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V diplomové práci se zabývám problematikou požární bezpečnosti v sakrálních stavbách – 

kostelech. V úvodní části diplomové práce je proveden souhrn nejdůležitějších předpisů 

souvisejících s požární ochranou v kostelech v ČR a rešerše problematiky v některých 

evropských zemích. Práce pokračuje přehledem architektonických stylů, v nichž jsou kostely 

jako stavby postaveny. V další části práce je vyhodnocen mapující výzkum arcidiecézí a 

diecézí v ČR z otázek týkajících se zabezpečení kostelů před požáry. V závěru práce je 

provedena analýza stavby. Její zatřídění s ohledem na výskyt shromažďovacích prostorů, 

vyhodnocení požárního rizika, předpokládané požární odolnosti, možnosti evakuace, 

možnosti požárního zásahu a návrh na zlepšení současného stavu. 

Annotation 

Říha, P.: Evaluation of Historic Sacred Buildings from the Point of View of Fire Safety. 

Diploma thesis. Ostrava, VŠB-TU, 2012. 60 s. 

Keywords: cultural monuments, church, fire safety, the Church 

In this thesis I focus on the sacred fire safety in buildings - churches. In the introductory part 

of the work is carried out summary of the most important regulations related to fire protection 

in churches in the Czech Republic and research issues in some European countries. The work 

continues overview of architectural styles in which buildings are constructed as churches. The 

other part evaluates the research mapping the archdiocese and the dioceses in the Czech 

Republic of the issues relating to security of churches before the fires. In conclusion is 

performed the analysis of the building. The classification with respect to the occurrence of 

muster areas, fire risk assessment, expected fire resistance, the possibility of evacuation, fire 

intervention options and a proposal to remedy the situation. 
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Úvod 

Věž kostela sv. Jakuba je jednou z historických dominant města Kutná Hora. 

Historické centrum Kutné Hory je spolu s chrámem sv. Barbory a kostelem Nanebevzetí 

panny Marie zapsáno v seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Kostel sv. 

Jakuba na tomto seznamu není, patří však mezi kulturní památky zapsané v seznamu 

Ministerstva kultury České republiky.  

Požární ochrana historických objektů je problematika, která zahrnuje obsáhlý soubor 

památek a v návaznosti institucí využívajících, spravujících a chránících tyto objekty. Péče o 

zachování kulturních památek, zejména ochrana před jejich ohrožením, poškozením, 

znehodnocením nebo odcizením, údržba a obnova kulturních památek je zajišťována 

prostřednictvím jejich vlastníků. Velká část památkového fondu v ČR je ve vlastnictví 

církevních institucí u kostelů je to naprostá většina. Ochrana památek neleží pouze na bedrech 

vlastníků, nýbrž je zde zainteresován stát, krajské úřady, městské úřady i několik občanských 

sdružení. Diplomová práce vybírá z historických objektů sakrální stavby – kostely. Snahou je 

zhodnotit tyto stavby z hlediska požární bezpečnosti a navrhnout kroky ke zlepšení ochrany 

kostelů před požáry. Téma je aktuální z důvodu dlouhodobého neřešení této oblasti. Dále je to 

téma plošné – kostely jsou v katastrech všech obcí a každý z nich je zařazen nejméně jako 

kulturní památka. Dohodou o spolupráci mezi Hasičským záchranným sborem České 

republiky a Národním památkovým ústavem byl učiněn významný krok k ochraně památek 

před požáry. Byly prozkoumány a vyhodnoceny některé objekty v péči Národního 

památkového ústavu (hrady, zámky, kláštery). V loňském roce byla uspořádána mezinárodní 

konference v Českém Krumlově pod názvem „Požární ochrana hmotného kulturního 

dědictví“. Zabývání se problematikou požární ochrany historických objektů „nastartovalo“ u 

nás i ve světě požáry významných památek, kdy došlo k nenahraditelným historickým 

ztrátám. Ve své práci se soustřeďuji na kostely, které splňují kritéria shromažďovacího 

prostoru. Součástí práce je i výzkum mapující problematiku u jednotlivých arcidiecézí a 

diecézí. Poznatky a skutečnosti lze využít k lepší ochraně před požáry i pro kostely, které tato 

kritéria nesplňují. 
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Rešerše 

Zelinger, J. Požární bezpečnost dřevěných staveb, které jsou kulturním dědictvím. Praha: MV-

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2009 

Tato kniha shrnuje zkušenosti skandinávských zemí při požární ochraně dřevěných 

historických budov. Autor doplňuje svými poznatky a vytváří tak ucelený materiál, který je 

možné použít při zkoumání budov nejen z dřevěného materiálu.  

 

TECHNICAL CONSERVATION GROUP. Guide for practitioners 7 - Fire, part1: Principles 

and Practice.Edinburgh: Historic Scotland, 2010.  

TECHNICAL CONSERVATION GROUP. Guide for practitioners 7 - Fire, part2: Technical 

Applications and Management Solutions. Edinburgh: Historic Scotland, 2010.  

Komplexní zpracování problematiky požární ochrany historických staveb ve Skotsku. Knihy 

by mohly být vodítkem všem zainteresovaným osobám a institucím řešícími zajištění požární 

ochrany v jednotlivých historických stavbách v České republice.  

 

Fällman, L., Hansing, S. Brandskydd i kulturbyggnader: handbok om brandsyn och 

brandskyddsåtgärder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 1997.  

V této příručce autoři vysvětlují význam požární prevence a skloubení organizačních a 

technických opatření při ochraně kostelů a ostatních historických objektů před požáry. Autoři 

vycházejí ze zkušeností z požárů, které v minulosti zachvátily několik kostelů ve Švédsku. 

 

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

VŠB - TU Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství. 2010. 

V bakalářské práci se autorka zabývá problematikou zajištění požární bezpečnosti 

historických staveb. Práce se zaměřuje na dělení historických staveb, srovnává konstrukce, 

použité materiály a charakterizuje problematiku vzniku a průběhu požáru v historických 

stavbách. V části práce autorka uvádí přehled požárně bezpečnostních zařízení vhodných pro 

použití v dřevěných historických stavbách. 
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1 Dotčená legislativa, normy, dohody 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

Účelem zákona je mimo jiné ochrana kulturních památek, péče o jejich zachování, 

zpřístupňování a vhodné využívání. Podrobnosti upravuje vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se 

provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů [26]. 

 

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy (č. 73/2000 Sbírky mezinárodních 
smluv). 

Cílem členských států Rady Evropy je dosáhnout těsnější jednoty mezi jejími členy 

v případě ochrany architektonického dědictví. Důležitost předávání systému kulturních 

odkazů budoucím generacím, zlepšování městského a venkovského prostředí, a tím 

realizované podpory hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje států a regionů. 

Důležitost dosažení dohody o základním směru společné politiky v oblasti konzervace a 

zhodnocování architektonického dědictví [26]. 

Úmluva o světovém dědictví UNESCO. 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) - 

Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu je mezinárodní vládní organizace 

při Organizaci spojených národů, založená v roce 1945 v Londýně. Úmluva o světovém 

dědictví doplňuje úpravu péče o přírodní a kulturní památky jednotlivých zemí a která 

směřuje k identifikaci, ochraně, obnově prezentaci nejvýznamnějších světových památek. 

Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního státu zabezpečit označení, ochranu, 

zachování a předávání kulturního a přírodního dědictví budoucím generacím. Základním 

principem výběru památek do Seznamu světového dědictví je jejich mimořádná hodnota, 

jedinečnost, autenticita a celistvost. Z toho vyplývá, že v Seznamu nemohou být všechny 

hodnotné památky. Seznam je reprezentativní a zapsané památky částečně symbolicky 

zastupují určitý stavební typ daného období v určitém širším regionu [26]. 
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Dohoda o spolupráci mezi Hasičským záchranným sborem České republiky a Národním 

památkovým ústavem (Praha 2010). 

Tato dohoda o součinnosti má povahu technicko - organizačního opatření k postupu 

při ochraně památkových objektů na úseku požární ochrany. HZS ČR a NPÚ usilují o 

kvalitnější odpovídající ochranu kulturních památek. Dohoda obsahuje 10 zásad spolupráce. 

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Základním právním předpisem na úseku požární ochrany je zákon č. 133/1985 Sb.,  

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Jeho účelem je mimo jiné vytvořit podmínky 

pro účinnou ochranu života, zdraví a majetku občanů před požáry, dále stanovení povinností 

ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti 

orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany. Základní povinností je posoudit 

(prostřednictvím odborně způsobilé osoby v PO), do jaké kategorie z hlediska úrovně 

požárního nebezpečí jimi provozované činnosti patří. To je základní kriterium, od kterého se 

odvíjí rozsah povinností, které musí „provozovatelé“ památek podle tohoto zákona plnit. K 

provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů slouží 

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

požárního dozoru a vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění 

vyhlášky č.226/2005 Sb.[44] 

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

vyhlášky č. 268/2011 Sb. 

Touto vyhláškou se stanoví technické podmínky požární ochrany pro navrhování, 

provádění a užívání stavby [41]. 

 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

Norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních 

objektů a pro projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů a prostorů, pokud 

změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy. Při projektování změn 

staveb platí tato norma pro měněné části (popř. provozy) objektů, přičemž změnou stavby 

nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti 

osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek. Pro projektování objektů, pro které platí 

samostatné technické normy nebo předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, 
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platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni 

odvolávají [8]. 

 
ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb 

Norma stanoví požadavky požární bezpečnosti staveb na měněné objekty nebo jejich 

části v návaznosti na normy řady ČSN 73 08xx. Pro změny staveb kulturních památek platí 

tato norma v rozsahu přílohy B [11]. 

 
ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami 

Tato norma mimo jiné stanoví normové hodnoty obsazení objektu osobami pro 

posuzování objektů z hlediska požární bezpečnosti staveb [9]. 

 
 
ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory 

Tato norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na shromažďovací 

prostory, popř. na objekty, v nichž jsou tyto prostory umístěny [10].  

 

2 Rešerše zabezpečení historických sakrálních staveb z hlediska 
požární bezpečnosti v zahraničí 

Historické sakrální stavby patří mezi nejvýznamnější objekty kulturního dědictví 

každé země. Obecně je ochrana kulturních památek záležitostí jednotlivých států [6]. V letech 

2001 – 2007 se  postupně zapojilo 24 zemí do projektu COST Action C 17. Společným cílem 

bylo stanovit nejlepší postupy ochrany kulturního dědictví před účinky požáru. Vznikly 4 

pracovní skupiny odborníků na různá témata. V průběhu projektu proběhlo několik seminářů, 

kde byly prezentovány zkušenosti z jednotlivých zemí v ochraně kulturních památek před 

požáry. Lídry v řešení problematiky jsou Skotsko, Norsko a Švédsko. V těchto zemích je 

ochraně kulturních památek před požáry věnována velká pozornost. V rešerši uvádím výběr 

z několika příspěvků zúčastněných zástupců z jednotlivých států. 

 

2.1 Norsko 

V Norsku jsou všechny objekty, postavené před rokem 1650 jsou automaticky 

chráněny zákonem. Celkový počet národních kulturních památek se v Norsku pohybuje 

kolem 300 000. Zvláštní místo tomto výčtu zaujímají sloupové kostely – tzv. Stave Churches. 
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Jsou považovány za významný prvek světového architektonického dědictví. Původní počet 

těchto staveb byl kolem 1000, dnes jich na území Norska nalezneme jen 28. Z tohoto důvodu 

Ředitelství kulturního dědictví zahájilo zvláštní program k jejich záchraně. V Norsku je 

požárnímu zabezpečení historických objektů věnována pozornost již od roku 1960, kdy byly 

některé z výše jmenovaných Stave Churches vybaveny sprinklerovými systémy. Během roku 

1980 bylo instalováno stabilní hasicí zařízení a systémy požární detekce ve většině 

sloupových kostelů. 

Do programu protipožárních opatření bylo zapojeno i cca 300 kostelů „kamenných“.  

Opatření zahrnovala: 

- Ochranu před bleskem 

- Elektrický zabezpečovací systém 

- Systém požární detekce 

- Systém pro prvotní hasební zásah 

I přes instalaci systémů požární detekce je problém v dojezdových časech požární 

jednotky na mnoho míst. Proto je na místě angažovanost občanů, zasáhnout před příjezdem 

jednotky hasičů. Doporučené jsou tzv. suché sprinklery do půdních prostorů a věží, 

automatické stabilní hasící zařízení a vysokotlaká vodní mlha [22]. 

2.2 Anglie a Wales 

Právním předpisem zabývající se požární bezpečností sakrálních staveb je the 

Regulatory reform (Fire Safety) Order 2005, with certain additional dutin. Na jeho základě 

musí osoba odpovědná za prostory (odpovědná osoba) provádět vyhodnocení požárního rizika 

a provést nezbytná protipožární opatření a organizační postupy. Dále předpis ukládá, v 

jakých případech je nutné zajistit vybavení detektory a alarmy, označení únikových cest, 

postupy při bezprostředním nebezpečí a údržba zařízení. K provedení úkolů slouží 

odpovědným osobám kontrolní listy. Ty je možné stáhnout na několika webových stránkách 

týkajících se požární ochrany v Anglii a Walesu [37]. 

 

2.3 Skotsko 

Výkonná agentura skotské vlády, Historic Scotland, vydala nové pokyny, kde byly 

aktualizovány a shrnuty dosavadní předpisy pro požární bezpečnost historických objektů. 

Název pokynů je Guide for practitioners 7 - Fire Safety Management in Traditional Buldings 

(Příručka pro praxi 7: Požární bezpečnost Management v tradičních stavbách) a má tři části: 
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            - část 1 Principles and Practice 

- část 2 Technical Applications and Management Solutions  

            - část 3 Case Studies 

Příručka pro praxi 7 je důležitý dokument, který mimo jiné obsahuje identifikaci a 

posouzení požárního nebezpečí a jeho řízení, doporučení vhodných technologií v souladu 

s přijatými principy, a také přehled legislativy.  

Skotsko se může pochlubit fungující Národní požární databází historických objektů 

(viz obrázek č. 1). Budovy jsou začleněny podle důležitosti do třech kategorií A, B, C. 

Databáze obsahuje všechny dostupné informace, které jsou pro hasiče důležité při řešení 

mimořádné události v souvislosti s historickým objektem [35][36].  

 

 

obrázek č. 1 -  Národní požární databáze historických objektů[36] 

2.4 Holandsko 

Holandsko je rozděleno na 12 provincií, které jsou dále děleny na 467 místních oblastí 

se svou vlastní samosprávou. Prostřednictvím právních předpisů vydávaných státem jsou 

jednotlivé objekty prohlašovány za památkově chráněné. V jednotlivých provinciích je zřízen 

orgány odpovědný za zachování těchto objektů tzv. Monumentenwacht. Tento orgán je také 

aktivní v oblasti požární prevence. Každý rok je prováděna kontrola v cca tisícovce 

památkově chráněných objektech. Zprávy z kontrol, kromě strukturálních doporučení, tvoří 

základ pro zvýšení požární bezpečnosti [2]. V roce 2009 byly aktualizovány pokyny pro 

požární bezpečnost a evakuaci církevních budov. Je požadován bezpečnostní plán i pro 

církevní budovy, ve kterých je vyžadováno posouzení a vyhodnocení rizik. Zaměstnanci 
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církve musí být proškoleni v první pomoci, evakuaci, požární prevenci a činnosti při 

vypuknutí požáru [28]. 

2.5 Švédsko 

Za problematiku kulturního dědictví je odpovědný vnitrostátní orgán – Národní 

kulturní rada (Riksantikvarieämbetet). Úřad je podřízen ministerstvu kultury a plní úkoly 

stanovené vládou dle vyhlášky ministerstva kultury – zejména: 

- Zvýšení znalostí a povědomí o kulturním dědictví 

- Přehled o stavu kulturního prostředí a kulturního dědictví  

- Vytvořit a spravovat nástroje, metody a systémy 

- Spolupracovat a zapojit se do dialogu  

Úřad vydal dokumenty týkající se řešení problematiky požární ochrany kostelů ve 

Švédsku [31][32]. 

 

3 Popis základních typů a stavebních slohů užívaných při 
stavbě nejrozšířenějších kostelů 

V historických sakrálních stavbách se odráží architektonické slohy z období jejich 

vzniku, přestaveb, rekonstrukcí apod. Jedná se o vzhled stavby vzniklé v určitém období, 

která má typické společné znaky např. půdorys a kompozici stavby, tvar sloupů a jejich 

hlavic, štítů, portálů, kleneb, specifický ornament apod. Společným znakem architektonického 

slohu je i použití určitých stavebních materiálů a stavebních postupů. V době panování 

stavebních slohů lze vypozorovat jednotlivá období charakteristická vystupňováním 

výrazových prostředků [19]. 

období rané – krystalizace výrazových prostředků, tvůrci stylu hledají rovnováhu mezi 

prostorem a výtvarnými požadavky stylu a její adekvátní vyjádření, 

období vrcholné - plné vyjádření a harmonie mezi konstrukcí stavby a formálními požadavky 

slohu, 

období pozdní – tvary již nevycházejí z konstrukční nutnosti, dekor převládá nad 

harmonií, konečná fáze slohu, který nemá sílu se dále vyvíjet, vytváří se prostor pro příchod 

nového slohu [19]. 
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Poznáváme-li různé stavby a hodnotíme-li jejich architektonické slohy, dospějeme 

k závěru, že často dochází k přesahům a prolínáním z jednoho stylu do druhého [29]. Jako 

příklad mohu uvést dále posuzovaný gotický kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře s barokní 

střechou věže nebo románský kostel sv. Michala „pohlcený“ gotickým kostelem sv. Petra a 

Pavla v Čáslavi. Časové období architektonických slohů rovněž nejde striktně určit. Každý 

architektonický sloh vznikl na určitém území, odkud se pak později šířil na území jiná [29]. 

3.1 Architektura románská, románský sloh 

Nejstaršími dochovanými stavebními památkami v našich zemích jsou románské 

stavby. Název pochází z latinského jména Říma – Roma. Odtud se později v prostších, 

zjednodušených a často zhrublých formách šířilo i do ostatní Evropy, a tedy také do našich 

zemí. Románský sloh u nás převládá od konce 10. stol., přibližně do roku 1230 [16]. 

Románské sakrální stavby se podle prostorového uspořádání dělí na centrální stavby, menší 

rotundy, jednolodní kostely podélného typu a zejména vícelodní baziliky. Stavebním 

materiálem jsou kamenné kvádříky nebo cihly. Stavby se vyznačují jednoduchostí až 

strohostí, masivním zdivem a silnými nosnými zdmi s malými úzkými okny, často 

sdruženými do podvojných nebo potrojných či víceosých otvorů s meziokenními sloupky. 

V hlavních průčelích, zejména u bazilik, se vyskytují zdobená kruhová okna, tzv. rozety. 

Uvnitř bývá zdivo opatřeno omítkou zdobenou malbami s náboženskými motivy. Zpočátku je 

klenba polokruhového tvaru podpíraná masivními sloupy a pilíři, později klenba křížová [19]. 

 

3.2 Gotická architektura 

Gotický stavební sloh se zrodil ve Francii v letech 1130 – 1270, počátek gotické 

architektury v českých zemích je datován rokem 1230. Je plynulým pokračováním 

románského stavebního slohu. Dochází k nahrazení masivní křížové klenby klenbou žebrovou 

a polokruhový klenební oblouk je nahrazen lomeným obloukem. Tlaky klenby jsou u větších 

staveb zachyceny vnějším opěrným systémem obsahujícím opěrný oblouk a opěrný pilíř [19]. 

Stavební materiál - nosné zděné stěny gotických staveb jsou převážně z pískovce, případně 

z žuly nebo vysokých cihel tzv. buchet. Gotické zdivo využívá větší velikosti kvádru, než 

zdivo románské. Honosné stavby byly náročnější na spojovací materiál, soudržnost 

jednotlivých prvků byla dosažena použitím kvalitní malty nebo ztužujících kovových prvků 

[5]. Typickou výzdobou jsou sochy, figurální výzdoba na ostěních a tympanonech portálů a 
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kamenická výzdoba (fiály, kraby, kytky a chrliče). Zdivo již není tak mohutné, okenní otvory 

se zvětšují, což umožňuje větší prosvětlení vnitřního prostoru staveb. Okna jsou zdobena 

bohatou kamennou kružbou, skleněná výplň – sklomalby (vitráže). Stavby jsou štíhlé, důraz je 

kladen na vertikální linie. Oproti románskému stavebnímu stylu zdůrazňuje gotika výšku 

nejen u stavby samotné, ale i v jednotlivých detailech. Poměr výšky k šířce je u gotického 

chrámu až 3,3 : 1. Nejcharakterističtějšími gotickými sakrálními stavbami jsou katedrály. 

Specifickou podobou je vícelodní bazilikální stavba s dvouvěžovým západním průčelím, 

příčnou lodí s vysokým chórem s ochozem kolem a věncem radiálních kaplí. Stavba je 

obklopena systémem vnějších opěrných oblouků a pilířů zabezpečujících přenos tlaků kleneb.  

Raná gotika (doba přemyslovská 1230 - 1306) 

V tomto období je k nám gotika importována především cisterciáckým řádem z Burgundska. 

Vrcholná gotika (doba lucemburská 1306 - 1437) 

V architektuře se prosazují specifické domácí prvky: stavitelé Petr Parléř a Matyáš z Arrasu, 

katedrála sv. Víta v Praze, stavby vzniklé za vlády Karla IV. 

Pozdní gotika (doba jagellonská 1437 - 1526) 

V tomto období, zejména za panování Vladislava II. Jagellonského (1471 - 1516), se začínají 

pozvolna objevovat renesanční prvky. Stavitelé této doby byli Matěj Rejsek a Benedikt Ried 

z Pístova [19]. 

 

3.3 Renesance v architektuře 

Renesance je umělecký sloh vzniklý v Itálii a programově se navracející k od 

kazuantiky (rinascita = znovuzrození), opírající se v oblasti myšlenkové o racionální myšlení 

a zdůrazňující nezávislost osobnosti. V Itálii zasahuje renesance období15. a 16. století. Do 

našich zemí přichází renesance opožděně (v důsledku husitských válek)z jihu - přes Moravu z 

Uher. První renesanční prvky u nás se tedy objevují na gotických stavbách. Zatímco gotika 

realizovala zejména sakrální stavby, renesance se zaměřuje především na stavby světského 

typu. Stavby se od extrémní výšky, štíhlosti a důrazu na nadpozemskou mystičnost navrací k 

lidským rozměrům a ke stavebním postupům antiky, především římské architektury. 

Renesance v architektuře se v Čechách a na Moravě postupně přizpůsobila zdejším 

klimatickým podmínkám i dostupným materiálům. Věže staveb (zejména zámků) jsou štíhlé, 

šesti nebo osmiboké, často vybavené arkádovým ochozem a sdruženými okny. Renesanční 

architektura klade důraz na vyváženost, uměřenost, úměrnou velikost i uměřené množství 
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dekorativních prvků. K jejím typickým výrazovým prostředkům patří využívání prvků antické 

architektury, arkád, dvojitých sdružených oken, v našem prostředí zdobení omítek sgrafitovou 

technikou a členité domovní štíty [19][29]. 

Vývojové fáze renesance v Čechách 

1. Jagellonská renesance (1492 - 1526) 

Ve stavbách pozdní gotiky se objevují renesanční architektonické detaily. 

2. Raná renesance (1526 - 1547) 

Italští stavitelé u nás realizují čistou italskou renesanci, ve starších stavbách se 

objevují renesanční prvky: okna, portály, věže, apod. 

3. Vrcholná renesance (1547 - 1580) 

Italští architekti u nás vytvářejí celé kolonie, renesance se přizpůsobuje českému 

prostředí, projevuje se vliv francouzské renesance. 

4. Pozdní renesance a manýrismus (1580 - 1620) 

V architektuře se prosazuje bohatá ornamentika, projevuje se vliv nastupujícího 

baroka (na rozdíl od racionality důraz na emocionální působení) [19]. 

 

3.4 Barokní architektura 

Baroko jako umělecký směr vzniká v Itálii. Baroko se rozšířilo napříč církvemi do celé 

Evropy i do protestantské Skandinávie a pravoslavné Rusi. Díky objevování a kolonizaci 

zámoří je rozšířen i v Jižní Americe [29]. Barokní sloh upřednostňuje pravidelné geometrické 

tvary, zdůrazňuje ovály, křivky, plasticky zvlněné povrchy. „Zatímco renesance je spíše 

klidná až statická, baroko se dává do pohybu, naplňuje architekturu dynamikou, bohatstvím 

tvarů, neklidem, emocionalitou, množstvím křivek, monumentálností, okázalostí a využívá 

optických efektů s důrazem na vnější dojem až divadelní účinek.“[19] Významnou součástí 

staveb jsou práce sochařů i malířů (pokračováním stavebního prostoru je iluzivní malba) 

stejně jako plastická štukatérská výzdoba uplatňující se jak v interiéru, tak v exteriéru. Stěny 

staveb, v renesanci rovné, jsou zejména ve vrcholném baroku různě zprohýbány a zakřiveny, 

čímž je stavba dynamizována. Převládajícím stavebním materiálem v baroku jsou cihly, 

uplatňuje se štukatérská výzdoba a umělý mramor. Fasády se vyznačují monumentálností, 

uplatňuje se v nich vysoký řád, jsou plastické a zdůrazňují osovou souměrnost. Výzdoba se 

soustřeďuje v architektonicky zdůrazněném portálu (mnohdy opatřeném sochařskou 

výzdobou). Často se na fasádách střídají trojúhelníková a půlkruhová nadokenní pole 

(frontony), klenby jsou valené, plocha klenby v interiéru je zpravidla pokryta bohatou 
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štukovou výzdobou a velkolepými freskovými malbami. Typickým dekorem je voluta, páska, 

mřížka, mušle nebo boltec. Pro barokní stavby je typická mansardová střecha, věže bývají 

zakončeny zvonovou nebo cibulovou bání. Nejtypičtějším projevem barokní architektury jsou 

církevní stavby, především kostely a kláštery. Často dochází k rekonstrukci a přestavbě 

gotických chrámů ve stylu vrcholného baroka [19]. 

Vývoj baroka u nás 

1. Rané baroko (1600 - 1690) 

je nazýváno též klasicizující barok a k renesanci má blízko hlavně přísností a jednoduchostí. 

Vnější výraz ovšem již dospěl k důrazu na monumentálnost. Typické pro fasády jsou sloupy a 

pilíře propojující na výšku dvě i více podlaží stavby. 

2. Vrcholné baroko (1690 - 1740) 

je dynamické, klade důraz na vnější efekt a na ornament. Dynamické baroko u nás 

reprezentuje např. kostel sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze, kostel sv. Markéty v Praze 6 

Břevnově, kostel Nejsvětější Trojice a špitál v Kuksu. V první čtvrtině 18. stol. se objevuje 

zároveň s dynamickým barokem tzv. gotizující barok (barokní gotika), jehož představitelem je 

především J. B. Santini, který začleňuje některé gotické prvky (především lomený oblouk) do 

barokní architektury (poutní kaple sv. Jana Nepomuckého za Zelené Hoře ve Žďáru nad 

Sázavou. 

3. Pozdní baroko - rokoko (1740 - 1780) 

není samostatným architektonickým slohem - uplatňuje se více v interiéru, na barokních 

stavbách je umocněn důraz na dekorativnost (až přezdobenost). 

V ornamentice je využívána mušle, nepravidelný hřebínkový ornament, který dal stylu 

název (rokaj), boltec a mřížka [19]. 

3.1 Klasicismus a empír v architektuře 

Na konci 18. století přestává baroko jako umělecký a architektonický styl odpovídat 

dobové atmosféře. Vzniká tak styl nový, odpovídající v té době nastupujícímu racionalismu a 

osvícenství. Klasicismus se objevuje ve Francii již v 17. st. Ve srovnání s emocionálním 

barokem klade klasicismus důraz na racionalitu, prostotu až výrazovou strohost, uměřenost, 

normativnost, přísnost. Podstatná část architektonických prvků je převzata z architektury 

starého Řecka a Říma (hlavice sloupů, motiv triumfálního oblouku, trojúhelníkové štíty, 

reliéfní výzdoba tympanonů nad portály). Pro architekturu klasicismu je kromě inspirace 

antikou typická určitá uniformita daná dodržováním jednotných a přísných stavebních zásad. 
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Na rozdíl od baroka se fasády staveb napřimují, zbavují se zakřivených ploch, jsou méně 

plastické, křivky jsou nahrazovány přímkami. Oblíbeným dekorativním prvkem jsou 

medailony, často se stylizovanými profily, znamení či monogramy zasazené do rostlinných 

věnců, stylizované rostlinné ratolesti a ozdobné věnce (festony), rámování oken do svislých 

pruhů, antické vázy, svazky prutů, motiv božího oka, apod. Nejčastějším klasicistním 

motivem je motiv slunce se soustřednými paprsky, přímými nebo rotujícími, jenž se objevuje 

také v polovičním provedení na fasádách, mřížích, oknech a dřevěných vratech. V našich 

zemích odpovídá doba klasicismu vládě Josefa II., kdy byly rušeny kláštery, kostely a 

klášterní objekty byly často přestavované na kasárna nebo nemocnice. Starší barokní objekty 

tedy získávají rekonstrukcí klasicistní vzhled. Stavební činnost v této době slouží rozvoji měst 

a průmyslu: vznikají divadla, školy, akademie, pomníky, knihovny, lázeňské komplexy, 

nájemní domy, ale také železniční a průmyslové stavby. V rámci klasicismu se také 

setkáváme s pojmem empír, což je styl vzniklý po roce 1804, kdy se Napoleon Bonaparte stal 

císařem. Jeho název je odvozen od francouzského empire = císařství. Empír lze vnímat jako 

jeden z projevů klasicistního stylu. Empír využívá prvky architektury starověkého Egypta 

(motiv sfingy, obelisk, atd.), ale i motivů ze starověké Mezopotámie [19]. 

Sakrální stavby tohoto období 

Zcela výjimečně se v této době objevují novostavby kostelů, jako např. kostel sv. 

Kříže v Praze Na Příkopě (arch. Georg Fischer 1819 - 1823), nebo kostel Vzkříšení Páně 

(arch. J. F. Hetzendorf 1786 - 1786) ve Slavkově u Brna. Dochází také ke klasicistním 

přestavbám starších objektů, např. přestavbou barokního kláštera vzniká klasicistní celnice, 

dnes dům u Hybernů na Náměstí Republiky v Praze [19]. 

3.2 Historismus - historizující architektura 

Od poloviny 19. století dochází k velkému stěhování obyvatel venkova do měst. 

Stavební činnost ve městech je proto zaměřena zejména na bytovou výstavbu a veřejné 

stavby. „Klasicismus svou přísností a konzervatismem již neodpovídá tempu společenského 

rozvoje. Šířícímu se myšlenkovému hnutí - romantismu - a snaze evropských národů nalézt 

svou kulturní svébytnost a kořeny národní existence odpovídá historismus (často v podobě 

romantického historismu), vyznačující se prosazováním historických prvků a stavebních 

postupů předchozích architektonických slohů. Zásluhou romantismu se zvýšil zájem o 

historické stavby, jejich údržbu a restaurování.“[29] V tomto období dochází k dostavbám 

gotických chrámů či k jejich regotizaci v novogotickém nebo pseudogotickém stylu. V letech 
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1861 - 1926 probíhala ve stylu vrcholné gotiky dostavba katedrály sv. Víta na Pražském 

hradě. V Olomouci byl postaven pseudogotický kostel olomoucké evangelické obce (projekt 

z r. 1898) [29]. Středověké stavební prvky tak nacházely uplatnění na zámeckých objektech a 

církevních stavbách, ovšem pro veřejné stavby zpravidla nebyly vhodné. Dochází tedy k 

návratu ke stavebním postupům renesance v podobě novorenesance (neorenesance, 

pseudorenesance). Kromě neorenesance se v historismu setkáváme také s neobarokním 

stylem. Neobaroko reprezentuje kostel sv. Máří Magdaleny (1911) v Liberci [19]. 

3.3 Architektura secese 

Secese (z lat. secessio - ústup, odchod, roztržka) vzniká na přelomu 19. a 20. století 

jako protest proti historismu - bezduchému využívání historizujících slohů. Secesní 

architektura je příznačná bohatou ornamentální výzdobou, především rostlinným dekorem: na 

fasádách i v interiérech se uplatňují stonky, květy, listoví, jako dekorativní prvek jsou 

využívány i lidské figury a tváře, vlající drapérie, stuhy a zalomené křivky. V secesi se hojně 

využívá ornamentální zpracování kovů, časté je využití leptaného skla, dekorativních 

skleněných ploch sestavených z různobarevných částí (vitráže), ale i keramiky, emailu, 

mozaiky, štuku apod. Pro vnější vzhled stavby jsou typické i stavební detaily a doplňky: 

balkónová zábradlí, rámy oken, kliky, osvětlovací tělesa apod. stejně jako stylové vybavení 

interiéru [19]. 

Příklady secesních staveb 

Jednou z nejtypičtějších staveb postavených v secesním stylu je Obecní dům na 

Náměstí republiky v Praze. Další např. budova Wilsonova nádraží v Praze či Vinohradské 

divadlo. Ze sakrálních staveb je to secesní kostelík Matky Boží a kostel Povýšení Svatého 

Kříže [19]. 

3.4 Moderna – architektura 20. století 

Současně se secesí se v architektuře prosazuje směr nazývaný moderna, je prost 

historizujících prvků i přemíry dekorativních detailů. Stavby jsou prosté, průčelí hladká, bez 

ozdob, důraz je kladen na konstrukci staveb, harmonii proporcí, působení použitých materiálů 

a povrchů. Moderna svou redukcí dekorativních prvků a důrazem na konstrukci a materiál 

staveb předznamenala nástup dalších významných uměleckých a architektonických proudů 

20. století [19].  
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3.5 Kubismus 

Architektonický styl, polemizující s dosud vládnoucí secesí a modernou. Fasády 

kubistických staveb na rozdíl od vertikál a pravých úhlů moderny zdůrazňují všemožně 

zkosené tvary, jehlance, ostré úhly a šikmé plochy. Lze říci, že se jedná o jiný výrazový 

prostředek nahrazující ornamentální dekor secese. „Všechny tyto krystalické jehlance a 

pyramidy vyjadřují aktivitu lidského ducha a jeho schopnost umělecky přetvářet hmotu.“[19]. 

V souvislosti s architekturou kubismu se prosazuje snaha o jednotné řešení kubistického 

interiéru, v němž se uplatňují vysoce vyspělé umělecko řemeslné výrobky, především 

nábytek, ale i keramika, textil, tapety, stejně hodnotné a originální, jako kubistická 

architektura samotná [19]. Sakrální stavbou reprezentující tento architektonický styl je kostel 

sv. Václava ve Vršovicích [29]. Po první světové válce se kubistická architektura proměňuje v 

tzv. rondokubismus, též obloučkový kubismus zvaný též národní sloh (nebo sloh 

Legiobanky). Průčelí a fasády domů jsou zdobeny ne již pouze krystalickými šikmými 

plochami, ale navíc také plastickými ornamenty a sochařskými doplňky. Stavby jsou velmi 

členité, na fasádách se uplatňují římsy, pilastry a atiky, typická je též výrazná barevnost [19]. 

3.6 Funkcionalismus, konstruktivismus 

V době těsně po první světové válce se na principech předválečné moderny rozvíjí 

nová, moderní architektura, která se definitivně oprošťuje od veškerých historických prvků - 

bez ornamentů, průčelí je členěno jen okny a balkóny. Je kladen důraz na konstrukci stavby. 

„Převládá přesvědčení, že forma stavby je určována její konstrukcí (konstruktivismus), že 

určující pro stavbu je její funkce, její účel harmonicky propojený s výtvarným vyjádřením. 

Forma je podřízena funkci, je jejím výrazem (funkcionalismus).“[19].  Záměrem je účelné 

využití stavby, využívány jsou moderní stavební materiály, především železobeton, kovové 

konstrukce a sklo. Česká moderní architektura v tomto období dosahuje mezinárodního 

uznání, zaujímá přední místo v Evropě. Řada staveb vzniklých v tomto období dodnes patří 

k tomu nejdokonalejšímu, čeho bylo na poli architektury dosaženo v celosvětovém měřítku. 

Jedním z hlavních tvůrců konstruktivismu u nás je Josef Gočár, jehož činnost se soustředila na 

výstavbu "nového" Hradce Králové, kde navrhl celou řadu veřejných budov. V Praze pak 

projektoval zejména kostel sv. Václava ve Vršovicích, stupňovitě uspořádanou stavbu s 

polokruhovým kněžištěm a vysokou štíhlou věží (1929 - 1930). Jednou z nejtypičtějších 

staveb českého funkcionalismu je stavba Veletržního paláce v Praze (arch. Josef Fuchs a 

Oldřich Tyl 1924 – 1928). Vila Tugendhat v Brně architekta Ludwiga Miese van der Rohe 
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(1929 - 1930), která pro své originální řešení vnějšího i vnitřního prostoru byla zapsána na 

seznam kulturních památek UNESCO. Další sakrální konstruktivistickou stavbou je kostel 

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou [19]. 

 „Samostatnou kapitolu v meziválečné architektonické tvorbě představuje dílo 

slovinského architekta Josipa Plečnika (1872 - 1957), kterého si v roce 1920 vybral T. G. 

Masaryk jako realizátora přestavby Pražského hradu na sídlo presidenta republiky. Plečnik 

pak Pražský hrad rekonstruoval až do roku 1934, kdy odešel zpět do slovinské Lublaně. 

Provedl úpravy zahrad a vyzdobil hrad řadou architektonických detailů, jako byly sloupy, 

obelisky, pergoly, schodiště, zábradlí apod. moderně pojímajících motivy antické a z 

pohanského dávnověku. Ve stejném duchu je vyprojektován Plečnikův katolický kostel 

Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad (1928 - 1932), který se představuje 

jako bílá obdélná cela v hnědém glazovaném pouzdře. Mezi vlastním tělesem kostela a nižším 

přístavkem fary se téměř v celé šíři chrámové lodi vypíná věž s obrovitým kruhovým oknem 

pro hodiny.“ [19] 

4 Typologie sakrálních staveb 

Dva tisíce let života církve se odvíjelo v mnoha typech budov, které sloužily pro 

sakrální i profánní účely. Stavbami sakrálními jsou kostely (biskupské katedrály, farní 

kostely, filiální, poutní, klášterní a hřbitovní), kaple, drobná architektura (kapličky, Boží 

muka, kříže, křížové cesty, zvonice) a hřbitovy. Profánní stavby zahrnují ty objekty, které 

církev neužívá pro slavení bohoslužeb, ale pro svou další činnost. Kostely a kaple jsou stavby, 

které slouží ke slavení bohoslužeb a k různým jiným náboženským úkonům. Lze jich 

výjimečně využívat i jiným způsobem, ale vždy v souvislosti s hlavním účelem [23].V České 

republice je 200 židovských synagog, 100 pravoslavných kostelů, 660 evangelických 

sakrálních staveb a 6 685 staveb římskokatolické církve [4]. Celkem 3910 kostelů je 

zařazených v seznamu kulturních památek Národního památkového ústavu, 39 kostelů 

v seznamu národních kulturních památek a jeden kostel v seznamu světového kulturního 

dědictví [34]. 

Chrám – tak nazýváme stavbu nebo komplex staveb určenou k bohoslužbám a jiným 

podobným nebo souvisejícím náboženským účelům. Jedná-li se o křesťanské náboženství, 

hovoříme o kostelu, u muslimského o mešitě a u židovského o synagoze [21].  
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Kostel je sakrální stavba, která slouží křesťanům k bohoslužbě. Potřeba křesťanské 

architektury vyrostla z pravidelných setkávání prvních křesťanů v soukromých domech. 

V okamžiku, kdy velikost jednotlivého společenství přerostlo soukromé prostory, v nichž se 

scházelo, začaly se stavět budovy přímo určené k bohoslužbě. S ediktem milánským 

Konstantina I. z r. 313 došlo k rozmachu církevní architektury, která se stala vzorem pro další 

staletí a zanechala v chápání křesťanského kostela stopu dodnes. Běžným půdorysem kostela 

bývá kříž. Toto rozložení vychází z klasického schématu římské baziliky, veřejného prostoru 

určeného buď k audiencím či obchodním záležitostem. Tento typ kostela je charakteristický 

zvláště pro město Řím, které obsahuje mnoho starověkých kostelů-bazilik. Na tomto půdorysu 

nad jeho středem může být vystavěna také kupole coby symbol otevřeného nebe. Dalším 

z klasických půdorysných schémat bývá kruh, symbol věčnosti a společenství křesťanů kolem 

jednoho stolu. Kostel je zpravidla orientován od západu (vchod) směrem k východu (oltář). 

Příchozí je při vstupu do kostela otočen směrem k východu slunce. Kostel má přijímat první 

a poslední sluneční paprsky. V různých érách a oblastech se však podoba kostela liší. 

Východní typ kostela je zakládán na půdorysu řeckého kříže a s kupolí či dómem uprostřed. 

V západní Evropě se během středověku zformovaly architektonické podoby kostelů do dvou 

výrazných stylů. Prvním z nich je románský sloh, jenž pracuje s prostým půlkruhovým 

obloukem. Vzhled románských kostelů je prostý, stěny nejsou prozatím příliš zdobeny. 

Druhým ze stylů příznačných pro středověk je gotika, vybroušené architektonické umění, 

které užívá jako základního prvku oblouku lomeného. Tento styl je příznačný zvláště pro 

katedrály. Vzhled gotických kostelů je vznešený a přivádí pohled do výše, užití nového druhu 

kleneb umožnilo též stavby ještě odvážnější a strukturovanější. Pro gotické kostely jsou také 

typické malované stěny, bohatá oltářní a sochařská polychromovaná výzdoba a vysoké 

mnohobarevné vitráže [21]. 

Některé kostely bývají pojmenovány jiným názvem, který určitěji specifikuje, o jaký druh 

kostela se jedná [21]. 

• farní kostel 

Hlavní kostel farnosti, obvyklé místo křtu či uzavření manželství 

• klášterní kostel 

Kostel, který náleží k určitému klášteru. Specifikem bývají chórové lavice určené k denní 

modlitbě řeholní komunity. 
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• kolegiátní kostel 

Kostel, jenž je zároveň sídlem kolegiátní kapituly. 

• špitální kostel 

Kostel, který náleží k určitému špitálu či nemocnici. 

• poutní kostel 

Kostel spojený s určitým poutním místem, obvykle je cílem pouti a může se chlubit např. 

cennou či zázračnou sochou nebo obrazem. 

• hřbitovní kostel 

Kostel určený převážně k pohřebním obřadům. 

• emporový kostel 

kostel opatřený emporou (panskou tribunou) z níž majitel přihlížel bohoslužbám. Emporové 

kostely se stavěly v románském období. Kostely té doby měly též útočištnou a obrannou 

funkci. 

• rotunda 

Rotunda je typ sakrální stavby na centrálním kruhovém půdorysu. V původním významu 

slova šlo o jakýkoli centrální prostor. Dnes je však tímto termínem chápán specifický typ 

malého kostela, používaného v raném středověku. Setkáváme se s ní hlavně v české, 

moravské a částečně i slovenské a polské architektuře předrománské a románské. Rotundy 

mají kruhovitý půdorys, mají apsidu, což je podkovovitý přístavek, v němž je umístěn oltář. 

Výjimečně mohou být rotundy i čtyři apsidy. Rotunda bývá zaklenuta kupolí. Vnitřní prostor 

zpravidla osvětlují malá, polokruhově ukončená, románská okénka a také válcový nástavec 

procházející střechou a opatřený podvojnými románskými okénky, tzv. lucerna. Rotunda mívá 

románský vstupní portál. Může být též připojena věž. 
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Termíny upřesňující význam chrámu [21]: 

 

• katedrála 

Katedrála je termín označující hlavní kostel diecéze, resp. sídelní kostel biskupa. Používá se v 

rámci katolické církve, anglikánské církve a některých protestantských. Má-li biskup dva 

sídelní kostely, označuje se druhý jako konkatedrála (v ČR je konkatedrála pouze v Opavě, v 

diecézi ostravsko-opavské). V architektuře se termín používá odlišně. Jako katedrála se zde 

označuje zcela konkrétní typ velkého gotického kostela. Může přitom jít nejen o biskupský 

kostel, ale například také o klášterní kostel některých mnišských řádů, často benediktinů či 

cisterciáků. Katedrály mohly být založeny přímo, nebo byly původně farními nebo 

klášterními kostely, které byly povýšeny na katedrálu. 

• bazilika 

Bazilika byla původně stavba v antickém Řecku, v níž úřadovali archonti. Ve starověkém 

Římě to byla tržnice či soudní síň na hlavním náměstí. V oblasti středověké architektury se 

pojem bazilika používá pro kostely, které mají tři a více lodí. Hlavní loď je vyšší než boční 

lodě, nad jejichž střechami má hlavní loď vlastní okna. Podobný kostel, kde však hlavní loď 

nemá okna, se nazývá pseudobazilika. Ve středověku se bazilika stala čestným titulem 

některých kostelů, zpravidla sídel vyšších církevních hodnostářů, např. biskupa nebo 

papežského legáta. Titul velká bazilika (basilica maior) je rezervován pro vlastní kostely 

papeže s papežským trůnem, malá bazilika (basilica minor) pak pro ostatní. Povýšení kostela 

na baziliku schvaluje papež. 

Mezi další typy církevních staveb patří [21]: 
 

• klášter 

Klášter je církevní stavba nebo areál, který obývají řeholní osoby: mniši nebo řeholnice. 

Obyvatelé kláštera jsou vždy ze stejného církevního řádu (např. benediktini, františkáni, 

cisterciáci, atd.) nebo sekty. Kláštery se stávaly přirozenými středisky vzdělanosti, některé 

měly také vojenský význam. První klášter na našem území byl zřízen na poč. 70. let 10. stol 

na Pražském hradě u kostela sv. Jiří. Kláštery byly zprvu zakládány jako kolonizační 

(venkovské). Byly budovány s opevněním a hospodářskými objekty jako zcela nové stavby v 

krajině, většinou v údolí řek. K těmto bývaly přiděleny blízké vesnice nebo osady. Později 

vznikaly kláštery městské budované ve městech, bez hospodářských objektů, často v 

chudinských částech na městské periferii nebo před hradbami, což umožňovalo šíření věrouky 

a péči mezi potřebnými. Do 2. pol. 12. stol. byly klášterní stavby budované výhradně ze 



 

20 

 

dřeva, postupně nahrazované kamennými stavbami v románském slohu, od 1. pol. 13. stol. 

začíná v českých zemích převládat gotický sloh, a to zejména u staveb cisterciáckého řádu. 

Mezi typické součásti středověké klášterní klauzury (uzavřená část kláštera, nepřístupná 

laickým osobám) náleží: 

• konventní kostel 

• křížová chodba (ambit) 

• kaple 

• rajská zahrada (dvůr) 

• kapitulní síň (prostor pro významné události) 

• kuchyně 

• refektář (jídelna) 

• dormitář (ložnice) 

Mezi volitelné součásti klauzury patří: 

• prelatura (obydlí představeného) 

• parlatorium (hovorna) 

• knihovna a skriptorium (opisování knih) 

• špitál 

• hospodářské a další objekty 

Volitelné součásti středověké klášterní klauzury mohly být součástí tzv. vnitřní klauzury 

(náležící ke křížové chodbě) nebo vnější klauzury (v areálu mimo jádro konventu). 

• kaple 

Kaple, zdrobněle kaplička, je malá křesťanská modlitebna. Může být samostatně stojící nebo 

součástí jak sakrální, tak světské stavby. Větší kostely, především gotické katedrály bývají 

vybaveny celou řadou kaplí, které jsou zpravidla umístěny v závěru chrámu kolem chórového 

ochozu v tzv. "věnci". Kaple bývají umístěny i po stranách bočních lodí a mohou být určeny 

ke zvláštním druhům pobožností (např. křestní – baptisterium, poutní, soukromá, hřbitovní). 

• zvonice 

Zvonice je solitérní stavba, sloužící výhradně nebo převážně k zavěšení zvonů, funkčně 

související s kostelem, na rozdíl od věže s ním však není stavebně spojená. 

Dochované zvonice dřevěných kostelů na našem území tvoří klíčovou složku středověkého 

rázu některých vesnic, zejména ve východních Čechách. Jejich architektonická forma je v 
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evropském kontextu ojedinělá a nemá ekvivalenty, ač je jinak výskyt zvonic běžný v celé 

zaalpské části Evropy. Tyto zvonice však mají jiné typy konstrukce a mnohdy výrazný 

obranný charakter (Ukrajina, Rusko). Na našem území není znám případ, že by zvonice stála 

ve vsi, kde nebyl kostel a pokud někde vidíme samotnou zvonici bez kostela, jedná se o 

situaci, kdy zvonice kostel přetrvala (např. Skůry u Slaného). Nejstarší zvonice jsou v českém 

prostředí doloženy v 15. stol. Vůbec nejstarší zmínka o zvonici pochází z r. 1407 v Hradci 

Králové. Další zvonice pocházejí až ze 16. stol., kdy došlo k jejich značnému rozšíření v 

souvislosti s výrobou zvonů velkých rozměrů, kterým kostelní sanktusníky (štíhlá věžička nad 

presbytářem) nepostačovaly. Výskyt zvonic se neomezoval jen na dřevěné kostely, 

objevovaly se i u kamenných kostelů ve městech a městečkách (Rovensko pod Troskami). 

U zvonic rozlišujeme dvě základní konstrukce, které se užívaly i při stavbě dřevěných 

kostelních věží, s řadou přechodných variant:  

• konstrukce štenýřová 

• konstrukce vzpěradlová 

Ve štenýřové konstrukci jsou hlavním nosným prvkem čtyři rohové sloupy, tzv. štenýře, 

zpevněné křížovým zavětrováním. Zvony bývají umístěny na trojúhelníkové zvonové stolici 

(též zvonové hranici) ve zvonovém patře. Zvonová stolice nemá vliv na architekturu a není 

stavebně spojena se zvonicí. Základním prvkem konstrukce vzpěradlové jsou trámy sestavené 

do trojúhelníků, které nesou jak zvon, tak i obvodový, ponejvíce polygonální plášť zvonice. 

Výhodou polygonálních zvonic jsou jejich vynikající akustické vlastnosti. Zvononosná 

konstrukce má z boku trojúhelný tvar, což umožňuje statické i dynamické upevnění zvonu, a 

je vyrobena z odolného jedlového nebo dubového dřeva. Musí být vystavěna velmi stabilně, 

aby vzdorovala silám pnutí a převrácení. Zvony na konstrukci bývají zavěšeny nejčastěji 

vedle sebe, při větším počtu též v patrech nad sebou (zpravidla tak, že v nižších patrech jsou 

větší zvony, ve vyšších menší), výjimečně, u zvonic s úzkým půdorysem, za sebou. Kromě 

zvononosné konstrukce, která rovněž může značně ovlivňovat architektonické zpracování 

zvonice, je pro typologii zvonic důležitá konstrukce stavební. 
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Podle materiálu rozlišujeme zvonice: 

• dřevěné 

Dřevěné zvonice jsou architektonicky nejzajímavější, neboť jejich konstrukce je závislá také 

na rozmístění zvonů, takže je s nimi v úzké souvislosti. Dřevěné zvonice se u nás objevují ve 

dvou základních typech: polygonální šestiboké a osmiboké (gotické) a zvonice čtyřboké. 

• zděné 

Zděné zvonice někdy mohou sloužit i jinému účelu než jen výhradně ke zvonění, proto bývají 

stavebně spojeny např. s bránou, hláskou, fortifikací apod. a také se v nich více odráží slohové 

a regionální diference. Zděné zvonice se tradičně vyskytují v Polabí, v 16. a 17. stol. se ovšem 

(díky nedostatku dřeva) rozšířily i do jiných oblastí (Davle). 

• polozděné 

Polozděné zvonice mají zděné přízemí a dřevěné zvonové patro (Hronov). 

• další typy 

V Česku se nachází pouze jediná hrázděná zvonice, a sice v Církvicích. Jinou zvláštností je 

případ, kdy je zvonice původně samostatná, ale druhotně je stavebně spojena s kostelem a 

stane se z ní kostelní věž (Bystřec). Za zmínku stojí také případ, kdy je původní kostel zbořen, 

na jeho místě je ponechána pouze věž, která pak slouží jako samostatná zvonice nového 

kostela (Uherčice). 

Synagoga 

Synagoga je židovská modlitebna, sloužící kromě místa pro bohoslužebná setkání i 

jako místo setkání společenských nebo náboženského studia. Komplex synagogy dnes často 

zahrnuje další zařízení, sloužící židovské obci. Součástí synagogy může být i byt rabína nebo 

šámese (správce objektu). Vnitřek synagogy bývá rozdělen na část pro muže a pro ženy. 

Někdy modlitební místnosti plní i funkci studovny, v hlavním sále se konají bohoslužby. 

Synagogy vycházejí konstrukčně z blízkovýchodních chrámů, stejně jako mešity, nicméně 

neexistuje zde žádný závazný vzor. Mnohé reformní synagogy se vnitřním uspořádáním blíží 

křesťanským kostelům. Výzdoba se zpravidla omezuje na ornamentální malby, mozaiky, 

závěsy, vitráže apod. Zpodobnění lidí, zvláště pak v podobě soch, se v synagogách 

nevyskytují, neboť by mohla být vykládána jako modloslužebnictví. Synagoga je orientovaná 

na východ, respektive směrem k Izraeli. V Izraeli jsou synagogy orientovány směrem k 

Jeruzalému a v Jeruzalémě směrem k Chrámové hoře. Na východní (nebo k Jeruzalému 
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orientované) stěně je svatostánek (aron). V něm jsou uloženy svitky Tóry, které má synagoga 

k dispozici. Podle tradičního uspořádání bývá uprostřed synagogy vyvýšená platforma, která 

se nazývá buď bima nebo almemor. Obojí znamená totéž co pódium. Na tomto pódiu je pult, 

který používá chazan (vede motlitby) k čtení modliteb a ke čtení z Tóry [21]. V současné 

době je v České republice 200 synagog, z nichž jen tři (dvě v Praze a jedna v Brně) se 

používají k bohoslužebným účelům. Některé synagogy byly opraveny a staly se kulturní 

památkou, jiné byly přebudovány pro světské účely nebo slouží jako modlitebny 

křesťanských církví. Mnohé z nich nedostatkem prostředků a zájmu chátrají [45]. 

Mešita 

Mešita je budova, která primárně slouží muslimům k uctívání islámského boha. Z 

původního ideálu, že mešita musí být tak velká, aby pojala při páteční modlitbě všechny 

věřící z okolí, se vyvinul i její sekundární význam, kdy se stává pro muslimy společenským 

centrem dané oblasti či městské čtvrti. V současné době si pod pojmem mešita představíme 

světlou stavbu s kopulovitou střechou se čtyřmi minarety. Tato představa však není zcela 

přesná, existuje mnoho typů mešit, které se mohou vymykat. Nejčastěji se vyskytují mešity 

pouze s jedním minaretem - štíhlou věží umístěnou zpravidla v rohu mešity, ze které zpěvák 

tzv. muezzin svolává věřící. Kupole má pro islám podobný význam jako v křesťanství. 

Představuje jakési "sklepení nebe". Interiér mešity se velmi odlišuje od interiéru kostela, v 

prostorách určených k modlitbě není žádný nábytek, pouze zem je pokryta koberci, na nichž 

se muslimové modlí. Výzdoba je podřízena ideálu nezobrazování živých bytostí, a proto stojí 

na opakování geometrických tvarů. Další druh výzdoby je založen na arabské kaligrafii, která 

je postavena na textech Koránu, které lze najít na zdech. Základní částí mešity je modlitební 

výklenek tzv. mihráb. Napravo od něj je minbar, což je prostor, ze kterého je vedena páteční 

modlitba. V mešitě musí muslim dodržovat určitá pravidla, která vycházejí jednak z Koránu a 

jednak z islámského práva [21]. V ČR jsou nyní 4 mešity (Praha, Brno, Teplice, Hradec 

Králové) a několik islámských modliteben [25]. 

 

4.1 Uspořádání a vybavení kostelů [23] 

Historické prostory našich kostelů a kaplí jsou výsledkem dlouhého vývoje a jsou 

koncipovány a vybaveny pro slavení liturgie podle směrnic Tridentského koncilu (1545–

1563). Základní prvky prostoru a zařízení dostaly nejen své pevné místo, ale i ustálenou 

podobu. Velká většina historických kostelů má retabulový oltář s masivní mensou a 

svatostánkem v čele shromáždění, uzpůsobený k slavení mše svaté zády k lidem a vnitřek je 

většinou důrazně rozdělen na chór (presbytář) a lodě, jako prostor pro věřící. 
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obrázek č. 2 -  Schéma základního upořádání vnitřního prostoru kostela 

 

Důležitá místa v bohoslužebném prostoru jsou: 

    a) presbytář 

    b) prostor pro věřící 

    c) kůr 

    d) kaple pro adoraci 

    e) kaple pro všední den – zimní kaple (vedlejší bohoslužebný prostor) 

    f) křestní kaple 

    g) zpovědní místnost 

    h) prostor s proměnlivou funkcí. 

 

a) Presbytář 

je ústředním místem bohoslužebného dění. V každém typu kostela (v podélném i centrálním) 

musí být vždy presbytář nějakým způsobem vymezen (nejčastěji provádí vyvýšením či 

výzdobou).  Nezbytným vybavením presbytáře je oltář, ambon a sedes pro toho, kdo 

liturgickému shromáždění předsedá. V prostoru presbytáře musí být umístěn též kříž, který 

může být na oltáři, stát v blízkosti oltáře, nebo být zavěšený. Vybavení presbytáře bývá 

doplněno, pokud to prostor umožňuje, i dalším zařízením. Jedná se o sedadla pro ministranty, 
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pro ostatní asistující a pro koncelebrující kněze; stolky pro uložení bohoslužebných potřeb a 

knih.  Presbytář katedrály je navíc vybaven sedadlem pro biskupa – katedrou. 

Oltář je jedním ze tří hlavních prvků v presbytáři. Musí být umístěn tak, aby jej bylo možno 

obcházet. Jeho rozměry jsou závislé na velikosti presbytáře, ale neměl by nikdy klesnout pod 

půdorysný rozměr 800 × 1200 mm a výška by se měla pohybovat mezi 900 až 1000 mm. 

Výjimku mohou tvořit přenosné oltáře (altare portabile) v malých prostorách. V našich 

zemích je nejpřirozenějším materiálem kámen a dřevo. Přenosné oltáře mohou být z 

jakéhokoliv ušlechtilého materiálu. K vybavení oltáře patří oltářní plátno odpovídajícího tvaru 

a rozměru. Na oltáři či v těsné blízkosti mohou být umístěny svícny a především kříž dobře 

viditelný z míst pro věřících. Do fixního oltáře se vkládají ostatky svatých. 

Ambon je místo určené k přednesu biblických textů, responsoriálního žalmu, velikonočního 

chvalozpěvu, popř. i přímluv a homilie. Ambon musí být umístěn tak, aby věřící dobře viděli 

a slyšeli přednášejícího. Při úpravách stávajícího prostoru může být vhodně využito i 

současné kazatelny. Součástí abonu by měl být pult vyhovující svou výškou různě vysokým 

osobám. Doporučená výška je 1000–1200 mm. Nejčastěji je umístěn na rozhraní presbytáře a 

prostoru pro věřící. 

Sedadlo pro předsedajícího má svou polohou naznačovat, že je to místo, odkud předsedající 

řídí bohoslužbu. Obecně je nejvhodnější na čelném a viditelném místě v presbytáři, nikoliv 

však před oltářem. Tvar sedadla se má vystříhat podoby s trůnem a musí umožňovat, aby 

předsedající mohl sedět v liturgickém. rouchu. Doporučená šířka je asi 700 mm. Před 

sedadlem musí být dostatečný prostor, aby předsedající mohl stát. 

Abak je kredenční stolek pro přípravu bohoslužebného náčiní a knih (kalich, patena, 

konvičky, misál, lekcionář atd.). Může to být mobilní stolek nebo pult či konzola na zdi anebo 

ve výklenku. Bývá umístěn na boku nebo v pozadí presbytáře, aby nerušil a aby přisluhující 

měli k němu dobrý přístup. Doporučená výška je 700 mm. 

Prostor pro scholu by měl být v návaznosti na presbytář. Neměl by být řešen dominantně, 

spíše po straně presbytáře a může mít stupňovitou podlahu. 

b) Prostor pro věřící 

musí být vhodný pro činnou účast při bohoslužbě. Prostor je obvykle vybaven lavicemi, které 

jsou orientovány k oltáři. Je vhodné mezi lavicemi vytvořit uličky směřující k oltáři. Při 

rozmísťování lavic je třeba brát v úvahu dobrou viditelnost i požadavky na dostatek prostoru 

pro slavnou liturgii a liturgické průvody. Lavice mohou být vybaveny klekátky. V prostoru 
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pro věřící by mělo být vyčleněno vhodné místo pro stolek s obětními dary, u vstupů kropenky 

se svěcenou vodou.  

c) Kůr 

je prostorem pro varhany a sbor, případně orchestr. Má být umístěn tak, aby bylo patrné, že 

všichni tvoří jedno společenství. U novostaveb vychází umístění kůru z akustických 

požadavků daného prostoru. 

d) Kaple 

pro adoraci se zřizuje všude tam, kde to prostorové podmínky kostela dovolují. U novostavby 

by měla být samostatná kaple pro uctívání eucharistie vždy. Samostatná kaple zajišťuje větší 

soukromí věřících potřebné pro jejich soustředění při adoraci. Kaple však musí mít 

bezproblémovou komunikační vazbu na presbytář. Adorační kaple má být vybavena lavicemi, 

židlemi, klekátky.  

Svatostánek má být jediný v celém prostoru kostela či kaple. Zřizuje se všude jako pevný, 

nepřenosný. Místo je nutné označit tzv. věčným světlem. Svatostánek je umístěn buď v 

samostatné adorační kápli (zvláště v katedrálách), nebo v presbytáři. U historických kostelů je 

možno umístit svatostánek na některém bočním oltáři. Při vstupu do bohoslužebného prostoru 

by mělo být zřejmé, kde se uchovává eucharistie. Není-li svatostánek umístěn na oltáři, je 

nutné pod ním navrhnout plochu, která slouží pro manipulaci s bohoslužebními nádobami. 

Vnitřní rozměry svatostánku jsou minimálně 300 × 300 mm půdorysně a na výšku přibližně 

500 mm. Spodní hrana má být ve výšce 1200 – 1300 mm od podlahy. 

e) Kaple pro všední dny  

se zařazuje do prostoru u větších kostelů pro slavení bohoslužeb ve všední dny, kdy je účast 

věřících menší. K jejímu užívání vedou důvody nejen praktické (šetření energií), ale i 

liturgické: v menším prostoru věřící snáze vytvoří společenství rodiny Božích dětí. Kaple 

obsahuje oltář, ambon, sedes, lavice nebo židle a další mobiliář podle požadavků a možností. 

f) Křestní kaple 

– či spíše prostor pro slavení křtu – k vybavení patří křtitelnice, paškál a odkládací stolek pro 

liturgické předměty a knihy.  Křtitelnice symbolizuje první svátost církve – je pouze ve 

farních kostelech. Její umístění je nejlepší ve vlastní křestní kapli. Mimo velikonoční dobu je 

u křtitelnice umístěn paškál, od jehož světla se zapaluje svíce pro každého pokřtěného. 

g) Zpovědní místnost 

se prosazuje oproti dřívějším zpovědnicím. Jedná se o prostory zvukově izolované, vybavené 

dvěma židlemi a křížem. Možná je i přepážka a klekátko. Přístupné má být přímo z lodi 
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kostela (prostoru pro věřící) a vhodné je napojení na adorační kapli. Známější je ovšem 

zpovědnice, která bývá součástí většiny historických kostelů. Je to dřevěná konstrukce 

rozdělená na prostor pro kněze a zpovědníka odděleným stěnou, ve které je okénko s mřížkou 

pro vzájemnou komunikaci. 

h) Prostor s proměnlivou funkcí 

– jedná se o samostatnou kapli, anebo významově odlišenou část hlavního chrámového 

prostoru, která v závislosti na proměnách liturgického roku, umožňují instalovat Betlém, 

Getsemanskou zahradu, Boží hrob nebo Mariánskou svatyni. Tyto prostory jsou doplňkové, 

vycházejí z kulturní a náboženské tradice a nejsou na ně kladeny, kromě požadavku 

důstojnosti místa, žádné formulované nároky. 

Vyjmenované prostory nemusí být nutně v každém kostele. Vždy záleží na velikosti 

prostoru a historickém vnitřním upořádání. Schéma v úvodu kapitoly je uvedeno jako příklad 

základního uspořádání vnitřního prostoru kostela. 

5 Vlastníci kostelů 

Nejvíce kostelů je ve vlastnictví církve. Dále jsou kostely ve vlastnictví státu, obcí, 

občanských sdružení apod. Odbornou organizací státní památkové péče je Národní 

památkový ústav (dále NPÚ), který zajišťuje a vykonává činnosti a úkoly vyplývající ze 

zákona č. 20/1987 SB., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a v dalších 

právních předpisech. Pro památkové objekty ve správě NPÚ vykonávají odborný dozor 

památkoví garanti z ústředního pracoviště NPÚ, dále mají na starosti památky UNESCO a 

další vybrané NKP. Památkoví garanti na ÚOP (územních odborných pracovištích) mají na 

starosti kulturní památky v působnosti daného kraje. 

5.1 Rozdíl mezi katolickým a evangelickým kostelem 

              V ČR působí více církví a náboženských společností. V diplomové práci se zabývám 

kostely církve římskokatolické. Církev římskokatolická je největší církví působící v ČR a 

majetkově i počtem věřících značně převyšuje ostatní církve. Pro podrobnější pochopení 

problematiky uvádím v dalším odstavci rozdíl mezi katolickým kostelem a evangelickým 

kostelem. 

               Katolické kostely vznikaly a vznikají na „posvátných místech", jakými jsou např. 

hroby mučedníků, či na místech, kde jsou soustředěny nebo kam jsou posléze přeneseny 

relikvie a obrazy svatých. „Taková místa jsou pak dotvářena legendami o posvátných dějích 
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(vizích) a architekturou, která je v tomto smyslu odhaluje, označuje, akcentuje, obklopuje a 

vlastně také zviditelňuje symbolickou vazbou mezi místem a světem - kosmem, například tím, 

že je uvedena do souladu s pahorkem, údolím, ostrovem, je ve vztahu ke Slunci, říčnímu 

proudu, městu a podobně. Katolické kostely jsou rituálně zasvěceny (vodou) určité biblické 

postavě, světci, symbolu (nebo jejich skupinám), obvykle jsou orientovány k východu (k 

Jeruzalému, zde symbolizují Kristovo tělo a cestu k němu. Mohou být vnímány (vykládány) 

jako zhmotněná vize nebeského Jeruzaléma, ráje, božího řádu v pozemském světě nebo jako 

osa (pupek) světa a tak dále.“[3] 

Evangelické kostely nejsou spojeny s posvátným místem, ani s uložením relikvií a 

svatých obrazů, ani s přítomností Nejsvětější svátosti, nýbrž se společenstvím sboru. 

„Umístění evangelického kostela není vázáno na předchozí kultovní význam místa, ale je 

podmíněno existencí dostatečného počtu věřících, kteří vytvoří sbor a podmínky pro zajištění 

výstavby kostela a fary (případně i školy a k založení hřbitova) v dosažitelné vzdálenosti od 

svých obydlí.“[3] 

 

5.2 Kostely ve vlastnictví římskokatolické církve 

Vlastnická struktura kostelů není centralizována přímo římskokatolickou církví 

jakožto právnickou osobou. Dle sdělení generálního sekretáře církve římskokatolické - 

církevní stavby, které jsou ve správě církve, mají svého konkrétnějšího vlastníka – buď je to 

příslušné biskupství nebo arcibiskupství, případně kapitula nebo se jedná o řádový kostel či 

stavbu. Katolická církev je decentralizovaná a odpovědnost za zabezpečení staveb z hlediska 

požární ochrany leží na straně složek římskokatolické církve (biskupství, farnosti atd.), které 

jsou dalšími právnickými osobami a jsou evidovány v rejstříku církevních právnických osob, 

který vede Ministerstvo kultury ČR. 
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Obrázek č.3 - Arcidiecéze a diecéze v ČR [14] 

 

6 Statistické údaje HZS ČR 

Sakrální stavby jsou objekty, ve kterých požáry nevznikají tak často, jako je tomu 

např. u staveb pro bydlení či staveb v průmyslových objektech. Přesto je důležité i zde upřít 

zájem specialistů na ochranu staveb před požáry. Výsledky statistických údajů ukazují, že se 

ani těmto stavbám požáry nevyhýbají. Statistické údaje pro účely diplomové práce poskytlo 

GŘ HZS ČR, viz následující strana. 
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tabulka č. 1 -  Počet požárů historických objektů s rozdělením dle typu objektu 

rok                     typ objektu 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

kostely, kláštery a jiné cír. obj. 6 5 12 10 5 5 12 8 9 12 4 8 8 5 11 

hrady a zámky 2 7 4 3 0 6 6 0 3 2 2 6 6 2 4 

jiné hist. budovy a objekty 5 4 4 3 5 3 3 2 3 4 4 3 2 4 3 

celkem 13 16 20 16 10 14 21 10 15 18 10 17 16 11 18 

 

 
 

obrázek č. 4 -  Počet požárů historických objektů s rozdělením dle typu objektu 

 

 
 

obrázek č. 5 - Zjednodušené rozdělení příčin vzniku požárů historických a církevních objektů 
za monitorované období 1997 – 2011 (z celkových 225) 

kostely, kláštery a jiné
církevní objekty

hrady a zámky

jiné historické budovy a
objekty

celkem

32% =71 případů

14% = 31 případů

15% = 34 případů

15%=33 případů

11% = 24 případů

7% = 17 případů
6% = 15 případů

nedbalost

nezjištěné, více
verzí
úmysl

technická závada

komíny
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7  Příklady požárů kostelů ve světě 

   
obrázek č. 6 a č. 7 -  Požár kostela sv. Kateřiny Stockholm (Švédsko) v r. 1990 [17][20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

obrázek č. 8 a č. 9 - Požár kostela sv. Petra Oisterwjik (Holandsko) v r. 1998 [1] 
 

    
obrázek č. 10 a č. 11 -  Požár kostela Pennsylvania (USA)v r. 2004 [13] 
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8 Povinnosti vlastníků kostelů 

Povinnosti vlastníků a provozovatelů kostelů (viz kap. 5) na úseku požární ochrany 

jsou stejné jako každých jiných právnických osob. Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů [44], jsou povinni provést začlenění činnosti a následně 

postupovat dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru [42]. Při kontrole orgánu SPD je začlenění kontrolováno. Pokud 

neodpovídá skutečnosti, nařídí orgán SPD nové začlenění.  

 

8.1 Kostel jako shromažďovací prostor 

Požární ochrana shromažďovacích prostor je specifikována přítomností velkého počtu 

osob a jejich okamžitou evakuací. Mezi shromažďovací prostory náleží též sakrální stavby 

podobně jako divadla, kina, společenská centra apod. Podmínky pro shromažďování osob 

jsou řešeny nařízením krajů [27].  

Největším nebezpečím jsou zplodiny hoření, tepelné záření a následný vznik paniky. 

Údaje o počtu osob, které se mohou v kostele shromáždit, v tehdejších stavebních 

dokumentacích nejsou uváděny, pokud jsou nějaké plány dochovány. Proto v případě 

stanovení počtu osob, je nutné počet osob určit dodatečně dle ČSN 73 0818 tab. 1 čl. 3 

s návazností na ČSN 730831 příloha A. Poté můžeme určit, zda je vlastník či provozovatel 

povinen začlenit objekt „se zvýšeným požárním nebezpečím“ a z toho mu vyplývající 

povinnosti dle předpisů [10][42]. Ovšem kostely jsou na našich územích již několik století 

(mimo novodobých staveb) a v době jejich plánování a výstavby se stavitelé požární 

bezpečností zabývali pouze dle tehdejších zvyklostí. HZS proto nemůže nařídit instalaci 

moderního požárně bezpečnostního zařízení (dále PBZ), jak je uvedeno ve vyhlášce č. 

23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 

268/2011 Sb. [41]. Jedná-li se o změnu stavby památkově chráněné, nelze než postupovat 

podle ČSN 73 0834 [11] a zde v některých „výjimečných“ případech vlastník tuto povinnost 

má. Je zřejmé, že legislativní páky jsou slabé. Účinným prostředkem je tak pouze zájem 

samotného vlastníka o instalaci PBZ. Jak toho docílit? Nejvhodnějším prostředkem je 

vzájemná komunikace odborníků z řad hasičů s vlastníky. V úvodu bylo předesláno, že již 

probíhá spolupráce mezi NPÚ a HZS. Je třeba se posunout z obecné roviny tvořené 

komplexem historických památek do konkrétních staveb – muzea, kláštery, hrady, zámky, 

kostely, knihovny, apod. Každé tyto objekty mají svá specifika, proto je nutné, nechceme-li 
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problém odsouvat, vstoupit do jednání s představiteli církve a v rámci preventivně výchovné 

činnosti, kontrolní činnosti či odborné přípravy jednotek požární ochrany hledat společný cíl a 

to je zlepšení současného stavu požární ochrany kostelů. 

9 Mapující výzkum 

Pro účely diplomové práce bylo třeba získat celkový přehled o počtu kostelů, o 

vlastnických vztazích vůči kostelům, informace, zda je v kostelech řešena požární bezpečnost 

a jakým způsobem, otázky spolupráce majitelů kostelů s HZS a památkáři. Pro účely 

výzkumu bylo vypracováno 11 otázek, které byly zaslány generálním vikářům jednotlivých 

diecézí a arcidiecézí. Generální vikáři otázky postoupili na stavební odbory, které jsou 

součástí organizační struktury diecézí a arcidiecézí. Výstupem je následující textová část. 

 

9.1 Arcidiecéze pražská 

 

tabulka č. 2 – Základní údaje o pražské arcidiecézi [14] 
 

Základní údaje 

rozloha (km2) 8 990 

obyvatel 2 062 000 

katolíků 370 000 

vikariátů 14 

farností 378 

kněží 216 

kostelů a kaplí 881 

 

 

V minulých letech proběhly kontroly v kostelech zařazených na seznamu ministerstva 

kultury jako národní kulturní památky. Vedoucí stavebního odboru této arcidiecéze neměl 

veškeré informace a odkázal na jednotlivé farnosti. Ze 14 dotazníků vzešla pouze jedna 

nabídka k telefonickému rozhovoru a to z I. pražského vikariátu. Počet kostelů nebyl sdělen. 

Majitelem je příslušná farnost. EPS není z důvodu porušení památkového zákona. Spojení 

EZS a detektorů požáru není realizováno, EZS svedeno na pult centrální ochrany. Dostupnost 



 

34 

 

klíčů je řešena v operativních kartách kostelů, na které je zpacována DZP. Financování 

rekonstrukcí je z různých zdrojů např. stát – dotace Ministerstva kultury ČR, obec, farnost 

apod. Mobilní operátoři postupují dle vlastních předpisů, nepodílí se na požárním zabezpečení 

objektu. Částka na PO je každoročně vyšší, řádově tisíce Kč. Školení o PO probíhá v rámci 

porad zaměstnanců. Spolupráce s NPÚ je „každodenní“. HZS provedl kontrolu v rámci 

kontrol kulturního dědictví. Přijatá opatření byla splněna. 

9.2 Diecéze českobudějovická 

 

tabulka č. 3 – Základní údaje o českobudějovické diecézi [14] 
 

Základní údaje 

rozloha (km2) 12 500 

obyvatel 743 000 

katolíků 237 000 

vikariátů 11 

farností 361 

kněží 108 

kostelů a kaplí 511 

 

 

 

V českobudějovické diecézi je několik set kostelů, které umožňují shromáždění více 

než 200 lidí. Vlastníci těchto kostelů jsou jednotlivé římskokatolické farnosti. EPS není 

instalována v žádném z kostelů. Informace o zajištění vstupů do objektů řeší každá farnost 

samostatně. Financování oprav a rekonstrukcí: vlastní zdroje, dotace obcí, krajů, Ministerstva 

kultury (Program záchrany architektonického dědictví, Havarijní a střešní fond, Program 

Regenerace MPR a MPZ, Rozvoj venkova prostřednictvím obcí s rozšířenou pravomocí), 

min. zemědělství prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu, Evropské 

fondy – ROP, Euroregio. Dále přispívají různé nadace, soukromé osoby, bývalí rodáci apod. 

Mobilní operátoři využívající stavbu platí nájem, jsou smluvně zavázáni dodržovat veškeré 

platné předpisy na poli požární ochrany. Částka na PO není vyčíslována. Příslušná školení 

musí povinně absolvovat všichni zaměstnanci biskupství- kněží, jáhni  atd. Spolupráce s NPÚ 

je nedílnou součástí každého zásahu do památky. Jednání o problematice PO neproběhla. 
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9.3 Diecéze královéhradecká 

 

tabulka č. 4 – Základní údaje o královéhradecké diecézi [14] 
 

Základní údaje 

rozloha (km2) 12 700 

obyvatel 1 255 000 

katolíků 307 000 

vikariátů 12 

farností 447 

kněží 220 

kostelů a kaplí 1008 

 

 

Vedoucí stavebního odboru královéhradecké diecéze odmítl na otázky odpovědět 

s tím, že se některé z nich týkají vnitřních záležitostí církve a nejsou určeny pro veřejnost. 

9.4 Diecéze plzeňská 

 

tabulka č. 5 – Základní údaje o plzeňské diecézi [14] 
 

Základní údaje 

rozloha (km2) 9 236 

obyvatel 795 000 

katolíků 142 000 

vikariátů 10 

farností 71 

kněží 98 

kostelů a kaplí 574 

 

 

Vedoucí stavebního odboru plzeňské diecéze odpovědi přislíbil, ale nezaslal. 
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9.5 Arcidiecéze olomoucká 

 

tabulka č. 6 – Základní údaje o olomoucké arcidiecézi [14] 
 

Základní údaje 

rozloha (km2) 10 018 

obyvatel 1 376 000 

katolíků 568 000 

děkanátů 21 

farností 419 

kněží 378 

kostelů a kaplí 1 275 

 

 

 

Katedrála sv. Václava v Olomouci, bazilika na Velehradě, sv. Kopečku u Olomouce a 

sv. Hostýně. Dále kapitulní chrám sv. Mořice v Kroměříži, většina sídelních děkanských 

chrámů na území arcidiecéze – cca 20 kostelů. To jsou dle arcibiskupství olomouckého 

kostely s počtem návštěvníků převyšující počet 200. Vlastníkem jsou příslušné 

římskokatolické farnosti, které jsou též samostatným právním subjektem. EPS není „zatím“ 

realizována a požární detektory nejsou součástí EZS. Klíče od objektů mají faráři nebo 

kostelníci. Na rekonstrukcích se podílí Ministerstvo kultury ČR, krajské úřady, Národní 

památkový ústav, obce, občanská sdružení apod. O využití prostředků od mobilních operátorů 

za umožnění instalace techniky do věží kostelů rozhodují jednotlivé římskokatolické farnosti. 

Finanční částka na požární ochranu kostelů se zatím nijak nevyčísluje. Pravidelného školení o 

požární ochraně se účastní faráři a preventisti PO (techničtí duchovní arciděkanátu). Nabídka 

odborné spolupráce ze strany HZS ČR zatím nebyla představitelům arcidiecéze iniciována. 
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9.6 Diecéze brněnská 

 

tabulka č. 7 – Základní údaje o brněnské diecézi [14] 
 

Základní údaje 

rozloha (km2) 10 597 

obyvatel 1 354 000 

katolíků 533 000 

děkanátů 20 

farností 450 

kněží 395 

kostelů a kaplí 1 153 

 

 

Dotazy k diplomové práci z této diecéze nebyly písemnou formou zodpovězeny. Po 

zkontaktování pracovníka stavebního odboru biskupství pana Dobrovolného odpověděl 

telefonicky ve smyslu, že nemají finance na základní údržbu, natož na požární ochranu. Podle 

jeho slov by snaha o řešení problematiky vybavení kostelů požárně bezpečnostním zařízením 

mohla vést k nesmyslným nařízením, povinností neúměrně vybavovat kostely proti požáru 

apod. Je-li EPS instalována v některém z kostelů diecéze, neodpověděl. Spojení EPS s EZS 

není. Vysvětloval vysoké náklady na revize a provoz těchto zařízení a poukazoval na velmi 

omezené finance farností. Ze zdrojů financí uvedl Ministerstvo kultury ČR, kraj, obce, dary. 

Smlouvy s mobilními operátory v případě využití věží kostelů, jsou obecně takové, že pokryjí 

pouze části nákladů na provoz kostelů.  

9.7 Diecéze ostravsko-opavská 

V diecézi je několik set kostelů, které umožňují shromáždění více než 200 

návštěvníků. Ve spolupráci s biskupstvím a HZS MSK bylo vytipováno 10 kostelů, kde se 

pravidelně schází více než 200 věřících. EPS je instalováno samostatně jen ve třech kostelích- 

kostele sv. Václava v Ostravě (vlastník římskokatolická farnost Moravská Ostrava),  v kostele 

sv. Kateřiny v Ostravě - Hrabové (vlastník římskokatolická farnost Ostrava - Hrabová) a 

kostel sv. Ducha v Ostravě – Zábřehu (vlastník římskokatolická farnost Ostrava - Zábřeh). 
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tabulka č. 8 – Základní údaje o ostravsko-opavské diecézi [14] 
 

Základní údaje 

rozloha (km2) 6 273 

obyvatel 1 315 000 

katolíků 420 000 

děkanátů 11 

farností 276 

kněží 167 

kostelů a kaplí 580 

 

Všechny 3 kostely jsou pak napojeny na Integrované bezpečnostní centrum 

Moravskoslezského kraje. Důvodem zřízení EPS v těchto kostelech byla v prvním případě 

rozsáhlá rekonstrukce, ve druhém případě se jedná o dřevěný kostel, který kompletně vyhořel 

v roce 2002, vybavení EPS bylo jednou z podmínek realizace repliky. Třetí kostel je 

novostavba. Stabilní či polostabilní hasící zařízení není instalováno v žádném z našich 

kostelů. Klíče od vstupů do kostelů - řeší jednotlivé farnosti - faráři, klíče mají samozřejmě na 

místě kostelníci. Situace, kdy by byly potřeba klíče, v případě požáru - nebyly neřešeny. 

Rekonstrukce jsou financovány z vlastních prostředků farností, příspěvků biskupství (tj. 

rovněž příspěvky věřících pro biskupství), dotací krajských úřadů Moravskoslezského a 

Olomouckého kraje, Ministerstva kultury ČR, evropských fondů, příspěvků nadací, nestátních 

fondů atd. Příspěvky na EPS je možno získat z Ministerstva kultury ČR - Program ISO. EPS 

není realizována, v dalších kostelech není zřizována z důvodu vysokých finančních nákladů 

na instalaci i provoz.  Snaha v předchozích letech vybavit EPS s přenosem na CP alespoň 

dřevěné kostely v oblasti Beskyd.  Po jednání na HZS MSK bylo od záměru upuštěno, neboť 

tyto kostely se nacházejí většinou mimo dojezdové možnosti HZS. O umístění požárních 

detektorů do systému EZS bylo delší dobu uvažováno, neboť EZS je v poměrně velkém 

množství kostelů. Překážka je dle biskupství na straně Policie ČR, která má kostely napojeny 

na PCO. Policie ČR nechce nést odpovědnost za případný planý poplach a výjezd hasičů. 
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9.8 Diecéze litoměřická 

 

tabulka č. 9 – Základní údaje o litoměřické diecézi [14] 
 

Základní údaje 

rozloha (km2) 9 380 

obyvatel 1 330 000 

katolíků 162 000 

vikariátů 10 

farností 437 

kněží 115 

kostelů a kaplí 1 137 

 

 

V litoměřické diecézi se nenachází kostely s kapacitou sedících návštěvníků nad 200. 

Vlastníkem kostelů jsou jednotlivé farnosti, které jsou samostatnými právnickými osobami. 

Kostely jsou vybaveny hasícími přístroji. EPS je pouze v kostele sv. Kryštofa v Kryštofově 

údolí připojená na PCO Policie ČR. Vzhledem k vysokým nákladům na pořízení, revize a 

provozní zkoušky se nepředpokládá instalace EPS v ostatních kostelech litoměřické diecéze. 

Novostavby kostelů jsou: kostel sv. Václava v Mostě (dokončen v roce 1989) a kostel 

v Boleboři v Krušných Horách (dokončen v roce 1993). Osoby schopné umožnit přístup do 

kostela 24 hodin denně jsou určeny pouze u kostela sv. Kryštofa v Kryštofově údolí. Na 

opravy kostelů farnosti žádají u Ministerstva kultury ČR a u krajských a městských úřadů. 

Z umístění zařízení mobilních operátorů ve věžích kostelů je příjem cca 70 tis. Kč ročně. 

Prostředky jsou využívány na nejnutnější opravy a základní údržbu stavebního objektu.  

 

10 Hodnocená stavba 

Pro hodnocení konkrétních staveb byl vybrán kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře. Bylo 

provedeno zhodnocení aspektů dle zadání diplomové práce, u některých údajů a poznatků pro 

názornost i srovnání s jinými stavbami. 
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10.1 Kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře 

Arciděkanský kostel sv. Jakuba je centrem kutnohorské farnosti. Výstavba kostela 

byla započata ve 30. letech 14. století. Kostel je postaven v gotickém architektonickém slohu. 

Jako základní stavební materiál byl použit pískovec vytěžený pod vrchem Vysoká u obce 

Mezholezy. Vnější podoba kostela zůstala téměř nezměněna, nahrazena byla původní stanová 

gotická střecha střechou sedlovou, oprava věže a drobné úpravy v presbytáři v renesanci a 

baroku. Poslední rozsáhlá oprava kostela probíhala v letech 1941–1946, kdy byly klenby 

v havarijním stavu a hrozilo jejich zřícení [33][40]. V současné době probíhá oprava krovu, 

sanktusové věže a výměna břidlicové střešní krytiny.  

 

      

obrázek č. 12 a 13 - Kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře 

 

10.2 Využití objektů 

Bohoslužby, koncerty a nový fenomén noc kostelů – návštěvníci se v nezjištěném 

počtu pohybují po objektu, mnohdy bez doprovodu. Pořadatelé mnohdy nejsou řádně 

informováni o prvotním zásahu a jak organizovat evakuaci. Kostely jsou v centru dění 

pořádání trhů, jarmarků nebo historických vystoupení. Počty návštěvníků kostelů výrazně 
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rostou při bohoslužbách během Vánoc, Velikonoc, dále při koncertech a různých jiných 

akcích např. Noc kostelů nebo poutě. Kostel bývá navštěvován během všech ročních období. 

Návštěvníci jsou různých věkových kategorií zejména osoby starší 60 let a rodiče s dětmi (dle 

informací arciděkana Bc. Th. Jana Uhlíře). Více lidí aktivně praktikujících náboženství 

najdeme na vesnici a na Moravě, nejvíce osob bez vyznání se soustřeďuje na severu Čech v 

Ústeckém, Libereckém a v Karlovarském kraji. Nedělních bohoslužeb se dle výzkumu 

Pražské sociálně vědní studie účastnilo v roce 2001 a 2005 pouze 16 % věřících (cca 440 tisíc 

věřících Římskokatolického vyznání) [39]. Srovnáme-li počet věřících dle údajů sčítání lidu, 

které v minulosti provedl Český statistický úřad, lze konstatovat, že počty věřících klesají, viz 

tabulka č. 10. 

tabulka č. 10 Počty věřících při sčítání lidu [7] 

Církve v ČR/rok sčítání lidu 1991 2001 2011* 

Církev římskokatolická 4 021 385 2 740 780 1 083 899 

Českobratrská církev evangelická 203 996 117 212 51 936 

Církev československá husitská 178 036 99 103 39 276 

Ostatní 120 317 330 993 nejsou údaje 

Obyvatelstvo celkem 10 302 215 10 230 060 10 562 214 

* otázka na víru byla dobrovolná 

 

11 Vyhodnocení možnosti evakuace objektu a kapacity 
únikových cest 

Při vyhodnocení možnosti evakuace a kapacit únikových cest se bere v úvahu plná 

obsazenost objektu osobami. V posuzovaných kostelech není kapacita osob stanovena 

v projektové dokumentaci. Kapacitu osob udává DZP kostela sv. Jakuba. Při stanovení počtu 

osob postupujeme dle ČSN 73 0818 [9]. 

Kostel sv. Jakuba: 350 k sezení + 200 k stání + 20 osob na kůru = 570 osob 

11.1 Zvláštnosti provázející evakuaci 

Více vrstev oblečení návštěvníků kostela z důvodu nízké teploty prostředí může 

způsobit menší obratnost. Lze tak předpokládat sníženou schopnost pohybu. Vliv na 

schopnost pohybu nebo orientaci má průběh bohoslužby [10]. Bohoslužba ovlivňuje psychiku 

věřících. Při vzniku mimořádné situace by tak s největší pravděpodobností vznikla panika. 

Člověk má pak tendenci prchat směrem z objektu. U věřících navštěvující kostel pravidelně se 
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předpokládá určitá znalost objektu a tedy i orientace k východu z objektu. V kostelech však 

z různých důvodů bývá otevřen pouze jeden vchod a tak i ze zvyku by se při případné 

evakuaci uchylovali návštěvníci právě k tomu jednomu východu – k tomu, kterým do objektu 

vstoupili. Vzniklo by tak riziko tvorby fronty a postup unikajících návštěvníků se tak zastaví 

[10]. Je proto nutné otevřít i ostatní východy a evakuaci organizovat. V DZP kostela sv. 

Jakuba v Kutné Hoře je podrobně popsána činnost požární hlídky. Je uvedeno, že evakuaci 

řídí požární hlídka zřízená z řad dobrovolníků. Úkolem hlídky je v průběhu bohoslužeb, 

koncertu, či jiné akce sledovat dění v kostele. Její členové mají být označeni páskou na 

rukávu [38]. Za účelem ověření skutečnosti byla provedena návštěva dvou bohoslužeb a 

jednoho koncertu. V tomto období lze předpokládat vysokou návštěvnost. Bylo zjištěno, že 

požární hlídka nebyla zřízena, nebo nebyla řádně označena. Vchod, který by v případě 

evakuace sloužil jako únikový východ, byl zpřístupněn pouze jeden. Fronta se tak tvořila vždy 

po ukončení akce. Provedení dveří kostel sv. Jakuba jako dveří ze shromažďovacího prostoru 

neodpovídá ČSN 73 0831 [10]. Lze ovšem konstatovat, že v případě obsluhy požární hlídkou 

rozměrově vyhovují. Rozmístění východů a rozměry v posuzovaném kostele splňují kritéria 

ČSN 73 0802 [8]. U mnoha kostelů umístění východů koresponduje s hlavní lodí - hlavní 

vchod a příčnou lodí - boční vchody.  

 

11.2 Časový limit evakuace 

Norma ČSN 73 0802 [8] udává, že evakuace osob z hořícího objektu je bezpečná, 

pokud je provedena v časovém limitu dříve, než zplodiny hoření dosáhnou úrovně 2,5 m nad 

podlahou. 

 

Časový limit te se vypočítá [8]:        	 = 1,25h / 	/a      [min] 

kde:    te … je čas evakuace 

          hs … světlá výška posuzovaného prostoru [m] 

           a … součinitel rychlosti odhořívání 

 

Časový limit tu se vypočítá [8]:       	 =
, 	.		

+
	.		

	.		
    [min] 

kde:    tu  … předpokládaná doba evakuace 

           lu … délka únikové cesty [m] 

           vu … rychlost pohybu osob [m/min] 
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           E … počet evakuovaných osob 

            s … součinitel podmínek evakuace 

           Ku …jednotková kapacita únikového pruhu (počet osob za min.) 

            u … započitatelný počet únikových pruhů 

 

Musí platit podmínka     te< tu 

 

Výsledkem po provedení výpočtu pro kostel sv. Jakuba je, že podmínky evakuace jsou 

splněny i při otevření pouze jednoho křídla hlavních vchodových dveří. 

te = 7,67 min 

tu = 8,78 min 

Při posouzení dle hodnot výšky horní vrstvy z modelu CFAST by limit evakuace 

splněn nebyl (viz Seznam příloh). Splnění podmínek by ovlivnilo otevření všech dveří a 

umožnění evakuace i obvykle neotevřenými dveřmi. Pak lze konstatovat, že osoby bezpečně 

opustí objekt, aniž by byly vystaveny nebezpečnému účinku zplodin hoření. Pro posouzení 

evakuace lze též využít matematické modelování evakuace osob. 

12 Vyhodnocení požárního rizika a předpokládané požární 
odolnosti stavebních konstrukcí 

V případě kostelů jako historických staveb nejde o vlastní projektování a navrhování 

stavebních konstrukcí nebo materiálů (kromě rekonstrukcí), protože tyto stavby zde stojí 

stovky let. Jejich konstrukce mají určité parametry. Úkolem je tedy zjistit dobu, po kterou 

jsou schopné odolávat požáru. V současné době existuje několik metod na posouzení požární 

odolnosti stavebních konstrukcí, viz odstavec 12.2. 
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12.1 Vyhodnocení požárního rizika 

„Rozsah a intenzita případného požáru v posuzovaném stavebním objektu nebo jeho 

části je určena výpočtovým požárním zatížením.“[8] Při vyhodnocení požárního rizika kostela 

sv. Jakuba dle ČSN 73 0802 [8] vychází I. stupeň požární bezpečnosti. Z toho vyplývá, že 

rozsah a intenzita požáru je nízká. 

 

obrázek č. 14 – půdorys kostela sv. Jakuba a zjednodušení parametrů model CFAST
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          Postup vyhodnocení požárního rizika podle ČSN 73 0802 [8] nedokáže zobrazit 

předpokládaný průběh požáru v historickém objektu. Zobrazení možného průběhu požáru lze 

vyjádřit pomocí matematického modelování požáru. Pro účely této diplomové práce byl 

použit program CFAST. Tvůrcem programu je NIST - Národní institut pro normalizaci a 

technologii v USA, laboratoř BFRL – Stavební a požárně výzkumná laboratoř. Jedná se o 

dvouzónový model požáru, který po zadání parametrů objektu (geometrie a materiál 

obvodových konstrukcí) a nadefinováním požáru zobrazí požadované výsledky v tabulkových 

datech a vizualizaci výsledků v programu Smokeview [24]. Pro kostel vystavěný v gotickém 

stavebním slohu je třeba provést zjednodušení zadávaných parametrů. Z databáze materiálů 

obvodových konstrukcí byla použita na strop cihla pálená (odpovídá skutečnosti) a na 

podlahu beton (skutečnost – betonové dlaždice). Pro obvodové konstrukce bylo třeba zadat 

hodnoty materiálu – pískovce [18]. Hořlavý předmět lze zadat též z databáze programu. Jsou 

zde však pouze běžné předměty vybavení interiérů (skříň, pohovka atd.). Hodnoty, které by 

charakterizovaly předmět vybavení interiéru kostela, jako např. zpovědnice, ambon, oltář, 

apod., bychom zde nenašli. Pro účely této diplomové práce byly nadefinovány hodnoty jedné 

řady lavic v hlavní lodi. Pro nadefinování „vlastního“ požáru je třeba zadat jeho průběh. 

Vztah pro maximální rychlost uvolňování tepla [12]: 

= 	.  

kde      	… max. rychlost uvolňování tepla 

                … max. plocha požáru 

Vztah pro čas do 1 MW (růstová konstanta) [8]: 

                                               =	
. √

 

kde             … součinitel rychlosti odhořívání dle ČSN 73 0802 [8] 

                  	  … požární zatížení dle ČSN 73 0802 [8] 

Doba souvislého hoření byla nadefinována jako podíl požárního zatížení násobený 

výhřevností dřeva, z přílohy E [12] rychlostí uvolňování tepla provozu nejblíže 

odpovídajícího kostelním lavicím, tj. školní třídy. Po úpravách vyšel čas v sekundách. 

Průběh požáru ovlivňuje obecně velikost prostoru a zejména přístup vzduchu. 

V kostele sv. Jakuba se většina oken nedá otevírat, k větrání slouží dále zmíněné duté 

klenební svorníky (největší z nich je nadefinován i v modelu) a dveře. Výstupy z modelu 

CFAST jsou uvedeny v přílohách (viz Seznam příloh). 



 

46 

 

12.2 Určení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

„Požární odolnost je doba, během níž je konstrukce schopná zachovat svou funkci. 

Hodnotu požární odolnosti stavební konstrukce lze získat na základě velkorozměrových 

zkoušek požární odolnosti nebo výpočtem. V praxi se prokazování dosažené požární odolnosti 

nejčastěji provádí užitím tabulkových hodnot, které byly získány z požárních zkoušek a 

interpolací a extrapolací výsledků zkoušek. Prokazování požární odolnosti konstrukcí 

památkově chráněných objektů velkorozměrovými zkouškami požární odolnosti je velmi 

problematické z hlediska zachování autentických stavebních konstrukcí, které by byly 

v případě podrobení zkoušce požární odolnosti poškozeny. Využití replik původních 

konstrukcí, vzhledem k použití soudobých stavebních materiálů, by zcela neodpovídalo 

skutečnosti. Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí vychází ze statického posouzení 

konstrukce.“[5] 

 

12.3 Požární odolnost stavebních konstrukcí z hlediska požárního zásahu 

Z hlediska požárního zásahu je důležitá požární odolnost: střešní konstrukce, klenby, 

obvodové stěny a konstrukce věže. Zatížení konstrukce klenby požárem je závislé na výšce 

klenby a na vybavení prostoru pod klenbou. Dá se zobecnit fakt, že klenby vysoké gotické 

stavby se strohým vybavením by v případě požáru snadno odolaly působení tepla od hořícího 

materiálu z prostoru pod klenbou. Opačná situace by nastala v případě, kdy by se jednalo o 

jinak koncipovanou stavbu. Např. kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z 

Poděbrad v Praze má dřevěný kazetový strop vysoký 13 m a ocelovou střešní konstrukci [15]. 

Hořlavý strop zásadním způsobem ovlivňuje průběh požáru. 

„V případě historických konstrukcí památkově chráněných staveb je nutné provést 

průzkum konstrukcí z hlediska jejich únosnosti vzhledem k degradaci materiálu. Zejména u 

dřevěných nosných konstrukcí jsou pevnostní charakteristiky materiálu ovlivněny mnoha 

faktory, např. vlhkostí a biologickými škůdci. Příčinou snížené únosnosti dřevěných 

konstrukcí je vznik trhlin, zejména v oblasti mechanických spojů. Před výpočtem požární 

odolnosti stavební konstrukce je tedy nutné provést důkladnou prohlídku konstrukcí, případně 

statické posouzení únosnosti konstrukce při běžné teplotě, na které lze navázat posouzením 

nosnosti konstrukce v případě požáru. Nosnou konstrukci převážné většiny historických 

památkově chráněných objektů, vyjma dřevěných objektů, tvoří kamenné či zděné stěny, 

jejichž požární odolnost v závislosti na tloušťce stěny dosahuje až 180 minut.“[5] 
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12.4 Požární odolnost stavebních konstrukcí kostela sv. Jakuba 

Kostel sv. Jakuba je uvnitř 55 metrů dlouhý, 24 metrů široký a 19 metrů vysoký. 

Vnitřní prostor je trojlodní, síňový, kde jsou všechny tři lodě stejně vysoké [33][40]. Kostel je 

dělen do dvou požárních úseků: hlavní prostor kostela a sakristie. Hlavní prostor sestávající ze 

třech lodí je rozdělován kamennými (pískovcovými) sloupy nesoucími žebrovou křížovou 

klenbu z omítnutých pálených cihel. Při tloušťce klenáků 150 mm je deklarována požární 

odolnost REI 90 DP1, při tloušťce klenáků 250 mm je hodnota požární odolnosti stropní 

klenby REI 180 DP1 [11]. Obvodové stěny a zdi uvnitř objektu druhu DP1 s požární 

odolností až 180 min. Všechny dveře jsou masívní dubové. Okna jsou vitrážová usazená 

přímo v otvorech obvodových stěn s kamenným orámováním. Všechna jsou chráněna proti 

poškození rámovým pletivem. Z řešení požární odolnosti konstrukcí kostela sv. Jakuba 

vyvstala otázka, zda by vitrážová okna vydržela účinky požáru. Dle výstupu modelu CFAST 

(viz Seznam příloh) by okna s největší pravděpodobností vydržela, protože teplota nedosahuje 

hodnot tání olova a v případě vitráže lze předpokládat rozložení dilatačních sil. Výsledkem je, 

že nadefinovaný požár nedokáže vyhřát prostor velké gotické stavby tak, aby došlo k porušení 

funkce její konstrukce. Dle časové osy rozvoje požáru podle modelu CFAST by při 

modelovém požáru došlo k soustředění jednotek požární ochrany včas a tím i k úspěšné 

likvidaci požáru. 

V současné době v kostele sv. Jakuba probíhá rekonstrukce krovu střechy a výměna 

střešní krytiny. V případě požáru střechy kostela by mohla být narušena klenba. V literatuře 

[40] je popisován stav klenby kostela sv. Jakuba jako často rekonstruovaný, vlivem 

„sesedání“ stavby vyskytující se pukliny – nesoudržnost, ztráta 100% funkčnosti. Prohlídkou 

klenby nebylo shledáno její narušení. Stav i cca 50 let po rekonstrukci se zdá být dobrý, 

klenba nevykazuje pukliny, či žádné narušení. Klenáky jsou z pálených cihel 150 mm zespoda 

omítnuté, při rekonstrukci v některých místech (nad sakristií) vyklínované dubovými klínky i 

zalité betonem. Zajímavým prvkem klenby jsou tzv. svorníky. Svorníky jsou vrcholkem 

klenby, kde se sbíhají žebra klenby. Je to nejvyšší bod kostelní lodi. V kostele sv. Jakuba je 

většina těchto svorníků dutá. Těmito průduchy je umožněno větrání vnitřního prostoru kostela 

a instalace osvětlení s elektrickým vedením viz obrázek č. 12 a 13. 
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obrázek č. 15 a 16 – Duté svorníky klenby v kostele sv. Jakuba 

 

Hypotézu, že v případě požáru v interiéru kostela budou horké spaliny stoupat 

k vrcholu klenby a dutými svorníky prostupovat do půdního prostoru potvrdil provedený 

model. Ovšem s největší pravděpodobností by nedošlo k přenesení požáru působením 

horkých zplodin hoření. Model demonstruje teplotu u stropu, která dosahuje max. 180 °C. 

Pokud by k rozšíření došlo, tak se lze domnívat, že maximálně díky žhavým částicím 

unášenými proudem spalin skrz otvory a následnému zapálení prachu, pilin apod.  

K narušení či zborcení části klenby by mohlo dojít z důvodu pádu krovů na klenbu. 

Tato situace by mohla nastat při požáru v půdním prostoru nebo při požáru věže. Při přípravě 

taktického cvičení v roce 2011 toto potvrdila Ing. Telecká – technický dozor římskokatolické 

farnosti. Další ožehavý problém soudržnosti konstrukce se týká věže kostela. Zde se podílí 

několik faktorů: podloží stavby, dále také doba, po kterou byla stavba vystavena působení 

povětrnostním vlivům a použitý stavební materiál viz [40]. Na severní straně věže je patrná 

podélná cca 20 m prasklina ve zdivu. Již v době výstavby kostela se původně plánovala 

stavba druhé věže. Z důvodu odklánění věže prvně postavené bylo z obav před zřícením, od 

stavby druhé věže upuštěno [40]. Věž je vyztužena dřevěnou konstrukcí, která nese kromě 

schodiště i tzv. zvonovou stolici (též masívní dřevěná konstrukce). Dále je zpevněna 

kovanými táhly se zarážkami. Současný stav konstrukce věže by při zachvácení vnitřku věže 

požárem mohl vést k jejímu zřícení, tuto hypotézu při přípravě taktického cvičení opět 
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potvrdila Ing. Telecká – technický dozor římskokatolické farnosti. Při požáru ve věži kostela 

sv. Jakuba musí velitel zásahu vyhodnotit, v jaké fázi se požár nachází a zda je možná jeho 

úspěšná likvidace, aniž by byla narušena stabilita konstrukce věže a tím i ohrožení 

zasahujících hasičů.  

 

13 Vyhodnocení možnosti požárního zásahu  

Každý sakrální objekt je unikátní stavba, která má svá specifika. Vzhled kostelů 

vychází ze stavebních slohů, ve kterých byly kostely budovány. Každý kostel je jedinečnou 

stavbou, byť některé jsou si na první pohled velmi podobné. V úvahu je nutno brát velké 

množství aspektů:  

Nenahraditelnost – ztráty jsou historicky nenahraditelné a obtížně vyčíslitelné.  

Vnitřní dispozice – objekty vznikly v různých historických obdobích, často jsou 

propojeny s jinými nebo staršími stavbami. Např. k románskému kostelíku byl přistavěn 

gotický chrám – obtížná orientace zasahujících hasičů. 

Historický mobiliář – hasiči neznají hodnotu historických předmětů, je nutné 

vypracovat evakuační plány právě na mobiliář. Je nutno posoudit, co evakuovat lze a co lze 

pouze chránit. Evakuace mobiliáře musí probíhat tak, aby nedošlo k většímu poškození než od 

účinků požáru. 

Vliv konstrukcí a použitých materiálů na průběh hasebního zásahu – např.: výška 

věže, počet věží, jejich vzdálenost od sebe, umístění vzhledem k vlastní budově chrámu, 

tloušťka obvodového zdiva, vyplnění dřevem (zpevňující rám z trámů, zvonová stolice, počet 

a velikost zvonů, schodiště, zábradlí, bednění oken, žaluzie oken), stav schodiště, čistota 

prostoru věže a půdního prostoru. 

Vybavenost budovy PBZ, možnost a rychlost zásahu jednotky požární ochrany. 

Přístup k budově – místo pro ustavení požární techniky (stromy, parkující auta, 

hřbitov, hřbitovní zeď, vyvýšené místo, příjezdové komunikace, lešení při rekonstrukci). 

Kvalitně zpracovaná dokumentace zdolávání požáru je základní prostředek pro 

úspěšnou likvidaci požáru, který nám současná legislativa dává. DZP v posuzovaném objektu 

kostel sv. Jakuba dává veliteli zásahu nekompletní informace. Některé informace jsou naopak 

zbytečně uváděné. Zásadní nedostatek tkví v tom, že v DZP objektu kostela není řešena 

kostelní věž, kterou provozuje jiný subjekt. Je nutné, aby stavba byla posuzována komplexně. 
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13.1 Soustředění sil a prostředků – objektový poplachový plán 

Vzhledem k tomu, že kostely v ČR nejsou až na jednotlivé výjimky (viz Mapující 

výzkum), vybaveny EPS, nelze přesně určit, zda bude požár včas zpozorován. Je tedy zřejmé, 

že bude třeba na místo povolat dostatečný počet sil a prostředků, adekvátně vybavených pro 

zásah v historickém objektu kostela. Proto je vhodné pro tyto stavby vypracovat tzv. 

objektové poplachové plány. Tyto plány se vypracovávají pro objekty, které jsou zvláště 

nebezpečné a vyžadují např. soustředění speciálního hasiva, velký počet hasičů, techniky 

apod. 

Pro zmapování výše uvedených aspektů je třeba, aby se při provádění kontrolní 

činnosti v těchto objektech účastnili příslušníci a členové jednotek požární ochrany. Možnosti 

provedení hasebního zásahu lze ověřit taktickými, či prověřovacími cvičeními. 

13.1.1 Požadavky na výškovou techniku 

Výškovou technikou disponují jednotky HZS na stanicích typu C, některé stanice HZS 

typu P, některé HZS podniků a výjimečně jednotky SDH obcí. Je nezbytné soustředit 

výškovou techniku při požáru ve věži, při požáru střešní konstrukce a při nebezpečí rozšíření 

požáru do těchto konstrukcí. Výšková technika byla použita i při hašení požáru v interiéru 

kostela sv. Mikuláše v Cáchách v Německu [30]. Kromě hasebních prací z koše žebříku či 

plošiny lze přistavením výškové techniky k oknu věže eliminovat ztráty třením v hadicovém 

vedení vedeném po točitém schodišti věže využitím připojení na suchovod a hadicové vedení 

tak začíná až ve výšce dostupné pro výškovou techniku. 

13.1.2 Požadavky na dopravu vody do velké výšky 

Doprava vody do velké výšky je vzhledem k charakteristice nejpoužívanějších 

čerpadel u techniky HZS problém. Zařízení pro rychlý zásah na většině CAS disponuje 

vysokotlakou hadicí o délce 60 m, která je pevnou součástí tohoto zařízení. Pokud by bylo 

třeba hasit ve větší výšce, bylo by vhodné použít CAS s vysokotlakým výtlačným hrdlem 

s hadicovou půlspojkou C 52. Tak by bylo možné dopravit vodu do větší výšky než 60 m za 

předpokladu odolnosti hadicového vedení vůči tlaku. Při obnově výškové techniky u jednotek 

PO by bylo vhodné zvážit a posoudit její parametry a možnosti využití. V současné době 

nabízí výrobci výškové techniky automobilové plošiny a automobilové žebříky různých 

parametrů. Jako vhodná alternativa pro jednotku s významnými historickými stavbami 

v hasebním obvodu se jeví např. automobilový žebřík Magirus DLK 45/52 Vario CC Niveau 
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na podvozku Iveco, dislokovaný na stanici HZS Most. Předností tohoto automobilového 

žebříku je integrované čerpadlo. Výrobce nabízí i vysokotlaké provedení, což výrazně 

zlepšuje možnosti dopravy hasiva do velké výšky.  

13.1.3 Požadavky na počet hasičů pro evakuaci mobiliáře 

Znalost množství a hodnoty mobiliáře v kostelech určuje požadavky na počet hasičů, 

kteří by prováděli jeho evakuaci. Velitel zásahu rozhodne o tom, které části mobiliáře budou 

evakuovány přednostně, popřípadě budou chráněny před účinky zplodin hoření či hasební 

vody jiným způsobem. Je nutné, aby tyto údaje byly součástí operativní karty. 

13.1.4 Vstup do objektu 

Dostupnost klíčů v případě potřeby hasebního zásahu není problémem pouze 

historických objektů. Klíčový trezor v návaznosti na EPS by byl nejvhodnějším způsobem, 

ovšem vybavenost kostelů zařízením EPS je dle mapujícího výzkumu v řádu jednotek. 

Instalace klíčového trezoru na stěny historického objektu by nebyla možná z důvodu 

památkové ochrany. Dle mapujícího výzkumu mají klíče ve většině případů od kostelů faráři 

a kostelníci. Velmi časté jsou případy, kdy farář spravuje několik kostelů ve farnosti. Klíče by 

pak v případě potřeby jednotky HZS nebo SDH nebyly včas k dispozici a musel by být 

proveden násilný vstup. Řešením by bylo pověřit např. osobu, rodinu ze sousedství, nebo více 

rodin, mající vztah ke kostelu, k držení klíče od kostela tak, aby byl v případě potřeby vstupu 

k dispozici. 

14 Návrh na zlepšení současného stavu 

Současný stav je takový, že normativní pravidla pro nové stavební objekty nelze přímo 

taxativně aplikovat při požární ochraně historických staveb. Je to paradox, protože památkově 

chráněná stavba se památkou stane, až projde historií trvající delší časové období v řádu 

minimálně desítky let. Nelze proto uplatňovat ustanovení vyhlášky [41], tedy ani montáž 

PBZ. Celá vyhláška se až do § 30 se týká pouze nových staveb. Lze uplatnit pouze § 32 odst. 

2 a to při změně stavby skupiny II a III ČSN 73 0834 [11], což je málo kdy. Muselo by se 

doslova něco ubourat nebo přistavět a to se nestává. Pouhá rekonstrukce krovů střechy, 

instalace podlahového vytápění, nový rozvod elektro atd. toto nenaplňuje. 

Vhodným moderním způsobem, jak posoudit bezpečnost ve většině historických 

budov, je využití metod požárního inženýrství. Požární inženýrství dává návrh odpovídajícího 
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opatření odpovídajícímu charakteru stavby. Ovšem v případě objektů kostelů toto představuje 

několik problémů z hlediska nedostatků údajů o chování historických materiálů a konstrukcí 

[43]. Je potřeba získat technická data a plány s cílem získat hlubší znalosti o konkrétním 

objektu památky pro její požární zabezpečení včetně přístupu požární techniky a jejího 

reálného použití. A to s dostatečnou citlivostí, aby pro postupné naplňování cílů analýzy rizik 

bylo umožněno vybrat přijatelné postupy a vhodné požárně bezpečnostní zařízení, které bude 

splňovat bezpečnost osob a ochranu kulturního dědictví [43]. 

Velké vlivy hrají vazby na dodavatele PBZ. Zadavatel není zpravidla odborníkem 

v dané oblasti a jak se ukázalo v hodnocení hradů a zámků, bývá mnohdy použito nevhodné 

PBZ, či bývá nevhodně umístěno. Tohoto je třeba se v případě sakrálních staveb vyvarovat. Je 

třeba objektivně posoudit, zda stojí za to vynakládat velké finanční prostředky, nebo jít cestou 

organizačních opatření a jednodušších technických řešení. Jednou z možností nenákladného 

technického řešení je instalace nezavodněného požárního potrubí do míst, kde by rozvinutí 

útočného vedení zabíralo drahocenný čas k zahájení hasebních prací. 

 

Závěr 

Zabezpečení posuzované stavby z hlediska požární ochrany je na úrovni odpovídající 

současné legislativě. Ovšem opatření z ní vyplývající nezabrání vyhoření interiéru kostela 

v nepřítomnosti lidí, nebo vyhoření dřevěných konstrukcí střechy a věží v případě požáru. 

Pouze šťastná náhoda, spočívající ve včasném zpozorování vzniku požáru zabránila 

v poslední době větším škodám na kostele v obci Blatnička v okrese Hodonín nebo na kostele 

v Humpolci. Bohužel tomu tak nebylo v jiných případech -  kostel v Drahobudicích okres 

Kolín, nebo dřevěný kostel sv. Kateřiny v Ostravě - Hrabové. Z vyhodnocení informací 

shromážděných během studia požární ochrany kostelů vychází zásadní rozpor mezi třemi 

institucemi, kterých se tato problematika týká: hasiči, památkáři, církev. 

Památkáři nechtějí připustit PBZ, protože by to znamenalo zásah do památkové 

podstaty. Pro církev by znamenalo pořízení PBZ vysoké finanční náklady na pořízení i 

provoz. Hasiči současnou legislativou nemohou prosadit využití moderních prvků či systémů 

PBZ. Můj názor je takový, že nastavený směr v určení „památkových garantů“ jednotlivých 

HZS krajů je správný. Je nutné problematiku posunout dále ke konkrétním cílům. Je třeba 

ideou požární ochrany historických sakrálních objektů zaujmout odborně způsobilé osoby 

v požární ochraně, které pro majitele sakrálních objektů pracují, aby samy dokázaly vysvětlit, 
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že je ve vlastním zájmu majitelů se o požární ochranu postarat lépe než doposud. Ve svém 

mapujícím výzkumu jsem se setkal i s nedůvěrou vedoucích pracovníků církevních institucí a 

jejich neochotou mi sdělit požadované informace. Příslušníci kontrolního oddělení požární 

prevence HZS územních odborů ve spolupráci s příslušníky jednotek HZS územních odborů i 

jednotek SDH obcí by měli vstoupit v jednání s vlastníky historických sakrálních staveb a 

zhodnotit konkrétní stavby v hasebním obvodu. Dohlédnout na dodržování předpisů na úseku 

prevence a navrhnout nejšetrnější účinné způsoby represivního zásahu. To vše za účasti 

garantů NPÚ v jednotlivých regionech. Prakticky to znamená, že nezbývá, než postupovat dle 

současně platné legislativy a využívat maximálně možností, které jsou hasičům dány. Tzn. na 

všechny kostely, jejichž prostory splňují kritéria shromažďovacích prostorů zpracovat 

patřičnou dokumentaci požární ochrany a zajistit organizační opatření pro snadnou evakuaci. 

Do kontrol zapojit příslušníky jednotek HZS a SDH, aby dokumentaci připomínkovali a 

navrhovali její vylepšení. Umožnit seznámení příslušníků jednotek HZS a SDH s objekty 

kostelů v daném hasebním obvodu formou účasti na kontrolách. Znalost objektů dále 

prohlubovat organizováním taktických nebo prověřovacích cvičení. 
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Příloha A 
Grafické znázornění výšky horní vrstvy a teploty horní vrstvy 
 

 
 
 
 

 
 
  



 

 

 

Příloha B 
Vizualizace průběhu požáru 

 
 
 

 

 
  



 

 

 

Příloha C 
Tabulka teplot 
WALL jižní 

loď 

jižní 

loď 

jižní 

loď 

jižní 

loď 

hlavní 

loď 

hlavní 

loď 

hlavní 

loď 

hlavní 

loď 

severní 

loď 

severní 

loď 

Time ceiling upper 
wall 

lower 
wall 

floor ceiling upper 
wall 

lower 
wall 

floor ceiling upper 
wall 

           

0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

100 10.78 13.66 12.58 10.66 10.83 12.61 12.79 10.78 10.69 12.92 

200 11.02 13.96 13.15 10.94 11.24 13.46 14.21 11.22 10.89 13.05 

300 11.17 13.93 13.68 11.14 11.7 14.69 16.88 11.75 11.09 13.5 

400 11.4 14.59 14.44 11.33 12.28 16.55 21.23 12.46 11.34 14.34 

500 11.68 15.57 15.86 11.53 12.99 19.36 28.72 13.36 11.64 15.43 

600 12.02 16.91 18.93 11.77 13.97 24.38 40.17 14.54 11.98 16.84 

700 12.5 18.86 20.87 12 15.27 30.53 48.73 15.9 12.47 18.84 

800 13.16 21.51 23.71 12.27 16.97 37.34 58.4 17.63 13.14 21.52 

900 14.05 24.88 30.27 12.67 19.03 44.47 68.48 19.65 14.03 24.92 

1000 15.18 29.03 37.4 13.16 21.57 52.65 80.64 22.08 15.17 29.1 

1100 16.61 34.04 44.68 13.71 24.61 61.41 92.96 24.88 16.62 34.14 

1200 18.37 39.96 52.74 14.34 28.21 71.2 106.46 28.12 18.38 40.09 

1300 20.48 46.93 61.94 15.08 32.29 81.02 119.84 31.77 20.51 47.1 

1400 22.99 54.94 72.43 15.95 36.87 91.29 133.76 35.85 23.03 55.14 

1500 25.92 64.09 84.5 16.96 42.04 102.03 147.91 40.43 25.98 64.33 

1600 29.29 74.33 98.2 18.14 47.79 113.1 162.12 45.46 29.37 74.6 

1700 33.12 85.75 113.94 19.51 54.23 124.8 176.75 51.06 33.21 86.06 

1800 37.4 98.29 131.73 21.1 61.34 136.77 191.23 57.16 37.52 98.64 

1900 42.15 111.96 151.96 22.92 69.25 149.43 206.34 63.91 42.28 112.36 

2000 47.34 126.69 174.57 25 77.96 162.46 221.19 71.26 47.49 127.13 

2100 52.95 142.37 199.81 27.35 87.6 176.32 236.77 79.35 53.12 142.84 

2200 58.96 158.94 227.52 29.99 98.27 190.81 252.27 88.2 59.14 159.43 

2300 65.17 175.31 252.68 32.72 109.37 202.89 262.04 96.75 65.39 175.92 

2400 70.99 188.64 267.52 35.1 119.79 211.96 268.42 104.34 71.23 189.33 

2500 76.2 198.66 279.06 37.3 129.25 219.34 272.7 111.27 76.46 199.36 

2600 80.93 206.37 288.46 39.39 137.78 225.32 276.09 117.69 81.2 207.06 

2700 85.33 212.74 294.63 41.32 145.55 230.31 279.15 123.71 85.58 213.34 

2800 89.43 218.04 298.59 43.1 152.66 234.57 281.97 129.41 89.7 218.69 

2900 93.25 222.42 301.65 44.77 159.14 238.2 284.44 134.81 93.53 223.1 

3000 96.82 226.08 304.34 46.38 165.04 241.31 286.6 139.92 97.11 226.78 

3100 100.17 229.16 306.81 47.93 170.41 244.02 288.51 144.75 100.46 229.87 

3200 103.31 231.8 309.12 49.43 175.31 246.39 290.23 149.34 103.61 232.52 

3300 106.23 233.78 309.35 50.83 179.53 246.84 285.09 152.91 106.54 234.52 

3400 107.53 227.34 273.62 50.66 178.6 233.72 252.67 149.41 107.89 228.33 

3500 106.84 212.92 226.69 49.3 172.78 213.84 215.85 142.28 107.24 214.09 

3600 104.77 194.54 186.84 47.63 164.29 191.46 178.51 133.64 105.19 195.79 

 



 

 

 

 
Wall  severní 

loď 

severní 

loď 

presb. presb. presb. presb. portál portál  portál portál 

TTime   lower         
wall 

floor ceiling upper 
wall 

lower 
wall 

floor ceiling upper 
wall 

lower     
wall 

floor 

             

0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

100 12.39 10.66 10.76 13.53 12.37 10.66 10.79 13.73 12.85 10.68 

200 12.88 10.92 11.1 14.6 12.84 10.92 11.12 14.79 13.51 10.95 

300 13.36 11.13 11.33 15.16 13.25 11.12 11.37 15.48 13.98 11.16 

400 14.1 11.31 11.53 15.61 13.71 11.3 11.59 16.03 14.44 11.34 

500 15.53 11.5 11.68 15.53 14.46 11.47 11.87 16.94 15.05 11.5 

600 18.11 11.74 11.99 16.64 15.77 11.65 12.14 17.54 17.28 11.72 

700 20.61 11.98 12.4 18.29 18.59 11.88 12.55 19.09 21.01 12 

800 23.61 12.26 12.99 20.67 23.15 12.18 13.17 21.61 24.09 12.27 

900 27.27 12.58 13.8 23.82 28.33 12.54 14.03 24.98 27.6 12.56 

1000 31.69 12.96 14.85 27.78 33.7 12.94 15.14 29.21 31.57 12.89 

1100 37.02 13.41 16.19 32.6 39.76 13.41 16.54 34.36 36.11 13.27 

1200 43.34 13.96 17.85 38.3 46.75 13.96 18.27 40.44 41.31 13.7 

1300 50.89 14.61 19.87 45.06 54.95 14.61 20.37 47.59 47.35 14.21 

1400 59.82 15.39 22.27 52.86 64.47 15.38 22.86 55.81 54.28 14.8 

1500 70.47 16.34 25.1 61.79 75.76 16.31 25.78 65.24 62.29 15.48 

1600 83.04 17.47 28.35 71.82 89.47 17.44 29.13 75.84 71.41 16.27 

1700 97.98 18.83 32.06 83 105.75 18.81 32.95 87.7 81.92 17.2 

1800 115.67 20.46 36.21 95.31 124.63 20.44 37.21 100.76 93.81 18.27 

1900 136.66 22.4 40.83 108.72 146.46 22.35 41.92 115.04 107.34 19.51 

2000 161.53 24.72 45.88 123.2 171.56 24.6 47.07 130.44 122.5 20.93 

2100 190.9 27.45 51.34 138.61 200.17 27.19 52.63 146.83 139.45 22.55 

2200 247.95 31.14 57.2 154.91 232.78 30.17 58.56 164.14 158.14 24.38 

2300 278.78 34.53 63.31 171.29 264.05 33.34 64.69 181.29 175.38 26.31 

2400 286.83 36.74 69.14 185.28 277 35.77 70.41 195.35 187.08 28.07 

2500 296.08 38.87 74.4 195.94 287.18 37.94 75.54 205.79 197.02 29.78 

2600 304.93 40.96 79.14 204.05 296.82 40.05 80.18 213.73 205.22 31.42 

2700 311.02 42.91 83.51 210.54 304.13 42.04 84.47 220.05 211.54 32.97 

2800 314.13 44.66 87.58 215.93 309 43.88 88.46 225.24 216.25 34.43 

2900 316.64 46.3 91.37 220.38 312.82 45.61 92.18 229.47 220.04 35.83 

3000 318.96 47.88 94.92 224.07 316.15 47.26 95.64 232.96 223.25 37.17 

3100 321.23 49.4 98.23 227.17 319.2 48.85 98.89 235.87 226.03 38.46 

3200 323.46 50.87 101.35 229.82 322.04 50.39 101.94 238.33 228.51 39.72 

3300 323.54 52.24 104.27 231.94 323.47 51.84 104.77 240.14 229.5 40.89 

3400 285.24 51.87 105.87 227.31 291.06 51.79 105.91 232.96 208.7 41.11 

3500 237.43 50.37 105.54 214.62 244.49 50.46 104.94 217.15 177.56 40.29 

3600 196.85 48.68 103.83 197.69 203.12 48.81 102.55 196.99 149.26 39.07 

 
 



 

 

 

 
Příloha D 
Přehled zadaných parametrů a výstupních hodnot z modelu 
CFAST 
 
CFAST Version 6.1.1 built 2008/10/28, run 2012/04/06 
 
AMBIENT CONDITIONS 
Interior       Interior       Exterior       Exterior       Station        Wind           Wind           Wind 
Temperature    Pressure       Temperature    Pressure       Elevation      Speed          Ref. Height    Power 
            (C)                (Pa)                  (C)                   (Pa)                (m)            (m/s)              (m) 
            10.          101215.                20.              101215.            0.00              0.0              10.0               0.16 
 
COMPARTMENTS 
Compartment  Name                                            Width            Depth          Height              Area           Volume            Ceiling               Floor 
                                                                                                                                
                                                                                    (m)                 (m)                (m)                (m^2)           (m^3)                 (m)                    (m) 
    1 jižní loď 7.00  21.00  19.00  147.00 2793.00 19.00 0.00 
    2 hlavní loď 10.00 28.00 19.00 280.00  5320.00 19.00  
    0.0 0 
    3 severní loď 7.00 21.00 19.00 147.00 2793.00 19.00 0.00 
    4 presbytář 10.00 20.00 18.60 200.00 3720.00 19.00 0.40 
    5 Portál 10.00 7.00  7.00 70.00  490.00 7.00 0.00 
    6 Kaple Černá 7.00 7.00 7.00  49.00 343.00 7.00 0.00 
    7 Kaple Šenkýřs 7.00 7.00 7.00  49.00 343.00 7.00 0.00 
    8 Kůr 10.00 7.00 12.00 70.00 840.00 19.00 7.00 
    9 Nad Černou ka 7.00 7.00 12.00 49.00 588.00 19.00 7.00 
   10 Nad Šenkýřsko 7.00 7.00 12.00 49.00 588.00 19.00 7.00 
   11 Nad kaplí min 7.00 7.00 12.00 49.00 588.00 19.00 7.00 
   12  Kaple mincířů 7.00 7.00 7.00 49.00 343.00 7.00 0.00 
   13 Kaple Ruthard 7.00 7.00 7.00 49.00 343.00  7.00 0.00 
   14 Nad Ruthardov 7.00 7.00 12.00 49.00 588.00 19.00 7.00 
   15 Sakristie 7.00 10.00 19.00  70.00 1330.00 19.00 0.00 
 
VENT CONNECTIONS 
Horizontal Natural Flow Connections (Doors, Windows, ...) 
 From                   To                          Vent                     Width               Sill                Soffit             Abs.                Abs.                Area 
Compartment    Compartment    Number               Height               Height          Sill                Soffit 
                                                                                            (m)                 (m)                (m)                  (m)                (m)                 (m^2) 
jižní loď      hlavní loď 1  3.00  0.00 18.00  0.00 18.00 54.00 
jižní loď      hlavní loď 2 4.00 0.00 18.00  0.00 18.00 72.00 
jižní loď      hlavní loď 3  4.00  0.00 18.00 0.00 18.00 72.00 
jižní loď      hlavní loď 4  3.00 0.00 18.00 0.00 18.00 54.00 
jižní loď      Kaple Černá 1 3.00 0.00 6.00 0.00 6.00 18.00 
jižní loď      Nad Černou kap 1 2.00 8.00 12.00 8.00 12.00 8.00 
jižní loď      Kaple Ruthardo 1 5.00 0.00  6.00 0.00 6.00 30.00 
jižní loď      Nad Ruthardovs 1 5.00 8.00 18.00 8.00 18.00 50.00 
jižní loď       Outside 1 2.00 0.00 4.00  0.00 4.00 8.00 
hlavní loď     severní loď 1 3.00  0.00 18.00 0.00 18.00 54.00 
hlavní loď     severní loď 2  4.00  0.00 18.00 0.00 18.00 72.00 
hlavní loď     severní loď 3 4.00 0.00 18.00 0.00 18.00  72.00 
hlavní loď     severní loď 4 3.00 0.00 18.00 0.00 18.00 54.00 
hlavní loď     presbytář 1 8.00 0.00 17.60 0.40 18.00 140.80 
hlavní loď     Portál 1 8.00  0.00  6.00  0.00 6.00 48.00 
hlavní loď     Kůr 1 8.00 8.00 18.00  8.00 18.00  80.00 
hlavní loď     Nad kaplí minc 1  5.00 8.00 18.00 8.00 18.00 50.00 
hlavní loď     Kaple mincířů 1 5.00 0.00 6.00  0.00  6.00  30.00 
hlavní loď     Kaple Ruthardo 1 5.00 0.00  6.00  0.00 6.00 30.00 
hlavní loď     Nad Ruthardovs 1 5.00 8.00 18.00  8.00 18.00 50.00 
severní loď    Kaple Šenkýřsk 1  4.00 0.00 6.00  0.00  6.00 24.00 
severní loď    Nad kaplí minc 1 5.00 8.00 18.00  8.00 18.00 50.00 
severní loď    Kaple mincířů 1 5.00 0.00 6.00 0.00 6.00 30.00 
portál          Outside 1 2.40 0.00 3.00  0.00 3.00 7.20 
  
 



 

 

 

Vertical Natural Flow Connections (Ceiling, ...) 
Top            Bottom         Shape                                                   Area           Relative          Absolute 
Compartment    Compartment                                                                     Height             Height 
                                                                                                       (m^2)             (m)                  (m) 
Outside           4          Round                                                        0.13              18.60             19.00 
 
THERMAL PROPERTIES 
Compartment                                                                     Ceiling                   Wall                        Floor 
jižní loď FIREBRIK piskovec  CONCRETE 
hlavní FIREBRIK piskovec  CONCRETE 
severní loď FIREBRIK piskovec CONCRETE 
presbytář FIREBRIK piskovec CONCRETE 
portál FIREBRIK piskovec CONCRETE 
Kaple Černá FIREBRIK piskovec CONCRETE 
Kaple Šenkýřs FIREBRIK piskovec CONCRETE 
Kůr FIREBRIK piskovec CONCRETE 
Nad Černou ka FIREBRIK piskovec CONCRETE 
Nad Šenkýřsko FIREBRIK piskovec CONCRETE 
Nad kaplí min FIREBRIK piskovec CONCRETE 
Kaple mincířů FIREBRIK piskovec CONCRETE 
Kaple Ruthard  FIREBRIK piskovec CONCRETE 
Nad Ruthardov FIREBRIK piskovec CONCRETE 
Sakristie FIREBRIK piskovec CONCRETE 
 
FIRES 
Name: kostelni_lavice2   Referenced as object #  1 
Compartment    Fire Type            Position (x,y,z)                 Relative                    Lower O2             Pyrolysis 
                                                                                                     Humidity                  Limit                     Temperature 
hlavní loď       Constrained          2.00  10.00   1.00               50.0                          10.00                    293. 
 

Time =      0.0 seconds. 
Compartment Upper  Lower Inter.  Upper Upper  Lower Pressure   Ambient  Floor 
                                               Temp. Temp.  Height  Vol.  Absorb  Absorb                                       Target Target 
                                                (C) (C)  (m) (m^3)  (m^-1) (m^-1) (Pa)    (W/m^2) (W/m^2) 
jižní loď 10.00 10.00  19.00  0.28  (  0%)  0.500 1.000E-02   0.727    0.00  1.421E-14 
hlavní loď 10.00 10.00 19.00 0.53  (  0%) 1.000E-02 1.000E-02  0.727   0.00  2.132E-14 
severní loď 10.00 10.00 19.00  0.28  (  0%)  0.500 1.000E-02  0.727   0.00  1.421E-14 
presbytář 10.00 10.00 18.60  0.37  (  0%)  0.500 1.000E-02   3.15  5.684E-14  5.684E-14 
portál 10.00 10.00 6.999 4.90E-02  (  0%)  0.500 1.000E-02  0.727  -1.137E-13 -1.101E-13 
 
Compartment Ceiling Up wall Low wall  Floor Target  Gas Target Flux To Fire  Surface Gas 
  Temp. Temp. Temp. Temp.  Temp.  Temp. Target Rad.  Rad.  Rad. 
Convect. 
                                                (C) (C) (C)  (C)  (C) (C) (W/m^2) (%)  (%)  (%)  (%) 
jižní loď  10.00 10.00 10.00 10.00  Floor 10.0 364.5  0.0 89.9 10.1 0.0 
hlavní loď                               10.00 10.00 10.00 10.00          Floor 10.0 364.5  0.0 89.2 10.8 
  0.0 
                                                        1      10.0 10.0  364.5  0.0 87.4 12.6 0.0 
severní loď  10.00 10.00 10.00 10.00 Floor 10.0 364.5  0.0 89.9 10.1 0.0 
presbytář  10.00 10.00 10.00 10.00 Floor 10.0 364.5  0.0 87.7 12.3 0.0 
Portál  10.00 10.00 10.00 10.00 Floor 10.0 364.5  0.0 95.4 4.6 0.0 
 
Time =    100.0 seconds. 
Compartment  Upper Lower  Inter. Upper Upper Lower  Pressure      Ambient                    Floor 
               Temp.      Temp.      Height     Vol.            Absorb     Absorb        Target  Target 
                (C)       (C)        (m)        (m^3)        (m^-1)     (m^-1)        (Pa)          (W/m^2)                  (W/m^2) 
jižní loď      10.78      10.70      19.00      0.28    (  0%)  0.500       1.000E-02  0.664    12.1                          6.72 
hlavní loď     11.19      10.32      15.58      9.58E+02 ( 18%)    1.000E-02  1.000E-02  0.809     16.0                          9.66 
severní loď    10.79      10.20      16.55     3.60E+02 ( 13%)   0.500       1.000E-02  0.856     9.52                            4.17 
presbytář      10.96      10.22      18.60      0.47     (  0%)  0.500       1.000E-02   2.98      9.13                            3.79 
portál         10.79     11.38      6.999      4.91E-02 (  0%)  0.500       1.000E-02  0.664     13.4                           7.97 
 
Compartment     Ceiling    Up wall    Low wall   Floor     Target     Gas        Target    Flux To      Fire      Surface   Gas 
                Temp.      Temp.      Temp.      Temp.  Temp.       Temp.     Target       Rad.     Rad.     Rad. 
Convect. 
                (C)        (C)        (C)        (C)                (C)        (C)       (W/m^2)  (%)            (%)       (%)      (%) 
jižní loď      10.78      13.66     12.58      10.66      Floor 10.7       374.6         0.0       90.0     9.9        0.0 
hlavní loď     10.83     12.61      12.79      10.77      Floor 10.8       378.1          2.1            72.2     26.0                -0.4 
                                                             1      10.3 10.1 371.1   0.0       68.5     31.3        0.2 
severní loď     10.69      12.92     12.39      10.66       Floor 10.7 372.0         0.0            80.3     20.0                 -0.4 



 

 

 

presbytář       10.76      13.53     12.37     10.66       Floor 10.7      371.6          0.0            88.2     12.1                 -0.4 
portál          10.79      13.73     12.85      10.67       Floor 10.7       375.9          0.0            94.9     4.5                    0.5 
 
Time =    600.0 seconds. 
Compartment    Upper      Lower      Inter.     Upper  Upper       Lower      Pressure     Ambient                        Floor 
               Temp.      Temp.      Height     Vol.             Absorb     Absorb                   Target                            Target 
                (C)       (C)        (m)        (m^3) (m^-1)      (m^-1)      (Pa)        (W/m^2)                       (W/m^2) 
jižní loď      16.98      14.38     0.1437     2.77E+03 ( 99%)   0.500      1.000E-02  0.425 48.7                                34.8 
hlavní loď     18.39      15.08      1.747      4.83E+03 ( 91%)    1.000E-02  1.000E-02  0.121  200.                               164. 
severní loď    16.96      11.86    4.2292E-02  2.79E+03 (100%)   0.500      1.000E-02  0.430  42.1                               28.1 
presbytář      16.11      14.12      4.804      2.76E+03 ( 74%)   0.500      1.000E-02   1.34  41.0                               28.1 
portál         16.57      16.64     1.482      3.86E+02 ( 79%)    0.500      1.000E-02  0.138  50.6                               35.4 
Surfaces and Targets 
Compartment     Ceiling    Up wall    Low wall   Floor     Target     Gas        Target    Flux To      Fire            Surface    Gas 
                Temp.      Temp.      Temp.      Temp.               Temp.       Temp.     Target        Rad.           Rad.  Rad   
Convect. 
                (C)        (C)        (C)        (C)                (C)        (C)       (W/m^2) (%)              (%)             (%)        (%) 
jižní loď       12.02     16.91      18.93      11.77      Floor 11.8       408.5         0.0              11.5           86.7           1.8 
hlavní loď      13.97     24.38      40.17      14.54       Floor 14.5       552.3        24.4           16.4            58.9           0.3 
                                                             1      15.1 11.8       419.3         0.0              0.5              97.4           2.2 
severní loď     11.98      16.84      18.11      11.74     Floor 11.7       401.6         0.0              11.3            88.6           0.1 
presbytář       11.99      16.64     15.77      11.65      Floor 11.6       401.1         0.0              30.8            67.4           1.7 
portál          12.14      17.54      17.28      11.72      Floor 11.7       408.8        0.0              37.8            59.0           3.2 
 
Time =    900.0 seconds. 
Compartment    Upper      Lower      Inter.     Upper        Upper       Lower      Pressure               Ambient                Floor 
               Temp.      Temp.      Height     Vol.            Absorb      Absorb                             Target                    Target 
                (C)       (C)        (m)        (m^3)         (m^-1)      (m^-1)      (Pa)                   (W/m^2)               (W/m^2) 
jižní loď      27.42      20.77    4.0730E-02 2.79E+03 (100%)   0.500      1.000E-02 -8.349E-02    132.                         107. 
hlavní loď     30.12      21.14    0.4273      5.20E+03 ( 98%)    1.000E-02 1.000E-02 -0.864              240.                        154. 
severní loď    27.49      12.59    1.9000E-03  2.79E+03 (100%)   0.500      1.000E-02 -0.103             104.                        83.2 
presbytář      25.84      19.59    0.2436      3.67E+03 ( 99%)   0.500      1.000E-02  0.779              117.                        93.3 
portál         26.34      20.97    0.6540      4.44E+02 ( 91%)  0.500      1.000E-02 -0.419              118.                       93.5 
Surfaces and Targets 
Compartment     Ceiling    Up wall    Low wall   Floor     Target     Gas        Target    Flux To       Fire         Surface     Gas 
                 Temp.      Temp.      Temp.      Temp.  Temp.      Temp.     Target          Rad.       Rad.            Rad. 
Convect. 
                (C)        (C)        (C)        (C) (C)        (C)       (W/m^2)  (%)              (%)            (%)            (%) 
jižní loď       14.05      24.88      30.27      12.67     Floor 12.7       485.4         0.0              10.4          84.5          5.1 
hlavní loď      19.03      44.47      68.48      19.65     Floor 19.6       570.7        12.4             16.1          70.8          0.7 
                                                             1      30.1 15.8       532.0         0.0               0.5            89.9          9.7 
severní loď     14.03      24.92      27.27      12.58     Floor 12.6       461.1         0.0               10.8          89.2         0.0 
presbytář       13.80      23.82      28.33      12.54      Floor 12.5       471.0          0.0               13.2          82.4         4.4 
portál          14.03      24.98      27.60      12.56      Floor 12.6       471.4          0.0               27.2          67.2         5.5 
 
Time =   1200.0 seconds. 
Compartment    Upper      Lower      Inter.     Upper  Upper       Lower      Pressure              Ambient                 Floor 
               Temp.      Temp.      Height     Vol.            Absorb      Absorb                            Target                     Target 
                (C)       (C)        (m)        (m^3) (m^-1)      (m^-1)      (Pa)                             (W/m^2)                 (W/m^2) 
jižní loď      45.65      31.21     0.1742     2.77E+03 ( 99%)   0.500      1.000E-02 -0.814            302.                         256. 
hlavní loď     49.91      28.35     0.5790     5.16E+03 ( 97%)   1.028E-02  1.000E-02  -1.75              539.                         364. 
severní loď    45.82      13.99    1.9000E-03 2.79E+03 (100%)   0.500      1.000E-02 -0.933            228.                         196. 
presbytář      43.30      25.67     0.2677     3.67E+03 ( 99%)   0.500      1.000E-02  0.516             256.                         216. 
portál         43.99      25.06     0.7096     4.40E+02( 90%)   0.500      1.000E-02  -1.09              237.                         200. 
Surfaces and Targets 
Compartment     Ceiling    Up wall   Low wall   Floor     Target     Gas        Target    Flux To         Fire         Surface     Gas 
                Temp.      Temp.      Temp.      Temp.               Temp.      Temp.     Target          Rad.        Rad.           Rad. 
Convect. 
                (C)        (C)        (C)        (C) (C)        (C)       (W/m^2)   (%)              (%)            (%)            (%) 
jižní loď       18.37      39.96      52.74      14.34      Floor 14.3       643.1         0.0               9.8            80.2          9.9 
hlavní loď      28.21      71.20      106.5      28.12      Floor 28.1       831.5        22.2             15.6          62.1          0.1 
                                                             1      49.9 25.3       719.5         0.0               0.5             85.6         13.9 
severní loď     18.38      40.09      43.34      13.96      Floor 14.0       581.6         0.0               10.4           89.6         0.0 
presbytář       17.85      38.30      46.75      13.96      Floor 14.0       600.9         0.0               12.4           80.9         6.6 
portál          18.27      40.44      41.31      13.70      Floor 13.7       583.7         0.0               25.8           67.6          6.6 
 
 
 
 
 



 

 

 

Time =   1500.0 seconds. 
Compartment    Upper      Lower      Inter.     Upper Upper       Lower      Pressure              Ambient                  Floor 
               Temp.      Temp.      Height     Vol.            Absorb     Absorb                            Target                      Target 
                (C)       (C)        (m)        (m^3) (m^-1)      (m^-1)       (Pa)                                 (W/m^2)                  (W/m^2) 
jižní loď      72.64      42.89     0.2578     2.76E+03 ( 99%)   0.500      1.000E-02  -1.77              586.                          505. 
hlavní loď     78.87      37.75     0.6756     5.13E+03 ( 96%)   1.731E-02  1.124E-02  -2.73              1.033E+03               718. 
severní loď    72.94      16.43    1.9000E-03 2.79E+03 (100%)   0.500      1.000E-02  -2.05              457.                          405. 
presbytář      69.43      33.29     0.2348     3.67E+03 ( 99%)  0.500      1.000E-02 -3.653E-02    500.                           432. 
portál         70.14      30.51     0.7667     4.36E+02( 89%)   0.500      1.000E-02  -1.84              447.                          389. 
Surfaces and Targets 
Compartment     Ceiling    Up wall    Low wall   Floor     Target     Gas        Target    Flux To        Fire          Surface      Gas 
                Temp.      Temp.      Temp.      Temp.  Temp.      Temp.     Target         Rad.         Rad.            Rad. 
Convect. 
                (C)        (C)        (C)        (C) (C)        (C)       (W/m^2)    (%)             (%)            (%)             (%) 
jižní loď       25.92      64.09      84.50      16.96      Floor 17.0       906.8         0.0               9.4           78.4           12.2 
hlavní loď      42.04      102.0      147.9      40.43      Floor 40.4       1266.         28.9            14.5         57.3            -0.6 
                                                             1      78.9 44.0       1020.         0.0              0.5            85.2           14.3 
severní loď     25.98      64.32      70.47      16.34      Floor 16.3       803.2         0.0              10.1          89.9            0.0 
presbytář       25.10      61.79      75.76      16.31      Floor 16.3       830.2         0.0              11.7          80.6            7.7 
portál          25.78      65.24      62.29      15.48      Floor 15.5       782.3         0.0              24.4          68.6            7.0 
 
Time =   1800.0 seconds. 
Compartment    Upper      Lower      Inter.     Upper  Upper       Lower      Pressure             Ambient                     Floor 
               Temp.      Temp.      Height     Vol.            Absorb      Absorb                           Target                        Target 
                (C)       (C)        (m)        (m^3) (m^-1)      (m^-1)       (Pa)                           (W/m^2)                   (W/m^2) 
jižní loď      108.6      57.32     0.3322     2.74E+03 ( 98%)   0.500      1.000E-02  -2.84           1.055E+03                  918. 
hlavní loď     117.3      49.96     0.7431     5.11E+03 ( 96%)   2.725E-02 1.584E-02  -3.76        1.807E+03               1.278E+03 
severní loď    109.0      20.70    1.9000E-03 2.79E+03 (100%)   0.500         1.000E-02  -3.36       863.                          771. 
presbytář      104.4      42.24     0.1038     3.70E+03 ( 99%)   0.500         1.000E-02  -1.01       914.                          795. 
portál         104.9      37.31     0.8156     4.33E+02 ( 88%)   0.500         1.000E-02  -2.64       801.                          709. 
Surfaces and Targets 
Compartment     Ceiling    Up wall    Low wall   Floor     Target     Gas        Target    Flux To       Fire          Surface       Gas 
                Temp.      Temp.      Temp.      Temp.  Temp.      Temp.     Target       Rad.         Rad.             Rad. 
Convect. 
                (C)        (C)        (C)        (C) (C)        (C)       (W/m^2)    (%)             (%)           (%)              (%) 
jižní loď       37.40      98.29      131.7      21.10      Floor 21.1       1343.          0.0             9.3           78.3           12.4 
hlavní loď      61.34      136.8      191.2      57.16      Floor 57.2       1953.          31.8          13.3          56.0           -1.1 
                                                             1      117. 76.4       1483.           0.0             0.5           88.6            10.9 
severní loď     37.52      98.64      115.7      20.46      Floor 20.5       1192.           0.0             9.9           90.1             0.1 
presbytář       36.21      95.31      124.6      20.44      Floor 20.4       1216.           0.0             11.2         81.6            7.2 
portál          37.21      100.8      93.81      18.27      Floor 18.3       1118.           0.0             23.5         69.9            6.6 
 
Time =   2100.0 seconds. 
Compartment    Upper      Lower      Inter.     Upper Upper       Lower      Pressure            Ambient     Floor 
               Temp.      Temp.      Height     Vol.            Absorb      Absorb                           Target     Target 
                (C)       (C)        (m)        (m^3) (m^-1)      (m^-1)       (Pa)                           (W/m^2)                   (W/m^2) 
jižní loď      152.6      74.22     0.4031     2.73E+03 ( 98%)   0.500       1.000E-02  -3.91         1.804E+03              1.578E+03 
hlavní loď     164.5      65.13     0.8139     5.09E+03 ( 96%)     4.113E-02  2.117E-02  -4.76          3.035E+03              2.178E+03 
severní loď    153.2      27.97    1.9000E-03 2.79E+03 (100%)   0.500       1.000E-02  -4.70         1.551E+03              1.383E+03 
presbytář      147.2      54.88    9.3497E-02 3.70E+03 ( 99%)   0.500       1.000E-02  -1.93         1.597E+03              1.389E+03 
Portál         147.2      45.24    0.8626          4.30E+02 ( 88%)   0.500       1.000E-02  -3.42         1.378E+03              1.232E+03 
Surfaces and Targets 
Compartment     Ceiling    Up wall    Low wall   Floor     Target     Gas        Target    Flux To        Fire          Surface        Gas 
                Temp.      Temp.      Temp.      Temp.               Temp.      Temp.     Target         Rad.         Rad.              Rad. 
Convect. 
                (C)        (C)        (C)        (C)                (C)        (C)       (W/m^2)     (%)             (%)             (%)              (%) 
jižní loď       52.95      142.4      199.8      27.35      Floor 27.4       2040.           0.0             9.4              79.5           11.0 
hlavní loď      87.60      176.3      236.8      79.35      Floor 79.4       3053.           33.1          12.3             56.3           -1.7 
                                                             1      164. 127.       2212.           0.0             0.5               93.8            5.7 
severní loď     53.12      142.8      190.9      27.45      Floor 27.5       1846.           0.0             9.8               90.1            0.1 
presbytář      51.34      138.6      200.2      27.19      Floor 27.2       1850.           0.0             11.3             82.5            6.2 
portál          52.63      146.8      139.4      22.55      Floor 22.6       1666.           0.0             23.4             71.1            5.5 
 
Time =   2400.0 seconds. 
Compartment    Upper      Lower      Inter.     Upper Upper       Lower     Pressure                        Ambient                      Floor 
               Temp.      Temp.      Height     Vol.            Absorb     Absorb                                             Target                        Target 
                (C)       (C)        (m)        (m^3) (m^-1)      (m^-1)      (Pa)                                  (W/m^2)                  (W/m^2) 
jižní loď      196.2      83.64     0.5932      2.71E+03 ( 97%)   0.500       1.000E-02  -4.96           2.726E+03            2.391E+03 
hlavní loď     210.4      78.41      1.095      5.01E+03 ( 94%)  5.732E-02     2.293E-02  -5.38            4.863E+03            3.584E+03 
severní loď    197.0      78.49     0.4002      2.73E+03 ( 98%)   0.500       1.000E-02  -5.40           2.721E+03            2.369E+03 



 

 

 

presbytář      190.7      75.14     0.4474     3.63E+03 ( 98%)   0.500       1.000E-02  -2.55           2.548E+03            2.213E+03 
portál         188.8      48.98      1.025      4.18E+02 ( 85%)   0.500       1.000E-02  -3.98           2.094E+03            1.881E+03 
Surfaces and Targets 
Compartment     Ceiling    Up wall    Low wall   Floor     Target     Gas        Target    Flux To       Fire          Surface         Gas 
                Temp.      Temp.      Temp.      Temp.               Temp.      Temp.     Target         Rad.       Rad.               Rad. 
Convect. 
                (C)        (C)        (C)        (C) (C)        (C)       (W/m^2)     (%)            (%)            (%)               (%) 
jižní loď       70.99      188.6      267.5      35.10      Floor 35.1       2903.            0.0           10.3          81.8             7.9 
hlavní loď      119.8      212.0      268.4      104.3      Floor 104.       4735.            37.9         11.0          53.4            -2.3 
                                                             1      78.4 188.       2437.            0.0            0.6           126.9           -27.5 
severní loď     71.23      189.3     286.8      36.74      Floor 36.7       2892.            0.0           10.0          83.4              6.5 
presbytář       69.14      185.3      277.0      35.77      Floor 35.8       2729.            0.0           12.0          81.5              6.4 
portál          70.41      195.3      187.1      28.07      Floor 28.1       2348.            0.0           25.1          71.5              3.4 
 
Time =   2700.0 seconds. 
Compartment    Upper      Lower      Inter.     Upper Upper       Lower      Pressure             Ambient                     Floor 
               Temp.      Temp.      Height     Vol.            Absorb      Absorb             Target      Target 
                (C)       (C)        (m)        (m^3) (m^-1)      (m^-1)      (Pa)                (W/m^2)                   (W/m^2) 
jižní loď      217.9      84.03     0.7344     2.69E+03 ( 96%)   0.500       1.000E-02  -5.29         3.253E+03             2.834E+03 
hlavní loď     232.4      83.79      1.227      4.98E+03 ( 94%)   6.933E-02   2.339E-02  -5.61         5.464E+03             3.815E+03 
severní loď    218.5      89.99     0.6289      2.70E+03 ( 97%)   0.500       1.000E-02  -5.68         3.319E+03             2.872E+03 
presbytář      212.9      85.79     0.7182      3.58E+03 ( 96%)   0.500       1.000E-02  -2.72         3.133E+03             2.703E+03 
portál         209.1      48.77      1.104      4.13E+02 ( 84%)   0.500       1.000E-02  -4.14         2.514E+03             2.246E+03 
Surfaces and Targets 
Compartment     Ceiling    Up wall    Low wall   Floor     Target     Gas        Target    Flux To      Fire           Surface        
  Gas 
                Temp.      Temp.      Temp.      Temp.  Temp.      Temp.     Target       Rad.          Rad.               Rad. 
Convect. 
                (C)        (C)        (C)        (C) (C)        (C)       (W/m^2)     (%)            (%)             (%)               (%) 
jižní loď       85.33      212.7      294.6      41.32      Floor 41.3       3389.            0.0            11.0           83.4             5.6 
hlavní loď      145.6      230.3      279.2      123.7      Floor 124.       5222.            34.4          11.7           57.5            -3.6 
                                                             1      83.8   229. 2794.             0.0            0.6            132.2         -32.8 
severní loď     85.58      213.3      311.0      42.91      Floor 42.9       3438.            0.0           10.7           83.0            6.2 
presbytář       83.51      210.5      304.1      42.04      Floor 42.0       3262.             0.0           12.8           81.2            6.0 
portál          84.47      220.1      211.5      32.97      Floor 33.0       2744.             0.0           26.3           71.7            2.0 
 
Time =   3000.0 seconds. 
Compartment    Upper      Lower      Inter.     Upper Upper       Lower      Pressure              Ambient     Floor 
               Temp.      Temp.      Height     Vol.            Absorb      Absorb                                Target      Target 
                (C)       (C)        (m)        (m^3) (m^-1)      (m^-1)       (Pa)                            (W/m^2)                 (W/m^2) 
jižní loď      230.2      83.06     0.8487     2.67E+03 ( 96%)   0.500       1.000E-02  -5.28           3.573E+03           3.088E+03 
hlavní loď     244.9      88.49      1.355      4.94E+03 ( 93%)  7.787E-02   2.337E-02  -5.60           5.851E+03           3.858E+03 
severní loď    230.9      99.11     0.8194     2.67E+03 ( 96%)   0.500       1.000E-02  -5.73           3.708E+03           3.182E+03 
presbytář      225.1      93.06     0.8951     3.54E+03 ( 95%)   0.500       1.000E-02  -2.70           3.496E+03           2.985E+03 
portál         220.3      48.23      1.168      4.08E+02 ( 83%)   0.500       1.000E-02  -4.08           2.761E+03           2.448E+03 
Surfaces and Targets 
Compartment     Ceiling    Up wall    Low wall   Floor     Target     Gas        Target    Flux To       Fire          Surface    
     Gas 
                Temp.      Temp.      Temp.      Temp.               Temp.      Temp.     Target        Rad.         Rad.               Rad. 
Convect. 
                (C)        (C)        (C)        (C) (C)        (C)       (W/m^2)      (%)             (%)             (%)              (%) 
jižní loď       96.82      226.1      304.3      46.38      Floor 46.4       3679.            0.0            11.5            84.3            4.2 
hlavní loď      165.0      241.3      286.6      139.9      Floor 140.       5508.           32.6          12.3            59.8          -4.7 
                                                             1      88.5 262.       2976.             0.0             0.6             136.8         -37.4 
severní loď     97.11      226.8      319.0      47.87      Floor 47.9       3784.            0.0            11.2            82.6            6.2 
presbytář       94.92      224.1      316.2      47.26      Floor 47.3       3583.            0.0            13.3            81.0            5.7 
portál          95.64      233.0      223.2      37.17      Floor 37.2       2974.             0.0            27.2            71.7            1.1 
 
Time =   3300.0 seconds. 
Compartment    Upper      Lower      Inter.     Upper Upper       Lower      Pressure             Ambient    
    Floor 
               Temp.      Temp.      Height     Vol.            Absorb     Absorb                           Target                         Target 
                (C)       (C)        (m)        (m^3) (m^-1) (m^-1)       (Pa)                           (W/m^2)                   (W/m^2) 
jižní loď      237.3      82.24     0.9298     2.66E+03 ( 95%)   0.500       1.000E-02  -5.56          3.767E+03             3.225E+03 
hlavní loď     251.5      91.39      1.426      4.92E+03 ( 92%)    8.353E-02   2.349E-02  -5.89          5.921E+03             3.628E+03 
severní loď    238.0      104.5     0.9434     2.65E+03 ( 95%)   0.500       1.000E-02  -6.08          3.945E+03             3.350E+03 
presbytář     232.4     98.02      1.004      3.52E+03 ( 95%)   0.500       1.000E-02  -3.06          3.727E+03             3.147E+03 
portál         226.7      47.63     1.218     4.05E+02 ( 83%)   0.500       1.000E-02  -4.27         2.908E+03             2.556E+03 
 
 



 

 

 

Surfaces and Targets 
Compartment     Ceiling    Up wall    Low wall   Floor     Target     Gas        Target    Flux To        Fire         Surface          Gas 
                Temp.      Temp.      Temp.      Temp.  Temp.      Temp.     Target         Rad.        Rad.                Rad. 
Convect. 
                (C)        (C)        (C)        (C) (C)        (C)       (W/m^2)       (%)             (%)           (%)                (%) 
jižní loď       106.2      233.8      309.3      50.83      Floor 50.8       3849.              0.0            11.8          84.9             3.3 
hlavní loď      179.5      246.8      285.1      152.9      Floor 153.       5496.              30.0          13.1          62.8            -5.8 
                                                             1      91.4  286.       3043.               0.0            0.6           140.7          -41.3 
severní loď    106.5      234.5      323.5      52.23      Floor 52.2       3986.               0.0           11.6          82.4             5.9 
presbytář       104.3      231.9      323.5      51.84      Floor 51.8       3779.               0.0           13.7          80.9             5.4 
portál          104.8      240.1      229.5      40.89      Floor 40.9       3108.               0.0           27.9          71.6             0.6 
 
Time =   3600.0 seconds. 
Compartment    Upper      Lower      Inter.     Upper Upper Lower      Pressure                        Ambient                      Floor 
               Temp.      Temp.      Height     Vol.            Absorb      Absorb                                       Target                         Target 
                (C)       (C)        (m)        (m^3) (m^-1)      (m^-1)       (Pa)                           (W/m^2)                   (W/m^2) 
jižní loď      195.1      64.42      2.508      2.42E+03 ( 87%)   0.500       1.000E-02  -3.61          2.479E+03             2.011E+03 
hlavní loď     200.3      79.83      2.947      4.49E+03 ( 84%)   7.997E-02   1.389E-02  -4.27          3.086E+03             1.228E+03 
severní loď    196.1      90.76      2.905      2.37E+03 ( 85%)   0.500       1.000E-02  -4.71          2.673E+03             2.147E+03 
presbytář      195.0      87.37      3.094      3.10E+03 ( 83%)   0.500       1.000E-02  -2.02          2.615E+03             2.092E+03 
portál         181.3      49.13      2.443      3.19E+02( 65%)   0.500       1.000E-02  -2.70          1.791E+03             1.456E+03 
Surfaces and Targets 
Compartment     Ceiling    Up wall    Low wall   Floor     Target     Gas        Target    Flux To        Fire         Surface           Gas 
                Temp.      Temp.      Temp.      Temp.  Temp.      Temp.     Target         Rad.        Rad.                 Rad. 
Convect. 
                (C)        (C)        (C)        (C) (C)        (C)       (W/m^2)      (%)              (%)            (%)                (%) 
jižní loď       104.8      194.5      186.8      47.63      Floor  47.6       2611.             0.0             16.2           81.7              2.2 
hlavní loď      164.3      191.5      178.5      133.6      Floor 134.       2781.            13.6            20.0           76.4            -10.0 
                                                             1      79.8 282.       1334.             0.0              15.7          185.6        -101.3 
severní loď    105.2      195.8      196.8      48.68      Floor 48.7       2755.             0.0              16.9          76.5              6.6 
presbytář       103.8      197.7      203.1      48.81      Floor 48.8       2701.             0.0              19.1          74.9              6.1 
portál          102.6      197.0      149.3     39.07     Floor 39.1      1994.             0.0              39.2          59.3              1.5 

 


