Alexandrijské v Ostravě – Hrabové a v prosinci roku 2005 roubeného domu ve Volarech. 

Většina historických dřevěných staveb v České republice není vybavena účinnou technologií 

požární ochrany, ať  už to jsou dřevěné kostely nebo dřevěné domy. 

 Cílem této bakalářské práce je shrnout z dostupných publikací informace o ochraně 

historických staveb, se zaměřením na stavby dřevěné a popsat specifika požární ochrany 

těchto staveb. Charakterizovat současný stav požární ochrany dřevěných kostelů. Navrhnout 

doporučení pro zlepšení požární ochrany těchto kulturních památek. Aplikovat tyto poznatky 

k ochraně historických dřevěných staveb v České republice. 
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2 Rešerše  

 
 V současné době existuje mnoho knih o dřevěných stavbách, bohužel většina z nich se 

zabývá dřevěnými stavbami současnosti. Co se týká požární bezpečnosti dřevěných 

historických staveb u nás, této problematice se věnuje stále více pozornosti. Přesto existuje 

jen několik knih, které se touto problematikou zabývají. Více informací lze získat 

z diplomových a bakalářských prací, které byly na podobnou tématiku již zpracovány. 

 
Zelinger, J. Požární bezpečnost dřevěných staveb, které jsou kulturním dědictvím. 1.vyd. 

Praha: MV – generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR, 2009. 62 s. ISBN 

978-80-86640-85-3 

 Tato publikace shrnuje a zobecňuje zkušenosti skandinávských zemí s ochranou 

historických dřevěných budov. Tyto informace autor doplnil o vlastní poznatky při návštěvě 

Norska. 

 

Škabrada, J. Konstrukce historických staveb. 1.vyd. Praha : Argo, 2003. 395 s. ISBN 80-

7203-548-7 

 V této publikaci jsou uvedeny základní druhy stavebních konstrukcí v uceleném 

přehledu jejich historického vývoje. Podle druhu konstrukcí je materiál rozdělen do kapitol, 

ve kterých je pak charakterizován typologický vývoj příslušných konstrukcí v následných 

časových etapách. 

 

Vinař, J. a kol.. Historické krovy – typologie, průzkum, opravy. 1.vyd. Praha : Grada 

Publishing, a. s., 2010. 448 s. ISBN 978-80-247-3038-7 

 Publikace se soustřeďuje výhradně na problematiku krovu, které patří mezi nejvíce 

ohrožené konstrukce historických staveb. Je zde uvedena typologie a konstrukční systémy 

krovů, metoda dendrochronologického datování krovů a především ochrana krovů a střech 

i z hlediska požární ochrany. 
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Polášek, J. a kol.. Dřevěné kostely a kaple v Beskydech a okolí, 1. vyd. Cieszyn : Wart, 

2009.  362 s. ISBN 978-80-254-55005 

 Tato kniha představuje přehled dřevěných sakrálních staveb v Beskydech a v jeho 

blízkém okolí. Tyto stavby patří mezi nejcennější kulturní památky v České a Polské 

republice. 

 
Hrach, F., Zabezpečení požární ochrany hradu ve Strakonicích. Diplomová práce. 

Ostrava: VŠB – TU Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství. 2008. 73s. 

Autor se v diplomové práci zabývá analýzou tématických kontrol národních kulturních 

památek na území ČR, statistikou a problematikou zásahů JPO v historických objektech hradů 

a zámků. 
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3 Historie požární ochrany staveb 

 

Povodně a požáry jsou největšími a nejčastějšími zdroji ztrát a poškození budov v České 

republice. V minulosti, konkrétně ve středověku a v ranném novověku, byl považován požár 

za jednu z nejničivějších pohrom – bylo to především proto, že docházelo ke katastrofálním 

požárům, které zničily celá města. Oheň způsobil obrovské škody a lidé, kteří tuto pohromu 

přežili, přišli o veškerý svůj majetek. 

Z důvodu závažných požárů, které se v minulých stoletích vyskytovaly, se pomalu začaly 

připravovat a užívat preventivní opatření. Ve 13. století při stavbách měst se začaly objevovat 

již první základy stavebního práva, jejich součástí byla i protipožární ochrana. 

Mezi nejčastější příčiny vzniku požáru [14] patřil zejména úder blesku. Velký počet 

požárů vznikl úmyslným založením, ať  už při válečném obléhání nebo v době míru ze msty. 

Další početná příčina požáru vznikla při neopatrné manipulaci s ohněm a při neopatrném 

používání ohně ke svícení. Proto se vyžadovalo používání uzavřených luceren. Již v období 

třicetileté války se začaly objevovat problémy s neopatrnými kuřáky, které trvají bohužel až 

do současnosti.  Příčinami byly také různé závady na topeništích a kouřovodech. Častou 

příčinou bylo zapálení dřeva, které začalo doutnat v blízkosti ohně nebo komína. Vzhledem 

k velkému množství dřeva ve stavbách bylo samozřejmě požárních závad daleko více než 

dnes. Bylo to zejména díky dřevěným komínům nebo trámům, které se zazdívaly do komína.  

K rychlému šíření požáru [4] přispíval kromě hořlavých krytin také fakt, že střechy domů 

byly k sobě obráceny krytinou, oheň se tak šířil z budovy na budovu. V každém domě bylo 

mnoho dřevěných konstrukcí. V městech byly běžné celé dřevěné a hrázděné domy. Četnost 

požárů dokládají například pražské veduty, kde na každé můžete najít několik domů, které 

mají ohořelý krov. Při požáru nedošlo vždy k úplnému zničení dřevěných konstrukcí, často 

požár netrval tak dlouho. Naproti tomu někdy požár zničil vše, jak jsme se o tom přesvědčili 

na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, kde shořely veškeré dřevěné konstrukce v otevřeném 

ambitu i krov kostela. Zařízení kostela chráněné klenbou však požárem nebylo dotčeno.  

Lidé se vždy snažili stavět tak, aby budovy byly odolné proti ohni, a aby bylo omezeno 

riziko požáru. Právo Otakarovo z roku 1272 určovalo způsob ochrany proti požáru 

ve městech. Řemeslnické provozovny, kde se užívá ohně, jako pekárny, kovárny apod., 

musely mít komín z kamene nebo cihel vyvedeny nad střechu mimo krov.  



 11

Co ale znamenalo velký pokrok v požární bezpečnosti staveb, bylo zavedení požárních 

řádů. Již ze 14. století pochází nejstarší požární řád pro město Prahu „ O pořádku při hašení 

ohně“. Z tohoto řádu vyplývá, že hasební zásah vedl rychtář. Specifikuje také osobní a věcnou 

pomoc  při zásahu různých skupin občanů dle profese. 

První požární řád, který platil pro celou zem, byl vydán roku 1755. Tento řád vydaný 

ve formě patentu Marie Terezie rozpracoval celou řadu důležitých opatření. Nařizoval 

například stavět komíny zásadně z cihel a nepovoloval zasahování dřevěných trámů 

do komínových těles. 

Jednou z nejúčinnějších protipožárních opatření bylo použití hliněné mazaniny, které se 

důsledně zřizovaly na stropech pod půdou, protože požární odolnost dřevo – hliněná 

konstrukce je velmi dobrá. Nátěry vápnem nebo hlinkou zvyšovaly odolnost proti požáru, 

kterými se dřevěné konstrukce běžně opatřovaly. Díky spojení dřevěných konstrukcí 

s hliněnými omítkami, odolalo mnoho dřevěných konstrukcí i zhoubným požárům. V Kutné 

Hoře bylo v poslední době objeveno několik desítek srubů a jiných dřevěných konstrukcí, 

které přečkaly ničivé požáry města.  

Ochrana dřevěných stropů proti ohni omítaným podhledem byla nařízena patentem 

Josefa II. z roku 1785. Podle tohoto patentu byly na starší záklopové stropy přibíjeny 

podhledy a omítány, někdy byly dokonce mezi dřevěné trámy vyzdívány přímé klenby 

z cihel. To je důvodem, proč jsou omítanými podhledy zakryty zdobené starší záklopové 

stropy. 

Stavební řád z roku 1833 určuje pokrytí střech, přípustné jsou tašky, břidlice nebo 

plech, šindel není dovolen. Nejzákladnějším protipožárním opatřením jsou silné protipožární 

stěny a štíty mezi řádovými domy. Bedněné štíty jsou zakázány, na dřevěných stavbách se 

musejí pokrýt mazaninou, na zděných stavbách se musejí vyzdít.  

Již v roce 1853 [9] je datován vznik prvního placeného požárního sboru v českých 

zemích. Sídlil v Praze a podílel se na požáru Národního divadla. 

Vznik nových sborů v českých zemích výrazně ovlivnil Zemský zákon č. 135/1867, 

o právu shromažďovacím a pozdější Řád policie požárové, jehož hlavní zásady platily až do 

roku 1941. Od roku 1875 pak vliv měl „Řád požární policie pro království České“. 

Koncem 19. století byly vydány formou zákonů další protipožární řády, které 

obsahovaly podrobné protipožární předpisy. Tyto stavební řády se staly základem 

novodobého stavebního práva. Řada jejich zásad přešla do stavebních řádů a norem století 20. 

Roku 1954 vstoupil v platnost zákon č. 35/1953 o požárním dozoru a požární ochraně. 

V souvislosti s přijetím tohoto zákona dochází k zásadní reorganizaci požární ochrany. 
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Vyhláškou ministerstva stavebního průmyslu č. 709/1950 Ú. l., která se týkala prvních 

požárních předpisů pro projektování budov, se omezovaly hlavně dřevěné stavby. Tyto stavby 

mohly být pouze jednopodlažní nebo dvoupodlažní, byly také stanoveny požadavky 

na požární zdi a dřevěné stropy. 

V oblasti požární bezpečnosti staveb existuje zhruba od roku 1977 tzv. kodex norem 

požární bezpečnosti staveb. První normou byla ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb [18]. 

V roce 1986 následovalo vydání druhé normy ČSN 73 0804 pro výrobní objekty [19]. Tyto 

normy jsou doplňovány dalšími normami. Norma ČSN 73 0834 [20], která řeší změny staveb, 

se zabývá také změnou staveb památkově chráněných. 
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4 Základní pojmy a legislativa 

 

Tato část obsahuje základní pojmy, které slouží pro pochopení a správnou orientaci 

v problematice. Tyto pojmy prezentuje zákon o státní památkové péči [1]. 

4.1 Definice pojmů  

Kulturní památky – jsou movité a nemovité věci, popřípadě jejich soubory, které jsou 

prohlášeny za kulturní památkou ministerstvem kultury. Jsou významnými doklady 

historického vývoje, životního způsobu a prostředí od nejstarších dob po současnost, jako 

projevy tvůrčích schopností a práce člověka pro hodnoty historické, umělecké, vědecké 

a technické. Mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. 

 

Movitá kulturní památka -  díla starého malířství, sochařství a uměleckých řemesel, tvůrčí 

soubory vybavení především na hradech, v zámcích a církevních stavbách, předměty 

venkovské hmotné kultury, historické knihovny, strojní zařízení ve starých továrnách… 

 

Nemovitá kulturní památka - hrady a jejich zříceniny, zámky, tvrze, kostely, kláštery, 

kapličky, stavby lidové architektury a zemědělské usedlosti, městské obytné domy a paláce, 

radnice, městská opevnění a jejich dochované části (hradby a brány), staré továrny, historické 

zahrady a parky, pozemky s významnými archeologickými nálezy. 

 

Národní kulturní památka - kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější součást 

kulturního bohatství národa, prohlašuje vláda České republiky nařízením za národní kulturní 

památky a stanoví podmínky jejich ochrany. Mezi nejvýznamnější patří Pražský hrad, české 

korunovační klenoty, hrad Karlštejn, zámek Český Krumlov, hora Říp s rotundou sv. Jiří, 

slovanské hradiště v Mikulčicích, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm, 

kamenouhelný důl Michal v Ostravě. 

 

Památkově chráněný objekt – stavební objekt nebo jeho část zapsaná do ústředního 

seznamu nemovitých kulturních památek .        
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Požární bezpečnost stavby – je schopnost stavby maximálně omezit riziko vzniku a šíření 

požáru a zabránit ztrátám na životech a zdraví osob včetně osob provádějících požární zásah, 

popřípadě zvířat, a ztrátám na majetku v případě požáru.   

 

Nebezpečí – situace [21], která může vyvolat poškození (škodu), či způsobit újmu na zdraví 

lidí 

 

Riziko – pravděpodobnost, že určitý druh poškození nastane, tj. např. pravděpodobnost, že za 

určitých podmínek dojde k požáru 

 

 Odhad rizika – činnost, která vede k identifikaci nebezpečí a k odhadu pravděpodobnosti, že 

určité poškození nastane 

 

4.2 Právní předpisy vztahující se k požární ochraně staveb 

 
Základním principem požární prevence v ČR je vytváření a rozvíjení podmínek pro 

účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci 

v případě vzniku požáru a jiných živelných pohrom nebo nehod. 

Strategie požární ochrany [9] vychází ze stanovení požárního rizika a je zakotvena 

v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v předpisech 

vydaných na jeho základě, ale také v jiných předpisech upravujících povinnosti na úseku 

požární ochrany.  

Právní předpisy stanovují také některé činnosti spojené s provozem, montáží, údržbou 

a opravami věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.  

Aby stát chránil obyvatelstvo před riziky a snížil je na společensky přijatelnou úroveň, 

vytvořil celou řadu právních předpisů, technických norem a normativních dokumentů.  

  

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 Tento zákon [16] upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly 

územního plánování, podmínky pro výstavbu, rozvoj území, atd. Ve věcech stavebního řádu 

upravuje zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívaní 

a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění 

autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při 
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přípravě a provádění staveb. Tento zákon dále upravuje podmínky pro projektovou činnost 

a provádění staveb, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů a některé další 

věci související s předmětem této právní úpravy. 

 V souvislosti s kulturními památkami se jedná hlavně o odstraňování staveb, 

kolaudační souhlas a provádění staveb. 

 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

 Stavba památkově chráněna [2] musí být vybavena dle §26 této nové vyhlášky 

elektrickou požární signalizací nebo hlásičem požáru použitým v elektrické zabezpečovací 

signalizaci, stabilním hasicím zařízením. Při změně stavby památkově chráněné se postupuje 

podle české technické normy ČSN 73 0834 [20]. 

 Část stavby, v níž jsou umístěny movité kulturní památky, musí být dle § 27  

vybavena elektrickou  požární  signalizací  nebo  hlásičem požáru použitým v elektrické 

zabezpečovací signalizaci a stabilním hasicím zařízením, jde-li o jedinečnou sbírku 

historických předmětů. Tyto požadavky neplatí pro stavbu, v níž byly movité kulturní 

památky umístěny přede dnem účinnosti této vyhlášky, tj. 1. červenci 2008.    

 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

Tento zákon tvoří podmínky [1] při péči o kulturní památky, o jejich zachování 

a vhodné využívání, aby se podílel na rozvoji kultury. Péče o kulturní památku zahrnuje 

činnosti, opatření a rozhodnutí zahrnuje činnosti, opatření a rozhodnutí, jimiž orgány 

a odborná organizace státní památkové péče v souladu se společenskými potřebami 

zabezpečují zachování, ochranu a vhodné společenské uplatnění kulturních památek. 

  

  

Vyhláška 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru 

 Vyhláška stanovuje požadavky na projektování, montáž, provoz, kontroly, údržbu 

a opravy požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany. 
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5 Rozdělení historických staveb 

 
 Kulturní památky jsou nedílnou součástí našeho kulturního dědictví. Bohužel ani 

kulturní památky nejsou chráněny před přírodními katastrofami, jako jsou povodně 

a především požár. Nejsou chráněny ani před námi samotnými, kteří si je ničíme 

vandalismem a žhářstvím.  

 Ve své práci jsem uvedla rozbor požáru historických staveb od roku 1997 do roku 

2008. Tyto informace jsou z programu statistického sledování událostí (dále jen SSU) 

Winbase, poskytnuté GŘ HZS ČR, který sleduje všechny nahlášené mimořádné události.  

 Každý zásah JPO je zaznamenán velitelem zásahu [15] ve strážní knize. Tyto údaje 

jsou pak propojovány s dalšími nadstavbovými programy jako je SSU. Každá mimořádná 

událost je dle svého charakteru pojmenována a začleněna do číselníků. 

 

Rozdělení historických budov (dle statistického programu SSU/ZOZ): 

§ hrady a zámky (190) 

§ kostely, kláštery a jiné církevní objekty (191) 

§ jiné historické budovy a objekty (199)  

 

 
  Obrázek 1 – Graf počtu požáru v historických stavbách 

 

Statistiky vychází z podkladů MV GŘ HZS ČR za období od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2008. 
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5.1 Hrady a zámky 

 Hrady a zámky České republiky patří díky své architektonické úrovni a kulturní tradicí 

nejen mezi významné památky střední Evropy, ale i celého světa. 

 Hrady plnily celou řadu funkcí, především obytnou a obrannou. Jejich vývoj u nás 

probíhal od 12. stol. a aktivní obrannou roli hrály až do třicetileté války v první polovině 

17. stol. Čechy jsou územím na hrady velice bohatým, a to i v evropském měřítku. 

S nejstaršími kamennými hrady se setkáváme na území Čech ojediněle již ve 12. stol., vůdčím 

typem opevněného sídla se staly až kolem r. 1230. Vůbec nejstarším středověkým kamenným 

hradem u nás je Přimda, z doby před r. 1121. 

 Zámky jsou obvykle rozsáhlá a umělecky bohatě zdobená budovy. Sloužily jako 

reprezentativní a pohodlné sídlo šlechtickým rodům a později též členům velkoburžoazie. 

Množství zámků vychází ze základů hradů a někdy také klášterů, liší se však tím, že postrádá 

opevnění. 

5.1.1 Použité stavební materiály 

Velmi  starým stavebním materiálem je použití stavebního kamene. K tradičním 

stavebním materiálům náleží také užití dřeva, ať  už pro střešní krovy, krytinu, podlahy, stropy 

nebo schodiště. 

Hlavním stavebním materiálem hradů je kámen [3], ať  už tesaný nebo lomový. 

Kamenné stavby jsou vesměs konstruovány ze snadno opracovatelné opuky nebo pískovce. 

Lomové zdivo pak později obsahuje menší či větší příměs cihel. Toto zdivo se pak nazývá 

smíšené. Cihelné zdivo, zpravidla s větší tloušť kou, se používalo na některých velkých 

stavbách ve 14. století. Stavebním prvkem je také dřevo. V některých hradních budovách se 

používalo ke stažení zdiva svislých dřevěných zarážek. Schodiště v těchto stavbách je 

kamenné i dřevěné. 

Jak už bylo zmíněno, množství zámku vychází ze základu hradu. Stavebním 

materiálem je tedy opět kámen lomový, který postupně byl na ústupu, a stavělo se s výrazným 

podílem využití cihel. Schodiště v dřevěném i tesaném provedení.     
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5.1.2 Problematika vzniku a průběhu požáru 

 Historické objekty zámků a hradů mívají svá specifika. Tyto historické stavby, 

depozitáře archivů, galerií a muzeí obsahují velké množství hořlavých látek. Zámky a hrady 

[6] mívají zpravidla dřevěné konstrukce - stropy a schodiště, což představuje jedno 

z nejvýznamnějších požárních rizik. Většinou tyto objekty nejsou děleny do požárních úseků 

a mezi objekty jsou malé odstupové vzdálenosti. Ve většině případů bývá k tomuto objektu 

pouze jediná příjezdová komunikace, která může být špatně přístupná. Mezi největší 

komplikaci bezesporu patří velký počet návštěvníků, kteří nemají místní znalost budovy. 

V historických objektech se vyskytují velmi historicky cenné materiály a dokumenty, které by 

v případě požáru měly být evakuovány. Komplikací jsou také zdroje vody pro hašení. 

Problémem je i šíření požáru cestami, které nejsou na první pohled viditelné (mezistropy, 

v příčkách a různými průduchy, které sloužily k vytápění).      

 

5.1.3 Statistika zásahů JPO 

 V objektech hradů a zámků na území ČR došlo k 41 požárům. Do roku 2007 činila 

škoda 71 123 200,- Kč a při těchto požárech byly zraněny 4 osoby, žádná osoba nebyla 

usmrcena. 

 

        Obrázek 2 – Diagram počtu požárů v hradech a zámcích v letech 1997 až 2008 
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5.2 Kostely a kláštery 

Na území České republiky se nachází velké množství sakrální architektury. Tyto 

stavby byly centrem duchovního života v obci, městečku či městě. 

 Vznik nejstarších církevních staveb spadá do doby Velkomoravské říše. Mezi 

nejstarší stavby u nás patří rotundy, např. rotunda sv. Jiří na Řípu, pocházející z 1. pol. 11. 

století. Dalšími církevními stavbami na území ČR jsou kláštery, kostely, katedrály 

a synagogy. 

Jelikož se budu zabývat dřevěnými stavbami, mezi něž patří hlavně dřevěné kostely, 

tak nyní pár slov o nich. Dřevěné kostely najdeme ve větším počtu v zemích severní 

a východní Evropy, méně ve střední Evropě. A ačkoliv jsou dřevěné kostely poměrně 

početnou skupinou, jejich počet se postupem času zmenšuje. Na území Čech, Moravy 

a Slezska bylo zdokumentováno 366 dřevěných církevních staveb, z nichž však zůstala 

zachována necelá 60. Velmi častou příčinou zkázy jsou požáry[5].   

   

5.2.1 Použité stavební materiály 

 Nejstarší sakrální památky (rotundy) jsou kamenné, zpočátku z tesaného později 

z lomového kamene. Přestože církev preferovala stavbu z tvrdého a nehořlavého materiálu, 

z kamene a cihel, v oblasti s velkou tradicí dřevěné architektury vznikaly církevní památky 

roubené. Přechodný stupeň mezi zděnými a dřevěnými památkami tvoří památky 

polodřevěné, jejichž zdi jsou zděné a některé části jako například zvonice jsou provedeny 

ze dřeva. 

5.2.2 Problematika vzniku a průběhu požáru 

Sakrální stavby mívají hořlavé konstrukce, patří k nim dřevěné krovové systémy, 

stropy a schodiště atd. Mezi nemovité kulturní památky patří i celodřevěné kostely, pro něž 

požár znamená katastrofu. Největším problémem je, že jsou neobývané a tím pádem 

nehlídané po většinu roku. Čas zpozorování a ohlášení požáru je tedy s velkým časovým 

zpožděním. Častým problémem může být také dostupnost vodního zdroje, protože se často 

vyskytují na odlehlých místech nebo ve větších nadmořských výškách. 
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5.2.3 Statistika zásahů JPO 

V objektech kostelů, klášterů a jiných církevních stavbách došlo od 1. 1. 1997 do 31. 

12. 2008 k 97 požárům. Do 30. 6. 2006 se škodou 36 691 500,- Kč a při těchto požárech byly 

zraněny 3 osoby. 

 

 
 Obrázek 3 – Diagram počtu požárů v církevních stavbách v letech 1997 až 2008 

 
 

5.3 Jiné historické budovy a objekty 

K těmto stavbám patří technické památky, mezi něž patří rozhledny, mlýny, kovárny, 

mosty, atd., a také skanzeny a muzea lidové architektury. 

5.3.1 Použité stavební materiály 

Od samého počátku tradičního vesnického stavitelství [10] patří k nejstarším 

stavebním materiálům dřevo kombinované s hliněnou mazaninou a sláma. Velmi starého 

původu je rovněž používání stavebního kamene. Pálené cihly a pálená střešní krytina jsou 

z dob mladších. Většina rozhleden, mlýnů a mostů  má rovněž dřevěné konstrukce. 
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5.3.2 Problematika vzniku a průběhu požáru 

 U tohoto druhu staveb jsou většinou největším problémem dřevěné konstrukce. Ve 

skanzenech jsou to pak také vzdálenosti mezi dřevěnými budovami. Co se týká technických 

památek, jako např. rozhledna a mlýny, jsou většinou na odlehlých a špatně dostupných 

místech. 

5.3.3 Statistika zásahů JPO 

Za období 1. 1. 1997 do 31. 12. 2008 došlo v těchto objektech ke vzniku 43 požárů. 

Do 30. 6. 2006 činila škoda 108 827 600,- Kč. 

 

 

Obrázek 4 – Diagram počtu požárů v ostatních historických objektech v letech 1997 až 2008 
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6 Rizika požáru dřevěných staveb 

  
 Problematice požární ochrany dřeva je věnováno stále více pozornosti. U památkově 

chráněných staveb je nutné více než u ostatních staveb klást důraz na preventivní opatření. 

Protože i rychlý a účinný zásah hasičů může být zejména pro dřevěné konstrukce zničující. 

 Na základě vyhodnocení rizika požáru navrhovat požární strategii pro daný objekt 

nebo sbírky se v poslední době stalo nezbytné i u objektů kulturního dědictví. 

 Základem tvorby strategie požární ochrany musí být analýza vzniku požáru [21]. 

V oblasti kulturního dědictví je možno proces odhadu rizika požáru rozdělit na 5 na sebe 

navazujících stupňů: 

- Identifikace nebezpečí/zdrojů požáru, 

- Identifikace kdo/co je v nebezpečí, 

- Odhad rizika požáru, 

- Vyhodnocení výsledků odhadu rizika požáru a upravení strategie požární ochrany 

 objektu dle závěrů hodnocení, 

- Řízení rizika – navržení a realizace opatření, která sníží riziko požáru. 

 

 Základem odhadu rizika požáru je identifikace nebezpečí požáru [21]. Mezi požární 

nebezpečí objektů kulturního dědictví jsou zahrnuty především následující faktory: osoby 

přítomné v objektu; účel, ke kterému je objekt používán; přítomné potenciální zdroje 

zapálení; provedení stavby objektu z hlediska požární bezpečnosti; zařízení objektu (sbírky, 

nábytek, povrchová úprava stěn); používání a skladování hořlavých materiálů, především 

hořlavých kapalin; identifikace nebezpečí zahrnuje tedy detaily popisující obyvatele, 

chráněnou budovu. Nebezpečí požáru zvyšují různé akce, při nich se požívá pyrotechnika, 

případně, když se v objektech provádí filmování. Z hlediska nebezpečí jsou nepřijatelné 

romantické prohlídky hradu za svitu pochodní. 

 Odhad potenciálního rizika požáru zahrnuje i vyhodnocení pravděpodobnosti 

poškození daného objektu (sbírek) požárem nebo důsledků požáru ve stanoveném intervalu 

(většinou za rok). Odhad rizika požáru předpokládá znalost pravděpodobnosti vzniku požáru, 

což v případě kulturního dědictví je mnohdy obtížné. Pro získání alespoň dílčí představy 

o příčinách je užitečné sledovat data příčin požárů v kulturních institucích. Data zároveň 

definují nebezpečí, která představují jednotlivé příčiny požáru. 
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 Nejčastějšími příčinami vzniku požáru jsou: žháři, závady na elektrické instalaci, 

závady na elektrických zařízeních, případně jejich chybné použití, stavební a rekonstrukční 

práce, chybné použití kamen, krbů a otevřených ohňů, blesky, samovznícení, přímé plameny 

a záření z požáru z okolí, jiskry přenesené na velkou vzdálenost.  

 

 

 Obrázek 5 – Statistika nejčastějších příčin požárů v historických objektech 

 

 Odhad rizika požáru v objektech kulturního dědictví je velmi významný z hlediska 

tvorby strategie požární ochrany a především z hlediska volby technologických zařízení 

požární ochrany. 

 Důležité při odhadu rizika požáru je zodpovězení otázek, které berou v úvahu místní 

podmínky, které mohou potenciálně ovlivnit rozvoj požáru: 

§ Jak se bude rozvíjet požár? 

§ Jsou v budově ruční hasící přístroje? Jaká je schopnost přítomných osob uhasit požár? 

Je v blízkosti budovy požární hydrant? 

§ Má budova detektory požáru? Jsou napojeny pomocí zařízení dálkového přenosu 

přímo na operační středisko hasičů? Musí být jednotka informována telefonicky? 

§ Jaký je dojezdový čas jednotky požární ochrany?  

§ Je zaručen přístup jednotkou požární ochrany až k objektu? Mají dostatečně volný 

prostor pro ustavení techniky? 
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§ Je v blízkosti budovy dostatečná zásoba vody? Čerpá se voda z veřejného rozvodu 

nebo se musí zajistit pomocí dálkové dopravy vody? Dostatek vody je jedna 

z nejdůležitějších věcí pro uhašení požáru. 

 

 Po zhodnocení rizik požáru [7] vyplynou požadavky na požární bezpečnost 

a technické vybavení historické budovy. Každé protipožární opatření by mělo znamenat 

maximální bezpečnost s minimálním poškozením. Každý fyzický zásah by měl být proveden 

s co možná nejmenším poškozením. Systém požární ochrany by také neměl být dominantním 

rysem budovy. Pokud je nezbytné učinit volbu mezi rušivým vzhledem a fyzickým 

poškozením, opatření znamenající fyzický zásah jsou většinou nevratná a měli bychom se jim 

vyhnout. Většina systému může být navržena v souladu s budovou, pokud prioritou budou 

správně zvolené materiály a umístění zařízení. Měděná potrubí s mosaznými sprinklerovými 

hlavicemi jsou tudíž přirozenou volbou v historických budovách. Neměli bychom zanedbat 

i porovnání mezi cenou a užitkem. Cenová efektivita hraje důležitou roli při navrhování 

nákladných zařízení. Měli bychom vzít v potaz i náklady na údržbu a na jejich provoz.     

   

7 Organizační, konstrukční a technická opatření 

 
 Požární bezpečnost stavby spočívá ve snížení pravděpodobnosti vzniku požáru a jeho 

následku. Méně finančně náročná organizační opatření [8] by měla být uskutečněna nejdříve. 

Posekání trávy okolo budovy je určitě finančně nenáročné a slouží jako účinná prevence 

bránící šíření požáru. Protipožární bariéry a protipožární dveře můžou být příkladem 

konstrukčních opatřeních omezujících požár. Konstrukční opatření bývá většinou 

neakceptovatelným zásahem do vzhledu stavby. Sprinklerový systém a zabezpečovací systém 

jsou příkladem technického opatření, které jsou vhodnější a upřednostňovanější než 

konstrukční zásahy, které mohou stavbu poškodit.       

 

7.1 Organizační opatření 

Pokud si uvědomíme vznikající potenciální nebezpečí požáru, jednoduchými 

organizačními opatřeními můžeme omezit významnou část těchto příčin [8] , například: 
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§ Informovanost obyvatel, návštěvníků a personálu 

Nezbytná součást je vzdělání personálu budovy, která by měla být seznámena 

s opatřeními. To zajistí dodržování předepsaných pravidel a správné poučení návštěvníků, 

kteří jsou neznalí místního objektu (v případě vzniklé mimořádné události včasnou a efektivní 

reakci). Informace návštěvníkům mohou být sděleny i pomocí letáků a informačních tabulí. 

Ve většině objektů se zakazuje kouření a rozdělávaní ohňů, které bylo v minulosti častou 

příčinou  požárů. 

 

 

   Obrázek 6 a 7 – Informační tabule zákazů 

 

§ Bezpečně skladovat odpad v požárně odolných kontejnerech a nádobách 

V blízkosti objektu by neměl být volně uložený odpad. Pokud se vyskytuje v jeho 

blízkosti, měl by být umístěn v uzamknutých protipožárních nádobách. Toto opatření 

znesnadňuje žhářům založení požáru. 

 

§ Uzavření smlouvy se stavebními společnostmi při stavebních a rekonstrukčních 

pracích 

Uzavření smlouvy na stavební práce je základem. Ve smlouvě je přesně stanovena jejich 

odpovědnost z hlediska požární prevence [4] a činí je zodpovědné za případné škody. 

V historických budovách by se neměly provádět práce, při kterých se používají nebo vznikají 

zvýšené teploty. Zvlášť  nebezpečné je svařování a broušení. Pokud je to však nezbytné, 
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všichni pracovníci musí být informováni a proškoleni o možných bezpečnostních rizicích. 

Důležitá jsou také preventivní protipožární opatření jako instalace hasebních přístrojů 

a příprava pracoviště - odstraněním hořlavého materiálu, úklidem prachu, podložením 

nehořlavého materiálu a dozor odborného pracovníka.      

 

§ Provádění pravidelných kontrol elektrických zařízení a elektrické instalace 

Častou příčinou vzniku požáru je elektrická instalace, která zaujímá ve statistikách 

vzniku požáru přední místo. Riziko vzniku požáru není možné úplně vyloučit, a proto musí 

být elektrická instalace pravidelně kontrolována. Nejlepším způsobem je použitím 

termokamery, která měří povrchovou teplotu daného předmětu. Je možné odhalit přehřívající 

se elektrické prvky a porušení tepelné izolace. Včasným zjištěním a opravou tak lze zabránit 

požáru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 8 – Termovizní měření (převzato od firmy ULTRA Czech s.r.o.) 

 

Nesprávně požívané, namontované nebo vadné elektrické přístroje a spotřebiče mohou 

být další příčinou požáru. Podílejí se na tom hlavně svítidla a tepelné spotřebiče. Za provozu 

mají dostatečně velkou povrchovou teplotu na zapálení okolních hořlavých předmětů. Proto 

by měl být elektrický proud v trvale neobydlených stavbách vypínán.  

Příkladem významného požáru u nás, jehož příčinou byla pravděpodobně technická 

závada elektroinstalace, je požár dřevěného kostela v Ostravě – Hrabové. Také ve světě je 

příčinou mnoha požárů historických budov. 
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§ Pravidelná kontrola komínů, krbů a kamen 

Preventivní prohlídky a čištění komínů jsou jednou z nejzákladnějších preventivních 

opatřeních. Neměli bychom podceňovat ani netěsnosti komínů, kterými mohou prolétnout 

jiskry. Zazděné dřevěné trámy v komínech jsou také jednou z příčin požáru. Zámeček 

v Mladějově  právě touto příčinou zcela vyhořel. Škoda na majetku byla vyčíslena na 

17,5 mil. Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   Obrázek 9 – Vyhořelý zámeček v Mladějově 

 

 

§ Vybudování chodníků kolem dřevěných budov vysypaných štěrkem 

Jedním z důležitých preventivních opatření, bránicím rozšíření požáru v suchém porostu, 

je vybudování chodníků vysypaných štěrkem. Toto preventivní opatření patří k méně finančně 

náročným opatřením, ale zároveň velmi účinným. 



 28

 

§ Zabezpečit budovu proti vniku cizích osob 

Nedostatečné zabezpečení objektu může vést k požárům založeným žháři. Ochrana proti 

žhářům spočívá v zabránění vstupu. Základem je vhodné oplocení budovy, vybavení budovy 

dobrými zámky a použití elektronického zabezpečovacího systému.  

Systém elektrické zabezpečovací signalizace [11] slouží k detekci vniknutí nežádoucích 

osob do objektu, monitoruje neoprávněný pohyb nežádoucích osob po objektu a signály 

o tomto narušení předává na určené místo. Obecně nejběžnějším způsobem detekce jsou 

detektory pohybu. Magnetický kontakt se nejčastěji využívá pro detekci nežádoucího otevření 

dveří, oken nebo jiných otvíratelných částí. Pro detekci pohybu osob ve střeženém prostoru 

jsou rozšířeny detektory absorbující záření z povrchu objektu, které nejčastěji pracují na 

pyroelektrickém principu.  

Detektory, které pracují na dvou odlišných principech detekce, sníží riziko planých 

poplachů. Nejčastějším případ skladby senzorů je pyroelektrický a mikrovlnný (mikrovlnné 

senzory jsou vhodné především pro hlídání prostor za nepříznivých teplotních podmínek 

a silných rušivých vlivů, např. vítr, mlha, prach, vlhkost, atd.).  Nejčastěji používané 

detektory k ochraně dřevěné kostelů v Beskydech pracují na tomto principu.  

  

V poslední době se užívá i kamerového systému, které jsou schopny detekovat pohyb, 

nahrát jej a upozornit ostrahu. Už samotná instalace kamerového systému odstrašuje žháře i 

případné zloděje. 

Osvětlení působí preventivně [7], jehož cílem je osvětlit a zpřehlednit objekt. Osvětlení 

zvyšuje pravděpodobnost, že protiprávní činnost nebude dokončena, pachatel bude vyrušen 

nebo uprchne ze strachu před dopadením.        

 

§ Spolupráce a informovanost jednotky požární ochrany  

Informovanost jednotky požární ochrany o specifických vlastnostech dané budovy 

mohou pomoci ochránit kulturní památky a uložené exponáty. Taktická cvičení jsou důležitá 

z hlediska prověření dojezdových časů, správných hasebních metod a zajištění dostatečného 

zdroje hasebních látek. 
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§ Ochrana před bleskem 

K dnešnímu běžnému standardu objektů patří i ochrana proti blesku. Mezi běžná 

preventivní opatření by měla patřit také kontrola neporušitelnosti hromosvodu a jeho správné 

uzemnění. 

 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
                Obrázek 10  – Hromosvod na kostele v Kunčicích p. Ondřejníkem 
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8 Technologie požární ochrany 

 
V minulosti platilo, že vzniklý požár zničil velká území s obrovskými škodami 

na majetku i životech. Naneštěstí dnešní moderní doba znamená účinnější a rychlejší boj 

s požárem. Dnešní požár se dotkne jen určitého ohraničeného území, většinou jedné budovy 

nebo jen její části. Škody proto nejsou tak rozsáhlé, jako tomu bylo v minulosti. Základem byl 

dlouhodobý vývoj stavebních předpisů, rozvoj praktických poznatků a vývoj nových 

technologií. 

Předpokladem rychlého potlačení požáru je instalace hasicích prostředků, schopnost 

přítomných osob uhasit požár, dojezdový čas hasičů a vytvoření podmínek pro jejich účinný 

zásah pomocí nástupních ploch, hydrantů, atd. 

Účinným prostředkem k detekci požáru je elektrická požární signalizace [4], která 

zajistí včasnou detekci požáru. Instalování automatického hasicího zařízení zajišť uje 

lokalizaci a likvidaci požáru v počáteční fázi a tím nahradí prvotní zásah. Přesto by budova 

měla být vždy vybavena prostředky pro prvotní zásah. Důvodem je, že automatický hasící 

systém požár většinou potlačí, ale ne zcela uhasí.      

   

8.1 Elektrická požární signalizace 

 Časový interval mezi okamžikem vzniku a jeho rozšíření má zásadní význam 

na rozsah následků. Čím dříve je požár zjištěn, tím bývají následné škody menší. Pro zajištění 

spolehlivé detekce je důležitá vysoká citlivost. 

Elektrická požární signalizace [9] se instaluje za účelem včasného zjištění požáru a tedy 

i snížení rizika rozšíření. Zajišť uje také předání informace na předem určená místa, 

popř. ovládá další doplňující zařízení, která provádějí hasební zásah nebo brání šíření požáru. 

Optimální detekci požáru lze zajistit samočinnými hlásiči elektrické požární signalizace 

doplněnými tlačítkovými hlásiči. 
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 Obrázky 11 a 12 – Tlačítkový hlásič a detektor požáru kostela sv. Anny v Rožnově p. R. 

 

Při instalaci zařízení musíme vzít v úvahu i některé problémy, které mohou při ní 

vzniknout. Hlavním problémem je nevratné poškození interiéru budovy a jeho výzdoby, 

a také rušivý účinek v interiéru. 

V České republice je ochrana historických dřevěných staveb teprve na začátku. Větší 

zkušenosti s touto problematikou mají skandinávské země a Polsko, kde se nachází velké 

množství těchto kulturních památek. Například v Norsku byly provedeny testy optimálního 

řešení požární detekce a byla vydána doporučení, která lze zevšeobecnit i pro naše poměry. 

 

Bodové opticko kouřové detektory [13] jsou stále jedny z nejpoužívanějších. Jejich 

největší nevýhodou je však jejich robustnost a přívodními kabely narušují vzhled interiéru 

budovy. Druhou nevýhodou je, že jsou nevhodné do prašného prostředí, čímž vyvolávají 

falešné poplachy. Mezi výhodu tohoto detektoru patří jejich relativně nízká cena. 

Přítomnost kouře v detektoru je zjišť ována buď na základě optických metod nebo 

na základě změn vodivosti ionizační komory. 
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        Obrázek 13 a 14 – Detektory kouře v Dřevěném městečku v Rožnově p. R. 

 

Jako alternativa jsou jejich bezdrátové verze. Bezdrátový bodový detektor 

nepoškozuje budovu instalací kabelů. Jejich cena je mnohem vyšší a jsou stále robustní, ale 

jejich spolehlivost je vysoká. Nevýhodou je však potřeba častější kontroly funkčnosti 

a výměny baterií. V Norsku se bezdrátové spojení nepoužívá. 

 

 Dalším způsobem detekce, který je vhodný pro historické budovy, je nasávací 

detektor kouře. Zajišť uje velmi rychlou detekci při vysoké spolehlivosti s nenápadnou 

instalací v objektu. V Norsku se ukázal jako optimální řešení. 

 V současnosti existují dva typy nasávacích detektorů kouře. První systém (ASD)  

nasává vzorek vzduchu z místnosti do detekční komory pomocí nasávacího potrubí. Nasávaný 

vzduch je kontinuálně vyhodnocován kouřovým detektorem, což zajišť uje rychlou reakci 

na zvýšení koncentrace kouřových částic.  
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      Obrázek 15 – Kouřový nasávací systém ASD 516, upraveno ze zdroje Schrack seconet 

 

 Druhý systém pracuje na principu rozptylu světelného paprsku generovaného 

vysokoenergetickým pulsním laserem a detekovaného vysoce výkonnými fotosenzory. 

Použití laseru zaručuje vysokou citlivost v rozsahu 0,005 – 20% m (hustota kouře). Tento 

druhý systém VESDA je nákladnější, ale spolehlivější. 
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  Obrázek 16 – Citlivost detektorů na kouř 

 

Mezi nejstarší typy patří detektory teploty. Detektory mohou být bodového, liniového 

a lineárního typu, využívající pro detekci požáru teplotních změn při hoření. Bodové teplotní 

detektory [13] reagují buď z hlediska  překročení stanovené maximální přípustné teploty 

prostoru nebo pokud detektor zaznamená překročení maximální přípustné rychlosti nárůstu 

teploty.Tyto detektory se v norských dřevěných stavbách neobjevují. 

Liniové detektory teploty jsou nenápadné, spolehlivé, nepříliš finančně náročné, 

ale nejsou příliš citlivé. Jsou odolné proti povětrnostním vlivům i odolávají prašnosti. Tyto 

detektory reagují na zvýšení teploty podél teplocitlivého kabelu. Používá se čtyř základních 

principů. Digitální je založen na vzniku zkratu dvou předpružených vodičů izolovaných 

termoplastem, který se při zahřátí prořízne. Analogový liniový detektor je tvořen dvoužílným 

vodičem. Zvýšení teploty se projeví nedokonalým zkratem mezi žílami vodiče. Světlovodné 

liniové teplotní detektory jsou založené buď na principu změny optických vlastností 

světlovodu při jeho mechanickém namáhání (FibroLaser I) nebo na využití Ramanova 

rozptylu (FibroLaser II). Posledním typem je pneumatický liniový teplotní detektor, který je 

tvořen tenkou trubičkou naplněnou plynem. Funguje na principu vyhodnocení objemových 

resp. talkových změn plynu v trubičce detektoru. 

Posledním teplotním detektorem je lineární teplotní hlásič. Detektor je založen 

na principu vyhodnocení modulační frekvence paprsku procházejícího z vysílače přes 

střežený prostor do přijímače. Dochází ke zjišť ování místních rozdílů v hustotě a indexu 

lomu. V současnosti jsou v Norsku nahrazovány spolehlivějšími nasávacími detektory. 
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Dalším způsobem detekce je pomocí videotechniky tzv. uzavřeným televizním 

okruhem (CCTV). Tento systém se stává v současné době stále vyhledávanějším a je často 

užíván v kombinaci s elektrickým zabezpečovacím systémem, který je doplněn o software, 

schopný analyzovat optické jevy vznikající při požáru. 

Termovizní kamery, které sledují tepelné záření, jsou vhodné pro sledování většího 

počtu dřevěných staveb. Tyto kamery jsou poměrně nákladné a narušují vzhled budov. Jsou 

velmi spolehlivé ve dne i v noci bez ohledu na počasí. 
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8.2 Systém vnitřního hašení 

 Vodní a zejména pak sprinklerová zařízení patří k nejrozšířenějším stabilní hasicím 

zařízením nejen v průmyslu, ale i na ochranu kulturního dědictví. Příkladem mohou být stále 

funkční instalace z roku 1883 ve Velké Británii. Během posledních let byly vyvinuty nové 

hasicí systémy, ale stejně tak došlo i k modernizaci těch tradičních, tj. sprinklerů 

a zaplavovacích systémů. 

 

8.2.1 Sprinklerový systém 

 Účinným hasicím zařízením jsou sprinklery. Jejich předností je automatické spuštění 

v případě potřeby při nasměrování dodávky vody bezprostředně do místa požáru. Hasící voda, 

pokud požár neuhasí, pak alespoň sníží teplotu. Po příjezdu hasičů je možno zachránit ještě 

mnoho věcí. Sprinklerové systémy jsou vhodné jak pro ochranu samotných budov, tak i pro 

ochranu sbírek a předmětů v nich uložených. 

 Sprinklerové zařízení se skládá ze zásoby vody, čerpadla, řídicího ventilu, potrubní 

sítě, hlavic a monitorovací ústředny.  

 

  Obrázek 17 – Sprinklerové SHZ, převzato od Tyco Fire 
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 Druhy sprinklerových soustav 

Mokrý systém: používá se tam, kde nehrozí riziko zamrznutí [17]. Celý systém je naplněn 

vodou o provozním tlaku 4 - 8 bar u klasických systémů nebo 7 - 10 bar u systémů pro vyšší 

tlaky. Při požáru se neotvírají všechny sprinklery, ve většině požáru stačí otevření jednoho 

nebo dvou sprinklerů. Pro uhašení je dostačující malé množství vody, asi 75 litrů/min, 

narozdíl od hasičské proudnice, která vypouští 475 – 950 l/min. 

Suchý systém: používá se tam, kde hrozí riziko mrazu. Potrubní síť  nad řídicím ventilem je 

naplněna tlakovým vzduchem. V případě požáru se otevře prasknutím pojistky sprinklerova 

hlavice, dojde k poklesu tlaku v potrubí a k výstřiku vody.  

Předstihový systém: Potrubní síť  nad řídicím ventilem je naplněna stlačeným vzduchem. 

Ventilová stanice je ale kromě funkce tepelné pojistky závislá také na elektrické požární 

signalizaci. Ke spuštění hašení je tedy nutné splnit dvě podmínky: aktivaci tepelné pojistky 

sprinklerové hlavice a aktivace systému EPS. Předstihový systém tedy v sobě spojuje hned tři 

výhody: dá se použít i v prostorách s teplotou pod bodem mrazu, ale je rychlejší než klasická 

suchá soustava. Dále se eliminuje riziko náhodného vypuštění vody mechanickým 

poškozením potrubí nebo sprinklerových hlavic. Nevýhodou jsou jeho elektronické 

komponenty, které vyžadují více údržby a je finančně nákladný.  

 

 Klasický sprinklerový systém nemá na rozdíl od nízkotlaké a vysokotlaké vodní mlhy 

téměř žádná omezení – je univerzální jak co se týká chráněných rizik tak i provedení stavby. 

Na druhou stranu je nutné zmínit jeho požadavky na větší zásobu vody a větší dimenze 

potrubí. 

 

8.2.2 Systémy vodní mlhy 

 Počátky mlhových zařízení spadají do začátku 20. století a k velkému rozšíření 

stabilních mlhových zařízení dochází v 90. letech. Vývoj postupoval od zařízení nízkotlakých 

až k zařízením vysokotlakým. Mezi průkopníky vysokotlakého hašení patří finská společnost 

Marioff, která uvedla na trh systém HI-FOG. 

  V České republice lze očekávat rozvoj systémů SHZ pracující s vodní mlhou, které se 

již využívají při ochraně kulturních památek v Skandinávských zemích a ve Velké Británii. 

 Hasivem je čistá voda, která je tryskami rozprašována pod vysokým tlakem, čímž 

vzniká vodní mlha tvořena mikrokapénkami vody. V průměru [8] jsou vodní kapky vodní 
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mlhy velikosti 10 až 200 µm narozdíl od sprinklerů, jehož kapky jsou velikosti 600 až 

1000 µm. Malé kapky vodní mlhy se rychle vypařují a absorbují teplo požáru mnohem 

rychleji než větší kapky ze sprinklerového systému. Vodní mlha slouží k celkovému 

ochlazení chráněného prostoru, významně pohlcuje částice kouře a neohrožuje zdraví lidí, 

kteří zůstali v ohroženém objektu.  

 Nevýhodu malých kapek je, že nepronikají do plamenů ohně tak snadno. Řešením je 

použití vysokotlaké mlhy, která uděluje kapičkám dostatečnou hybnost, nezbytnou k dosažení 

ohniska požáru.  

 Tyto systémy spotřebují menší množství vody k hašení než tradiční sprinklery, což 

přináší menší nároky na rozměry potrubí. V neposlední řadě jsou škody na historických 

budovách mnohem menší. Investiční náklady jsou však podstatně vyšší než u sprinklerových 

systémů. 

 V současnosti se užívá dvou systémů vodní mlhy: 

§ Vysokotlaký systém, pracující obvykle při tlacích 100 až 150 barů 

§ Nízkotlaký systém, pracující s tlakem do 12,5 barů 

  

 Vysokotlaký systém vodní mlhy 

 Snaha o dosažení co nemenší velikosti kapek a tím zvýšení jejího dusivého účinku 

vedla k vývoji vysokotlakých systémů. Tento systém pracuje s tlakem od 100 do 150 barů. 

Vyšší tlaky již nezvyšují hasící schopnost, ale naopak zvyšují cenu čerpadel. 

 

Dodávku vody do systému zajišť ují napájecí jednotky. Existují tři možnosti: 

• Systém pracující vysokotlakým pístovým čerpadlem poháněným elektrickým 

motorem 

• Samostatný láhvový systém 

• Samostatný systém pracující s čerpadlem poháněným plynem 

 

 Systém vodní mlhy [8] pracující s vysokotlakým pístovým čerpadlem  poháněným 

elektrickým motorem patří k nejvýznamnějším. Pokud není k dispozici elektrický proud je 

možno čerpadlo pohánět dieselovým motorem.  

 V samostatném láhvovém systému je voda nezbytná pro uhašení uložena 

ve vysokotlakých ocelových láhvích. Vysokotlakým dusíkem je voda vytlačena v případě 

požáru k tryskám. Dusík je umístěn v ocelových láhvích. Systém je vhodný pro malé 

chráněné prostory do 260 m3, je nezávislý na dodávce energie a pracuje při tlaku 200 barů. 
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Jsou však poměrně drahé. Nevýhodou láhvového systému je, že pracuje jen s určitým 

množstvím vody a dusíku a po jeho spotřebování se stává systém neúčinný.  

 Systém pracující s čerpadlem poháněným plynem, nejčastěji opět dusíkem uložený 

v tlakových láhvích je nezávislý na dodávce elektřiny. Je vhodný pro prostory do 500 m3. 

Zásobník s vodou nemusí být tlakový. Nevýhodou je opět neúčinnost systému po vyčerpání 

zásob tlakového dusíku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18 – Vysokotlaký systém vodní mlhy radnice v Dřevěném městečku v Rožnově p. R. 

 

 Nízkotlaký systém vodní mlhy 

 Pokračováním vývoje sprinklerů jsou systémy nízkotlaké vodní mlhy. Velikost kapek 

je, co do velikosti, menší než u sprinklerů, mohou tak lépe pronikat do ohniska požáru, 

smáčet okolní předměty a tak potlačit požár. Zároveň ale obsahují i malé kapky, podobně jako 

vysokotlaké systémy, které mohou působit na požár chladícím a inertizačním účinkem. 

Systémy nízkotlaké vodní mlhy pracují s tlakem od 4 do 12, 5 barů.  

 Tento systém má hasící schopnost i spotřebu vodu obdobnou jako vysokotlaké 

systémy a spotřebují 20 – 30% vody ve srovnání se sprinklery. Tyto systémy nebyly dosud 

na dřevěných budovách zkoušeny. 
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8.3 Systém vnějšího hašení 

 Drenčerové hasicí zařízení slouží především k ochraně fasád a střešního pláště. Tento 

systém využívá otevřených drenčerových trysek, které jsou napojeny na suchovodní potrubí, 

jež je dále připojeno  na řídící ventil, který se v případě aktivace detekčního systému otevírá. 

Pokud se řídící ventil otevře, voda vteče do potrubí a vytéká všemi instalovanými hlavicemi. 

Zařízení lze ovládat automaticky pomocí systému EPS nebo ručně tlačítkem. Zásobování  

vodou může být z vodních zdrojů, který může být vodovod, spádová nádrž, tlaková nádrž 

nebo čerpací stanice ve spojení s přírodním vodním zdrojem. 

 Systémy vnějšího zkrápění slouží jako požárně dělící konstrukce v případě, kdy není 

možno dodržet odstupové vzdálenosti mezi objekty. 

 Systém vnějšího zkrápění obvodových stěn je systém, který vytváří vodní stěnu 

v požadovaném místě. Systém zkrápění střešního pláště vytváří souvislou stékající vrstvu na 

ploše střešního pláště. 

 

 

  

 Obrázky 19 a 20 – Systém vnějšího zkrápění obvodových stěn a střešního pláště  

                 v Rožnově p. R. 
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8.4 Shrnutí využití technologie PO 

 Úroveň technologie požární ochrany objektů kulturního dědictví  je velmi rozdílná. 

Nově postavené nebo rekonstruované stavby kulturního dědictví jsou vybaveny účinným 

technologickým zařízením požární ochrany. Dlouhodobým zanedbávání péče o požární 

ochranu objektů kulturního dědictví jsou a budou vytvářeny podmínky pro jejich postupné 

poškození, případně zničení požárem. Je velmi pravděpodobné, že po nedávných požárech 

jako např. kostela sv. Kateřiny v Ostravě – Hrabové, hradu Pernštejn, požáru hradu Zahrádky, 

budou následovat další. Je nutné si uvědomit, že zmíněným požárů bylo možno bez pochyby 

zabránit nebo je alespoň významně omezit včasným vybavením objektů účinnou detekcí 

požáru a především stabilním hasicím systémem. 
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9 Současný stav požárně bezpečnostního zařízení dřevěných kostelů 

v Beskydech 

 

V prvé řadě bych poznamenala, že v České republice nejsou s požární ochranou 

dřevěných staveb významné zkušenosti. Ve své bakalářské práci jsem se zajímala 

o zabezpečení požární ochrany dřevěných staveb v Beskydech. Konkrétněji jsem se zaměřila 

na dřevěné kostely, které jsou nemovitými kulturními památkami a tudíž kulturním dědictvím 

naší země.  

Počet dřevěných kostelů v Beskydech a jeho blízkém okolí na českém území je 

necelých 25. Zjistila jsem, že úroveň zabezpečení těchto staveb je však nízká. Pouze 2 stavby 

z 10, které jsem navštívila, byly vybaveny EPS, a žádné z nich není chráněno SHZ. Nutno 

také podotknout, které stavby jsou vybaveny EPS. Je to znovu vystavěný dřevěný kostel 

sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě – Hrabové, který vyhořel v roce 2002 a kostel sv. Anny 

v Rožnově pod Radhoštěm, který je součástí Valašského muzea v přírodě – Rožnovského 

skanzenu. Ostatní kostely jsou vybaveny pouze EZS, které jsou napojeny na pult centrální 

ochrany policie ČR.   

 

 

 

 

 

  Obrázek 21 a 22 – Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě – Hrabové a EPS 

 

 



 43

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 23 a 24– Kostel sv. Anny v Rožnově pod Radhoštěm a EPS 

 

Ze zjištěných skutečností vyplynulo, že největší překážkou k vybavení kostelů EPS je 

platba za dálkový přenos na OPIS HZS. Tato měsíční cenová položka je velkým výdajem pro 

většinu farností. Dalším problémem je skutečnost, že dojezdový čas JPO k některým kostelům 

je velmi dlouhý. Rozvoj požáru v dřevěných stavbách je velmi rychlý. V době, kdy se JPO 

dostaví na místo, může být celá stavba již v plamenech. Velkou roli hraje vzdálenost JPO od 

místa zásahu, druh příjezdové cesty a především roční období, protože v zimních měsících je 

dojezd jednotky na místo požáru komplikovanější. U některých kostelů se objevily také 

problémy se zdrojem vody k hašení. Důvodem je vyšší nadmořská výška a odlehlejší poloha 

stavby.  

Prevence požárů se tedy řeší hlavně revizí elektrických zařízení a elektroinstalace 

a revizí hromosvodu. Tyto dvě preventivní opatření spolu s EZS jsou jedinými požárními 

opatřeními, které chrání většinu dřevěných staveb u nás.  
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10  Optimální řešení požární ochrany dřevěných kostelů 

  

 Požární bezpečnost je jedním ze základních požadavků na stavbu. Jelikož se jedná 

o stavby, které jsou kulturním dědictvím, měla by být požární ochrana odpovídající kulturní 

hodnotě. To znamená, že všechny stavby by měly být vybaveny účinnými požárně 

bezpečnostními zařízeními. Určitě nejzákladnější a nejvýznamnější je detekce požáru. Každá 

budova by měla být vybavena elektrickou požární signalizací a ty nejvýznamnější z nich 

vybaveny stabilním stabilním hasicím zařízením. 

 EPS by měla být všeobecným a samozřejmým standardem, kterým by měly být 

vybaveny všechny kulturní památky. Bez detekce požárů je stavba vystavena kdykoliv 

nebezpečí požáru. Správně zvolená EPS má vysokou odolnost jak proti vlivům prostředí, tak 

i proti působení nepožárních podnětů, které jsou odlišeny od příznaků požáru, a zamezí 

planým poplachům. Samotnou instalací pak nesmí být stavba poškozena, a tím případně 

znehodnocena. V případě dřevěných kostelů v Beskydech postačuje opticko kouřový detektor. 

 A co instalace SHZ? Pokud jsou dojezdové časy dlouhé, instalování SHZ je řešením. 

Výhodnější než sprinklerové systémy jsou v dřevěných kostelech určitě systémy vodní mlhy. 

Výhodou jsou malé průměry potrubí, které lze skrýt, menší spotřeba vody a tím také menší 

poškození interiéru budovy. 

 

11  Návrh požární bezpečnosti na dřevěných stavbách 

 

V souvislosti s vypracováním mé bakalářské práce jsem navštívila 10 níže uvedených 

staveb a vedla rozhovor s lidmi, kteří mají na starost požární ochranu těchto staveb. Díky 

bližšímu seznámení s problematikou mohu přednést návrh na zlepšení požární bezpečnosti 

dřevěných kostelů. 

V prvé řadě je potřeba říci, že většina uvedených staveb patří Ostravsko–opavské 

diecézi. Proto největším problémem jsou finance. Pořízení EPS není nákladné, ale samotný 

přenos signálu na OPIS HZS je velmi nákladný a pohybuje se měsíčně kolem 8 tisíc korun, 

což je částka, která je pro většinu farností nereálná. Nejlevnějším řešením by bylo použití již 

stávajícího systému EZS a rozšířit ho o požární čidla. Signál by byl přenášen na policii ČR, 

jejíž měsíční částky se pohybují ve stokorunách. Tento způsob již byl řešen a byla snaha 
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o jeho zavedení. Policie však k této variantě nepřistoupila s důvodem, že nechce mít 

zodpovědnost za výjezdy při falešných poplaších.  

Řešením je pak nástavba o požární čidla a předání poplachové zprávy přes GSM bránu 

na mobilní telefon pověřené osoby. Nástavba i s montáží se pohybuje v rozmezí 10 až 15 

tisíci korunami. Jiným řešením, které připadá v úvahu, je nástavba, která je doplněna 

o vysílač. Cena se pohybuje kolem 20 tisíci korun. Pomocí vysílače může být signál přenášen 

na soukromou bezpečnostní agenturu. Druhé řešení je dražší, ale spolehlivější. Bezpečnostní 

agentura si účtuje měsíčně 1000 až 2000 korun, záleží na velikosti stavby a jeho vybavení. 

Toto řešení shledávám jako nejlepší. I když je to stále vysoká suma měly by se vyčlenit 

peníze na nejvýznamnější dřevěné kostely. Pomoci by mohly i granty a dotace, ať  už z fondů 

jednotlivých obcí, z rozpočtu kraje, ze státního rozpočtu poskytované dotacemi Ministerstva 

kultury nebo z fondů Evropské unie. 

V současné době se o instalování SHZ na dřevěných kostelech neuvažuje. Vzhledem 

k cenové dostupnosti to zatím není možné. Jediným kostelem, který by v blízké budoucnosti 

mohl být vybaven SHZ, bude kostel v rožnovském skanzenu, kde se již vybavila dřevěná 

roubená stavba radnice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 25 a 26 – SHZ v Dřevěném městečku v Rožnově p. R. v budově radnice 
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12  Závěr 

 

Jen málokdo ví, že v Beskydech se nacházejí vzácné sakrální stavby, které patří 

ke kulturním památkám České republiky. Na otázku, zda by měly být zachovány pro další 

generace, je odpověď zcela jednoznačná. Ano. Kulturní památky jsou součástí kulturního 

dědictví a přispívají k rozvoji kultury, umění a vzdělání.  

Dle mého názoru jsou stávající dřevěné kostely zabezpečeny jen minimálně a požární 

ochrana se řeší hlavně revizemi elektrických zařízení a elektroinstalace a revizemi 

hromosvodu. Jelikož představuje požár jeden z nejničivějších živlů, které může dřevěné 

stavby postihnout, je potřeba je chránit. Je nutné si uvědomit, že požárům lze zabránit nebo 

alespoň snížit následné škody. 

Požár kostelu v Ostravě – Hrabové ukázal, že ani tyto památky nejsou uchráněny před 

takovou katastrofou. Proto postupem času by se měla zabezpečit většina kostelů EPS, protože 

jen detekovaný požár může být uhašen včas. Náklady vynaložené na pořízení EPS jsou vždy 

výrazně nižší, než následné škody vzniklé požárem. Systém nástavby EZS o požární čidla, 

jehož signál bude přenášen na bezpečnostní agenturu je vyhovující kompromis, o kterém by 

se mělo uvažovat.  

Díky této bakalářské práci vím, že dojezdové časy k některým kostelům jsou příliš 

dlouhé, a proto instalování SHZ je řešením. Bohužel v dnešní době výstavba SHZ není reálná, 

ať  už z důvodu finančního nebo nepříliš kladného přístupu památkářů.  

Cílem mé práce bylo posoudit současný stav požární ochrany dřevěných kostelů 

a navrhnout doporučení pro zlepšení požární ochrany těchto památek. Podle mého názoru je 

požární ochrana většiny dřevěných kostelů v současné době nedostačující. Je nutné, aby byly 

dřevěné kostely vybaveny účinnou detekcí požárů. Nedostatek finančních prostředků je však 

trvalým problémem. Jak bylo již v textu zmíněno, řešením by mohly být granty nebo dotace, 

ať  už z fondů jednotlivých obcí, z rozpočtu kraje, ze státního rozpočtu poskytované dotacemi 

Ministerstva kultury nebo z fondů Evropské unie. Bohužel se instalace EPS plánuje 

výhledově jen v kostele sv. Ondřeje v Gutech. Snad se v blízké době nedočkáme dalšího 

zničujícího požáru a naopak se dočkáme celkového zlepšení požární ochrany dřevěných 

kulturních památek v České republice.  
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Seznam navštívených dřevěných kostelů: 

1) Bílá - Kostel sv. Bedřicha 

2) Guty - Kostel Božího Těla 

3) Hodslavice - Kostel sv. Ondřeje 

4) Kunčice pod Ondřejníkem - Kostel sv. Prokopa a sv. Barbory 

5) Ostrava - Hrabová - Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské 

6) Rožnov pod Radhoštěm - Kostel sv. Anny 

 7) Řepiště - Kostel sv. Michaela Archanděla 

 8) Sedliště - Kostel Všech svatých 

 9) Staré Hamry - Gruň - Kostel Panny Marie Pomocnice křesť anů 

 10) Vyšní Lhoty - Prašivá  - Kostel sv. Antonína Paduánského 
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Příloha 1 

 

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské 

Ostrava – Hrabová 

První písemné zmínky pocházejí z roku 

 1564. Roku 2002 kostel zcela vyhořel. 

 Příčinou požáru byla zřejmě technická  

závada na elektroinstalaci. Škoda byla  

vyčíslena na 23 mil. Kč. 

• kostel má EPS a EZS 

• je napojen na OPIS HZS Ostrava 

• dojezdový čas 7 minut (5,3 km) –  

  HZS Ostrava Hrabůvka 

 

 
 
 

 
 
 

 Kostel sv. Michaela Archanděla 

 Řepiště 

 Kostel vznikl v první polovině 15. století. 

 Jeden z nejstarších dřevěných kostelů  

 na Moravě a ve Slezsku. 

• kostel je vybaven EZS 

• dojezdový čas 18 minut (13,4 km) –  

  HZS Frýdek-Místek 

 
 
 

 
 
 

 Pozn. Dojezdové časy hasičů jsou teoretické časy vypočítané s danou trasou určenou 

vyhledávačem Mapy.cz a průměrnou rychlostí vozidla 45 km/h. HZS je určen dle plošného 

pokrytí JPO. 
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 Kostel Všech svatých 

 Sedliště 

 První zmínka o kostele pochází 

 z roku 1447.  

• kostel má EZS 

• dojezdový čas je 11 minut 

(8,4 km) –  

  HZS Frýdek - Místek 

 
 
 

 
 Kostel sv. Antonína Paduánského 

 Vyšní Lhoty – Prašivá 

 Kostel byl postaven v roce 1640. Nejbližšími památkami stejného charakteru jsou 

dřevěný kostel Božího Těla v Třinci - Gutách a dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích u 

Frýdku-Místku. 

• Kostel je vybaven EZS 

• Dojezdový čas 24 minut (18 km) – HZS Frýdek - Místek 
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 Ko

stel sv. Prokopa a sv. Barbory 

 Ku

nčice pod Ondřejníkem 

 Sta

vba vznikla na přelomu 17. a 18. 

 sto

letí v okrese Svalava na Podkarpatské 

 Ru

si. Byla rozebrána na jednotlivé kus a  

 pře

vezena do Kunčic. 

• Kostel je vybaven EZS 

• Dojezdový čas 28 minut  

  (21 km)  

  – HZS Frýdek – Místek 

 

 

 

 

Kostel sv. Bedřicha  

Bílá 

 Kostel byl postaven v letech 1873 – 1875.  Podobá se skandinávským středověkým 

kostelům. 

• Budova je vybavena EZS 

• Dojezdový čas 42 minut (32 km) – HZS Frýdek-Místek 
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 Staré Hamry - Gruň 

 Tento kostel byl postaven roku 1886. Necitelné oplechování střechy ubralo z původní 

krásy celodřevěného kostelíku. Snad se dočkáme jeho uvedení do původního stavu 

s dřevěnými šindely. 

• Kostel je vybaven EZS 

• Dojezdový čas 45 minut (34,3 km) – HZS Frýdek - Místek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 Kostel sv. Anny 

 Rožnov pod Radhoštěm 

 Dřevěný kostel dominuje Valašskému 

 muzeu v přírodě – rožnovskému 

 skanzenu. Je jedním z nejmladších 

 dřevěných kostelů na severovýchodní 

 Moravě a ve Slezsku. Stavba byla 

 dokončena roku 1942. 

• Kostel má EPS i EZS 

• Přenos signálu na obsluhu 

skanzenu 
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Kostel sv. Ondřeje 

Hodslavice 

 Kostel vznikl patrně již před rokem 1523. Větší opravu zažil v roce1895, kdy do 

kostelu udeřil blesk.  

• Kostel je vybaven pouze EZS 

• Dojezdový čas 9 minut (7 km) – HZS Nový Jičín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kostel Božího Těla 

Guty 

 Jak dokládá letopočet na dřevěném portálu sakristie, k výstavbě kostela došlo v roce 

1563. Kostel si zachoval všechny znaky středověkých sakrálních staveb. 

• Kostel je vybaven EZS 

• Dojezdový čas 16 minut (12 km) – HZS Třinec 


