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Anotace 

SUCHÁNEK, Kamil. Posuzování požární bezpečnosti dřevostaveb, Diplomová práce. 

Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2012. 53 s. 

Klíčová slova: dřevostavby, výška budovy, požární bezpečnost, vícepodlažní dřevostavby 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou vícepodlažních dřevostaveb. Předmětem 

práce je analyzovat současný stav právních a technických předpisů, podle kterých se navrhují 

stavby na bázi dřeva v Česku a zahraničí, s cílem provést porovnání omezujících limitů pro 

dřevostavby. Na základě těchto poznatků provést vlastní doporučení umožňující zvýšit 

požární výšku dřevostaveb v Česku. V úvodu práce je uveden základní popis dřevostaveb, 

následuje základní popis současné praxe uplatňované při návrhu těchto staveb v Evropě s 

podrobným rozborem omezujících faktorů a požadavků z hlediska stavební výšky pro 

dřevostavby v Česku a Švédsku. Dále je v této práci uveden současný přístup při navrhování 

vícepodlažních dřevostaveb v USA, Kanadě a Novém Zélandu. V závěru práce je zhodnocen 

vliv požárně bezpečnostních zařízení a proveden vlastní návrh doporučení a opatření 

vedoucích ke zvýšení požární výšky v těchto stavbách. 

 

Synopsis 

SUCHÁNEK, Kamil. Assessment of Fire Safety of Timber Buildings, Diploma thesis. 

Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2012. 53 s. 

Key words: Timber construction, building height, fire safety, multi-storey timber buildings 

This thesis deals with the multi-storey timber buildings. This thesis is to anylyze the current 

state laws and regulations according to which the proposed construction of wood-based in the 

Czech Republic and abroad, in order to compare restrictive limits for timber construction. 

Based on these findings to make its own recommendations to allow the to fire increase the 

height of wooden buildings in the Czech Republic. The introduction is given a basic 

description of wooden structures, followed by a basic description of the current practices 

applied in the design of these buildings in Europe with a detailed analysis of constraints and 

requirements in terms of building height for timber structures in the Czech Republic and 

Sweden. It is also shown in this work the current approach in designing multi-storey timber 

buildings in the U.S., Canada and New Zealand. In conclusion, the influence of the fire safety 

equipment and perform their own design commendations and measures to increase the height 

of fire in these buildings. 
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1 Úvod 

Dřevo jako stavební materiál bylo využíváno lidmi od nepaměti. Dvacáté století však dřevo 

odsunulo do pozadí. Přesto se v některých zemích tento tradiční způsob výstavby zachoval 

dodnes. V zemích severní Evropy a severní Ameriky je postavena většina staveb právě ze 

dřeva. V posledních letech dochází k rozšíření výstavby na bázi dřeva i do zemí, které nemají 

se dřevem jako stavebním materiálem tolik zkušeností. Stále však přetrvává ve společnosti 

značná nedůvěra k dřevostavbám. Jsou vnímány jako stavby nevhodné k bydlení s nízkou 

životností, malou odolností vůči požárům a přírodním vlivům. Většímu rozmachu 

dřevostaveb brání také omezující limity v právních a normativních předpisech jednotlivých 

států zejména z hlediska požární ochrany. 

Předmětem této práce je analyzovat stávající stav právních a technických předpisů, podle 

kterých se v Česku navrhují dřevostavby, porovnat je s požadavky předpisů platných 

v zahraničí (zejména u zemí, kde tyto stavby mají dlouholetou tradici, jako např. USA, 

Kanada, země severní Evropy, apod.).  Dále zhodnotit vliv požárně bezpečnostních zařízení 

v dřevostavbách. Na základě provedeného srovnání v jiných zemích provést návrh vlastních 

doporučení, umožňujících zvýšit povolenou výšku dřevostaveb v Česku, která dle současných 

platných právních předpisů činí 12 m. 
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2 Rešerše 

Souhrnný pohled na dřevostavby je popsán v publikaci Jiřího Vaverky a kolektiv 

„Dřevostavby pro bydlení“. Publikace poskytuje komplexní přehled problematiky dřevostaveb 

jak v úrovni obecné, tak i v technologické, konstrukční a požární bezpečnosti. Jako úvod do 

problematiky požární bezpečnosti dřevostaveb v evropských zemích sloužila publikace   

Birgit Östman a dalších evropských spoluautorů, která poskytuje komplexní přehled požární 

bezpečnosti dřevostaveb na evropské úrovni. Nejcennějším zdrojem pro tvorbu této 

diplomové práce se staly zahraniční předpisy a normy. Neméně důležitou byla emailová 

korespondence s oslovenými odborníky, s místními úřady a s profesními asociacemi, která mi 

přinesla celou řadu odkazů na předpisy a literaturu, poznatků a obdržených publikací. 

Příjemným překvapením byla rychlost odpovědí, ochota a vstřícnost všech oslovených.  

VAVERKA, J., HAVÍŘOVÁ, Z., JINDRÁK, M. a kol. Dřevostavby pro bydlení. Grada 

Publishing, 2008. 380 s. ISBN 978-80-247-2205-4. 

Publikace předkládá čtenářům komplexní pohled na problematiku dřevostaveb se zaměřením 

na objekty pro bydlení. Doprovází je odkazy na platnou legislativu ve vazbě na realizace 

objektů nízkoenergetických a pasivních. Snahou autorského kolektivu bylo danou 

problematiku pojmout ve všech kontextech včetně požární bezpečnosti. 

ÖSTMAN, B., MIKKOLA, E., STEIN, R., FRANGI, A., KÖNIG, J., DHIMA, D., 

HAKKARAINEN, T., BREGULLA, J. Fire safety in timber buildings, Technical guideline 

for Europe, 210 s. SP Technical Research Institute of Sweden, SP Report 2010:19. ISBN 

978-91-86319-60-1 

Tato publikace je první technický průvodce na evropské úrovni v oblasti požární bezpečnosti 

pro dřevěné konstrukce a výrobky ze dřeva používané ve stavebnictví. Poskytuje vědecké 

poznatky a zahrnuje větší využití evropských konstrukčních předpisů a norem, praktické 

pokyny, ukázky požárně bezpečné konstrukce a principy plnění požadavků na základě návrhu. 

Průvodce obsahuje informace pro architekty, inženýry, pedagogy. Publikace rovněž obsahuje 

obecné zásady a informace pro třídy reakce na oheň výrobků ze dřeva. Praktickými příklady 

je zdůrazněn význam správných detailů v návrhu dřevostaveb. Aktivní opatření požární 

ochrany a kvalita provedených stavebních prací jsou prezentovány jako důležitý prostředek 

pro splnění cílů požární bezpečnosti. 
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3 Dřevo jako stavební materiál  

Nové technologie a pracovní postupy umožnily, že se dřevo v současné době stává 

významným konstrukčním materiálem. Fyzikálně - statické vlastnosti a ekologické parametry 

patří mezi hlavní přednosti tohoto konstrukčního materiálu. V důsledku současných 

požadavků na trvale udržitelný rozvoj se dřevo stává správnou volbou pro celou řadu 

stavebních aplikací.  

Dřevo je energeticky úsporný a obnovitelný stavební materiál. Výroba dřeva je energeticky 

efektivní, např. dle [1] výrobky ze dřeva tvoří 47 % všech průmyslových surovin vyrobených 

v USA, přesto spotřebuje jen 4 % z celkové energie potřebné k výrobě všech těchto surovin. 

Pro stavbu dřevěných konstrukcí se především využívá 

 řezivo (konstrukční rostlé dřevo), 

 lepené nosníky, 

 lepené lamelové dřevo (GLULAM), 

 vrstvené dřevo (LVL), 

 velkoplošné materiály (OSB desky, vláknité desky, překližky, třískové desky, 

sádrokartonové a sádrovláknité desky) [18]. 

3.1 Základní konstrukční typy dřevostaveb 

Abychom mohli objekt nazývat dřevostavbou, musí mít nosnou konstrukci ze dřeva nebo 

prvků na bázi dřeva, přičemž fasáda nerozhoduje. 

Dle [14] existují různé typy dřevěných konstrukcí 

 Srubové (Log), 

 Masivní panelové (Solid timber), 

 Hrázděné (Half-timbered), 

 Post-and-beam konstrukce, 

 Rámové (Timber-frame), 

 Smíšené (Mixed). 

Obrázek 1 ukazuje některé typy dřevěných konstrukcí. 
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Rámová konstrukce Hrázděná konstrukce Post and beam konstrukce 

   

   
Panelová masivní konstrukce Srubová konstrukce Smíšená konstrukce 

Obrázek 1 - typy dřevěných konstrukcí [14] 

 

3.2 Požární bezpečnost dřevostaveb 

Zajištění požární bezpečnosti všech staveb ať už jsou ze dřeva nebo z jiného stavebního 

materiálu se zajišťuje jednak pasivní požární ochranou a jednak aktivní požární ochranou [3].  

Pasivní zabezpečení budov spočívá ve správném návrhu stavebních konstrukcí a závisí na 

situačním a dispozičním řešení. Pasivní ochrana spočívá na: 

 stabilitě objektu, 

 bezpečných únikových cestách, 

 omezení šíření požáru na sousední objekty, 

 dělení objektu do požárních úseků, 

 vytváření podmínek pro účinný protipožární zásah [3]. 
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Aktivní zabezpečení budov zajišťujeme pomocí požárně bezpečnostních zařízení a opatření. 

Na rozdíl od pasivní ochrany, systémy aktivní ochrany se uvedou do provozu pouze při 

vzniku požáru.  Cílem této aktivní požární ochrany stavby je zajistit: 

 rychlou a účinnou detekci požáru, 

 vyhlášení poplachu, 

 ovládání dalších zařízení pomocí elektrické požární signalizace, 

 odvod tepla a kouře, 

 samočinné hašení, 

 rychlé přivolání jednotek požární ochrany, 

 snížení rozsahu škod, 

 lepší podmínky pro evakuaci [3]. 

Někdy však hranice mezi aktivním a pasivním zabezpečením není zcela jasná a některá jsou 

kombinací obou. Příkladem jsou kouřotěsné dveře (pasivní prvek), které jsou trvale otevřeny 

za normálních okolností. Po detekci požáru jsou aktivním ovládacím mechanismem uzavřeny.  

Protože dřevo hoří, mnoho lidí mylně předpokládá, že stavby navržené ze dřeva nejsou 

schopny zajistit dostatečnou požární bezpečnost. Nicméně dřevěné stavby mohou být 

navrženy s vynikající požární bezpečností a dostatečnou požární odolností tak, aby se 

zabránilo šíření požáru nebo selhání konstrukce. Velké profily dřevěných prvků, ať už je to 

řezivo nebo Glulam (lepené lamelové dřevo), mají vlastní schopnost poskytovat požární 

odolnosti, což souvisí s vrstvou zuhelnatění, která působí jako izolační vrstva. V lehkých 

rámových dřevěných konstrukcích lze správným návrhem a použitím vhodných obkladových 

materiálů dosáhnout vynikajících požárních odolností [5].  

Konstrukce staveb pro požární bezpečnost je komplexní téma a vyžaduje zapojení velkého 

počtu požadavků. Ohrožení života a bezpečnosti se obvykle vyskytuje v časných fázích 

požáru, kdy lidé mohou být v budově uvězněni nebo ohroženi kouřem a zplodinami požáru. 

Požární odolnost je nutná v pozdějších fázích požáru, aby se zabránilo šíření požáru nebo 

zřícení konstrukce, které by mohly ohrozit osoby a majetek v přilehlých oblastech. Přestože 

dřevo hoří, každý příspěvek z dřevěných stavebních materiálů k požárnímu zatížení je 

obvykle malý ve srovnání s přispěním vnitřního vybavení budovy, tzn. nahodilého požárního 

zatížení, které představuje hlavní požární zatížení. Obrázek 2 ukazuje teplotní křivky 
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typického požáru bez zásahu a hašení požáru a význam fází rozvoje požáru. Konstrukce 

dřevostaveb z hlediska požární bezpečnosti by se měla zaměřit na zjišťování a tlumení požárů 

v nejkratší možné době, přičemž je třeba eliminovat možnost požáru, který se dostane mimo 

kontrolu [4]. 

 

 

Obrázek 2 - význam fází požáru z hlediska požární bezpečnosti [4] 

 

3.3 Chování dřeva při požáru 

Strukturu dřeva [10] tvoří základní chemické sloučeniny tzv. celulóza, hemicelulóza a lignin. 

Tyto látky jsou složeny z uhlíku, vodíku, dusíku, popela, minerálních látek a kyslíku. V menší 

míře jsou zastoupeny další organické a anorganické látky. Hořlavost dřeva ovlivňuje vlhkost, 

hustota a jeho chemické složení. Chování dřeva při požáru je významně ovlivněno povrchem, 

obvodem, tvarem a rozměry průřezu. Hořlavost závisí na poměru povrch / objem. Čím větší je 

tento poměr, tím rychleji se šíří plamen. Je-li dřevěný prvek vystaven požáru, vytvoří se 

zuhelnatělá vrstva, která působí jako izolant. Dřevo může hořet na povrchu, ale část 

dřevěného prvku pod vrstvou pyrolýzy zůstává tepelně nezměněna. Tato část je schopna 

udržet svou stabilitu, dokud není průřez dřevěného prvku značně oslaben. Na obrázku 3 je 

vidět tvorba zuhelnatělé vrstvy při hoření dřeva. Proto může být zachována vysoká odolnost i 
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pro nosné konstrukce. Lepené konstrukční dřevěné prvky (GLULAM nebo LVL) mají 

srovnatelné vlastnosti při požáru jako masivní dřevěné prvky stejné velikosti. Pokud se podaří 

požár dostat pod kontrolu včas, jsou tyto konstrukce i nadále použitelné s malými požadavky 

na opravu. 

 

Obrázek 3 - tvorba zuhelnatělé vrstvy při hoření dřeva [14] 

 

4 Omezení dřevostaveb v Evropě 

Problematikou omezení dřevěných konstrukcí budov na evropské úrovni se již několik let 

zabývá „Trätek - Swedish Institute for Wood Technology“, jehož hlavní představitelkou je 

vedoucí tohoto výzkumu paní Birgit Östman, která mi poskytla velmi cenné informace a 

literaturu pro zpracování této diplomové práce. Obecně platí, že evropské normy se zabývají 

harmonizací metod pro ověřování výrobků. Ale vlastní bezpečnost staveb se řídí 

vnitrostátními právními předpisy a národními normami jednotlivých členských zemí. 

Požadavky národních stavebních předpisů ovlivňují a regulují využití dřeva pro stavbu budov 

hlavně z hlediska požární bezpečnosti. 

4.1 Evropský systém pro stavební konstrukce 

Stavební předpisy členských zemí se obecně mění směrem k funkčním požadavkům nebo 

plnění kritérií. Tento vývoj byl urychlen směrnicí o stavebních výrobcích (Construction 

Products Direktive – CPD), která byla přijata v roce 1988. CPD bude nahrazeno nařízením o 

stavebních výrobcích (Construction Products Regulations - CPR), které je v současné době ve 

vývoji [16].  
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CPD obsahuje šest základních požadavků: 

 Mechanická odolnost a stabilita 

 Bezpečnost v případě požáru 

 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 Bezpečnost při užívání 

 Ochrana proti hluku 

 Úspora energie a tepla  

Všechny požadavky jsou rozvedeny v tzv. interpretačních dokumentech a pak dále 

specifikovány v evropských normách. Přijetí CPD otevřelo evropský trh stavebních výrobků 

s označením CE, kdy výrobek může být uveden na trh kdekoliv v rámci EU, což vlastně 

umožnilo oběh výrobků v evropských zemích bez dalších nákladů na opětovné zkoušení 

v jednotlivých zemích. 

4.2 Eurokódy pro stavební konstrukce 

Eurokódy jsou evropské normy pro návrh prvků a konstrukcí budov, které jsou blíže 

stavebním předpisům než většina jiných norem. Eurokódy mají za cíl sjednotit pravidla 

návrhu konstrukcí staveb v rámci Evropy. Tyto normy umožňují výpočet a ověření únosnosti 

prvků a konstrukcí pro různé materiály. Eurokódy tvoří deset částí a pro dřevostavby platí 

eurokód 5 – navrhování dřevěných konstrukcí EN 1995 [31], kde se část dvě zabývá 

navrhováním dřevěných konstrukcí na účinky požáru. 

4.3 Stavební požadavky ovlivňující dřevostavby 

Hlavní regulační omezení jsou vnímána [6,16] z pohledu vzniku požáru a akustických 

vlastností, zejména ve vícepodlažních budovách, zvláště pokud jsou dřevěné prvky a 

materiály použity ve vícepodlažních obytných stavbách. Pro rodinné stavby žádné podstatné 

omezení dřeva a materiálu na jeho bázi není. Použití dřeva a materiálů na jeho bázi pro vnější 

úpravy budov je limitováno výškou budovy a vzdálenostmi přilehlých budov související 

s požadavky zamezení vnějšího šíření požáru.  

4.3.1 Požární bezpečnost dřevostaveb v Evropě 

Pro zvýšení využívání dřeva ve stavebnictví je jako jedna z největších překážek obecně 

považována požární bezpečnost. Mezi evropskými zeměmi byly zjištěny velké rozdíly a to jak 

z hlediska povolené stavební výšky dřevěných konstrukcí (viz obrázek 4), tak také typ a 
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množství viditelných dřevěných ploch v interiéru a exteriéru [17]. Některé země nemají žádné 

zvláštní předpisy omezující počet podlaží v budovách s dřevěným konstrukčním systémem. 

 

  

  
 ≥  5 Podlaží  3  - 4 Podlaží 
    

 ≤  2 Podlaží  Nejsou informace 

Obrázek 4 - omezení používání dřevěných konstrukcí z hlediska stavební výšky, stanovené 

vnitrostátními právními a normativními předpisy v posledních desetiletích, upraveno dle [14] 

pozn. v Česku od roku 2009 povoleno 5 podlaží 

Většina evropských zemí má pro použití dřevěných fasádních obkladů svá omezení. Příklad je 

uveden na obrázku 5. Ale některé země mají velmi omezené zkušenosti s používáním 

dřevěných fasád i z hlediska stavební tradice dané země. Některé země umožňují použití 

dřevěných obkladů v samotných bytových jednotkách, ale obvykle tyto obklady nejsou 

povoleny na únikových cestách. Naproti tomu povrchové úpravy nášlapných vrstev podlah 
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jsou povoleny v bytových jednotkách ve většině zemí a v některých i na únikových cestách. 

Instalace aktivních systémů požární ochrany staveb, např. sprinklerů, může umožnit větší 

povolenou stavební výšku dřevostaveb. Nicméně, tento způsob je stále poměrně neznámý ve 

většině evropských zemí [17]. 

 

 

Obrázek 5 - omezení používání dřevěných obkladů, upraveno dle [17] 

 

Reakce na oheň 

Reakce na oheň je prvotní reakcí materiálu vystavenému plameni. V rámci Evropy byl 

zaveden (v CPD) klasifikační systém stavebních výrobků, který je často nazýván jako 

„Eurotřídy“. Eurotřídy obsahují hlavní třídy A1, A2, B, C, D, E a F, kde třídy A1 a A2 jsou 

nehořlavé stavební výrobky [14]. Tento klasifikační systém je založen na souboru norem      

EN 13823 [34], EN ISO 11925 [35], EN ISO 9239-1 [36] a EN 13501-1 [32].  Dřevěné 

výrobky jsou ve většině případů klasifikovány třídou reakce na oheň D. Harmonizace 

klasifikačního systému podle tříd reakce na oheň v některých zemích, uvádí tabulka 1. 

K hlavním třídám reakce na oheň mohou být uvedeny doplňkové klasifikace stavebních 

výrobků s1, s2, s3 (tvorba kouře od menšího k většímu) a d0, d1, d2 (vznik plamenně 

hořících částic nebo kapek - nevznikají, vzniká omezené množství, vzniká větší množství 

kapek).  
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Dále jsou podle tohoto klasifikačního systému zkoušeny podlahové krytiny (A1fl, A2fl, Bfl, 

Cfl, Dfl, Efl a Ffl), tepelné izolace liniových potrubních rozvodů (A1L, A2L, BL, CL, DL, EL a 

FL) a elektrické kabely (Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca a Fca).  

 

Země  Oficiální přijetí do národních stavebních 
předpisů 

Použití jenom tříd reakce na oheň 

Belgie dosud nestanoveno dosud nestanoveno 
Dánsko 2004 dosud nestanoveno 
Česko 2003 2007 
Estonsko 2005 2005 
Finsko 2002 2007 
Francie 2003 dosud nestanoveno 
Holandsko 2003 dosud nestanoveno 
Itálie 2005 dosud nestanoveno 
Německo dosud nestanoveno dosud nestanoveno 
Norsko 2003 dosud nestanoveno 
Polsko 2007 2009 
Rakousko 2008 dosud nestanoveno 
Španělsko 2006 2008 
Švédsko 2002 2011 
Velká Británie 2002 dosud nestanoveno 

Tabulka 1 - harmonizace tříd reakce na oheň v některých evropských zemích [14,16] 

 

Požární odolnost - konstrukční 

Požární odolnost stavebních konstrukcí je doba, po kterou jsou stavební konstrukce schopny 

odolávat účinkům požáru, a je charakterizována mezními stavy (únosnost a stabilita, 

celistvost, izolační schopnost aj.), viz obrázek 6. Požární odolnost dřevěných konstrukcí lze 

ověřit zkouškou, výpočtem podle Eurokódů 5 část 1-2 nebo tabulkovou hodnotou. U 

dřevěných konstrukcí lze dosáhnout vysokých požárních odolností, např. REI 60, REI 90 

nebo dokonce i vyšší. 

 

Obrázek 6 - ukázka vybraných mezních stavů [14] 
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4.4 Požadavky požární bezpečnosti na dřevostavby v Česku 

V Česku vycházejí základní požadavky na stavby ze stavebního zákona [20] a pro oblast 

požární ochrany jsou další požadavky řešeny v zákoně o požární ochraně [21] a jeho 

prováděcími právními předpisy tj. vyhláškou o požární prevenci [22] a vyhláškou o 

technických podmínkách požární ochrany staveb [23]. Požadavky výše uvedených předpisů 

jsou podrobněji rozpracovány dalšími technickými předpisy mezi, které patří zejména české 

technické normy. Od 1. 1. 2000 jsou všechny české technické normy platné, ale nikoliv 

závazné. Zásady požární bezpečnosti, pak koncepčně řeší otevřený soubor norem tzv. požární 

kodex. Při návrhu požární ochrany stavby umožňuje § 99 zákona o požární ochraně [21] 

odklonění od normativního postupu, avšak musí být dosaženo stejné úrovně požárního 

zabezpečení stavby jako při použití normativního postupu. Zásady použití takto odlišného 

postupu upravují ČSN 73 0802 [24] v příloze I a ČSN 73 0804 [25] v příloze J.  

4.4.1 Vlastnosti stavebních výrobků a stavebních konstrukcí 

U stavebních výrobků a stavebních konstrukcí se rozlišují jejich požárně technické vlastnosti. 

Pro stavební výrobky jsou charakteristické třídy reakce na oheň, tvorba hořících kapek, 

schopnost tvorby kouře, index šíření plamene po povrchu, odkapávání a odpadávání hořících 

částí aj. V oblasti požární klasifikace stavebních výrobků Česko v rámci harmonizace 

evropských zákonů a norem přijalo EN 13501 - 1 [32], a v návaznosti na tuto skutečnost byla 

tato norma zapracována do českých právních předpisů a českých norem požární bezpečnosti 

staveb. Tímto byly požadavky na hořlavost zcela nahrazeny požadavky na třídu reakce na 

oheň.  

Pro posouzení požární bezpečnosti konstrukčních částí staveb se v Česku vychází z metodiky 

třídění těchto částí na druhy DP1, DP2 a DP3. 

Konstrukční části druhu DP1 nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu 

požáru, kde nosné části jsou z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (jen za určitých 

podmínek). Části umístěné uvnitř konstrukcí, např. tepelné a zvukové izolace, mohou být 

z výrobků třídy reakce na oheň B až F, kde je opláštění provedeno z výrobků třídy reakce na 

oheň A1 nebo A2 [26]. Konstrukční části druhu DP1 jsou především zděné, železobetonové 

části apod. 

Konstrukční části druhu DP2 nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu 

požáru, kde nosné části mohou být z výrobků třídy reakce na oheň B až D, kde povrchové 

úpravy musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 u nichž se po dobu požadované 
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požární odolnosti nenaruší jejich stabilita. Části umístěné uvnitř konstrukcí, např. tepelné a 

zvukové izolace, mohou být z výrobků třídy reakce na oheň B až E [26]. Konstrukční části 

druhu DP2 mohou být nosné dřevěné trámy opatřené obkladem (nebo podhledem) ze 

sádrokartonových desek nebo se záklopem s omítkou na pletivu. 

Konstrukční části druhu DP3 zvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru a 

zahrnují podstatné složky konstrukcí, které nesplňují požadavky na konstrukce druhu DP1 a 

DP2 [26]. Konstrukční části druhu DP3 jsou především dřevěné konstrukce, které nejsou 

opláštěné výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2. 

Ve stavbách dřevostaveb se tak vyskytují konstrukční části typu DP2 a DP3. 

Dle kombinace použitých konstrukčních částí se pak stavební objekty dělí pro potřeby požární 

bezpečnosti na konstrukční systémy 

 Nehořlavé 

 Smíšené 

 Hořlavé  

Zatřídění do konstrukčního systému závisí na typu konstrukčních částí, které jsou navrženy 

pro stavební objekty. Objekty s konstrukčním systémem nehořlavým mají svislé i vodorovné 

konstrukce druhu DP1. Objekty s konstrukčním systémem smíšeným mají svislé konstrukce 

druhu DP1 a vodorovné konstrukce druhu DP2, u jednopodlažních objektů mohou být 

vodorovné konstrukce druhu DP3. Objekty s konstrukčním systémem hořlavým mají svislé i 

vodorovné konstrukce alespoň druhu DP2 nebo kombinací s druhem DP3, popř. nesplňují 

požadavky na nehořlavé a smíšené konstrukční systémy [26]. Z výše uvedeného vyplývá, že 

dřevostavby jsou dle českých norem hodnoceny jako konstrukční systém hořlavý.  

Schopnost stavebních konstrukcí požárního úseku jako celku čelit požáru z hlediska rozšíření 

požáru a stability konstrukce dle českých norem požární bezpečnosti vyjadřuje klasifikační 

zatřídění do tzv. „Stupně požární bezpečnosti“ (dále jen SPB). SPB závisí na výpočtovém 

požárním zatížení v posuzovaném požárním úseku, konstrukčním systému stavby a požární 

výšce stavby. Tabulka 2 ukazuje SPB pro konstrukční systém hořlavý. 

Jak ukazuje tabulka 2, pro dřevostavby platí výškový limit 12 m ve III. – V. SPB. Pro vyšší 

SPB nelze dřevostavby navrhnout. 
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K
on

st
ru

kč
ní

 

sy
st

ém
 

Nevyšší výpočtové 
požární zatížení 
v posuzovaném 
požárním úseku 

[kg.m-2] 

Nejnižší stupeň požární bezpečnosti požárního úseku 

I II III IV V VI VII 

Výška objektu h (nadzemní podlaží)  
[m] 

h
o

řl
av

ý 

10 4 9 12 12 12 N2 N2 

20 O 4 9 12 12 N2 N2 

30 O 4 9 12 12 N2 N2 

40 Oa O 4 9 12 N2 N2 

60 N1 O 4 4 9 N2 N2 

80 N1 Oa O 4 9 N2 N2 

nad 80 1) N1 N1 Oa O 4 N2 N2 

Poznámka:  

N1 - tohoto stupně požární bezpečnosti se nesmí použít  

N2 - konstrukční systémy smíšené a hořlavé se nesmějí použít pro tyto stupně požární bezpečnosti 

O – požární úseky v jednopodlažních objektech 

Oa – požární úseky v jednopodlažních objektech a se součinitelem a ≤ 1,1 

1) Je - li výpočtové požární zatížení vyšší než 180 kg.m-2 u nehořlavých, 140 kg.m-2 u smíšených nebo 100 kg.m-2 u hořlavých konstrukčních systémů a 
současně součinitel a je vyšší než 1,1, může územně příslušný hasičský záchranný sbor požadovat další požárně bezpečnostní opatření s ohledem na 
konkrétní podmínky v těchto požárních úsecích (např. instalaci samočinného stabilního hasicího zařízení, samočinného odvětrávacího zařízení, zvýšení 
požární odolnosti nosných a požárně dělících konstrukcí a požárních uzávěrů), v podzemních podlažích jsou uvedená výpočtová požární zatížení při 
současném součiniteli a vyšším než 1,1 bez dalších požárně bezpečnostních opatření nepřípustná 

Tabulka 2 - SPB pro hořlavý konstrukční systém [24] 

 

U staveb s požární výškou větší než 9 m, musí být v objektu navržená chráněná cesta 

oddělená konstrukcemi druhu DP1 staticky nezávislými na konstrukcích druhu DP2 a DP3. 

Pro objekty s požární výškou do 12 m nejsou dle českých technických norem kladeny 

požadavky na vnější zateplení a zároveň může být objekt navržen bez požárních pásů. SPB je 

také bez průkazu stanoven pro určité typy objektů nebo prostorů. 

Výpočtové požární zatížení vyjadřuje teoretickou intenzitu požáru a vliv požárně 

bezpečnostních opatření. Požární výška objektu se dle českých norem měří od podlahy 

prvního nadzemního podlaží k podlaze posledního nadzemního užitného podlaží popř. 

podzemního podlaží [24].   

Dle stanoveného SPB požárního úseku vzniká požadavek na požární odolnost jednotlivých 

konstrukcí (viz tabulka PB.1 v příloze B). Pro dřevostavby požární výšky 12 m se požadovaná 

požární odolnost konstrukcí pohybuje od 30 do 90 minut. 
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Použití hořlavého konstrukčního systému objektu zakazuje česká technická norma [29] u 

objektů zdravotnických zařízení, které spadají do skupiny AZ2, LZ1, LZ2. Zákaz použití 

hořlavé konstrukce platí dle uvedené normy také u zvláštních zařízení pro děti a jeslí.  

4.5 Požadavky požární bezpečnosti na dřevostavby ve Švédsku 

Ve Švédsku vycházejí požární předpisy ze stavebního zákona [38], na zákon dále navazují 

další předpisy, které stanovují podrobnější požadavky.  Požární bezpečnost stavby může být 

dle uvedeného předpisu v odst. 5:11 navržena pomocí zjednodušené (normativní návrh) nebo 

analytické metody. Tuto variantu umožňuje i český stavební zákon [20],  český zákon o 

požární ochraně [21] a normativní předpis [24]. Normativní návrh znamená, že stavebník 

splní požadavky prostřednictvím řešení a metod uvedených v obecných doporučeních v tomto 

předpisu. Analytický návrh pak znamená, že stavebník navrhne požární bezpečnost jiným 

způsobem, než zjednodušeným provedením a podrobněji je řešen v BSF 2011:27 [39]. Aby 

mohl být analytický návrh použit, musí se zabezpečení požární ochrany stavby ověřit. 

Ověření požárního zabezpečení stavby se provádí pomocí kvalitativního hodnocení, analýzy 

scénářů, kvalitativní analýzy rizik nebo rovnocenných metod a musí vycházet pro konkrétní 

objekt s ohledem na složitost podmínek požární ochrany. Všechny metody lze také 

kombinovat. Například kvalitativní hodnocení lze použít jako ověřovací metodu jen v případě 

malých odchylek od zjednodušeného návrhu požární bezpečnosti. 

Dřevostavby ve Švédsku velká omezení nemají, stavební zákon dělí stavby a prostory na třídy 

dle obsazení osobami a dále pak na stavební třídy, pro které jsou dále uvedeny konkrétní 

požadavky.  

4.5.1 Klasifikace dle obsazení 

Dle odst. 5:21 [38] se prostory v budovách na základě předpokládaného obsazení osobami 

dělí do šesti tříd obsazení „VK“. Tato klasifikace záleží na několika faktorech, přičemž lze 

stejný objekt rozdělit do několika tříd, jak je uvedeno v tabulce 3.  

Klasifikace záleží na: 

 Do jaké míry mají lidé znalosti o daném objektu a jeho evakuačních postupech, 

 Zda jsou lidé schopni samostatné evakuace, 

 Pokud existuje zvýšené nebezpečí vzniku požáru a následné šíření požáru může být 

rychlé a intenzivní. 
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Třída obsazení  

VK 
Prostory  

1 Zahrnuje prostory, kde se předpokládá, že osoby, které se zde nacházejí, mohou mít kvalitní místní znalosti 
prostředí a zároveň jsou schopné samostatné evakuace. Např. výrobní provozy, kanceláře, sklady.  

2 

Zahrnuje shromažďovací 1) prostory a další prostory, kde se nacházejí osoby, které mohou mít dobré místní 
znalosti prostředí a zároveň jsou schopné samostatné evakuace. Dělí se dále na 

A Prostory do 150 osob 
Např. školy, obchody, zdravotní střediska, konferenční centra, 

posluchárny, kina, přednáškové sály, restaurace, cestovní 

terminály, sportovní haly, sklady, maloobchod, haly pro divadla, 

haly pro koncerty a tanec, studijní a oddechové aktivity 
B Prostory pro více než 150 osob 

C 
Prostory pro více než 150 osob, kde se podává alkohol ve velké míře. Např. diskotéky, noční kluby a 
restaurace 

3 
Zahrnuje prostory bytových jednotek, kde se nacházejí osoby, které mohou mít dobré místní znalosti prostředí 
a zároveň jsou schopné samostatné evakuace. Např. bytové domy, rodinné domy, chráněné bydlení, 
pečovatelské domy, centra denní péče o rodiny, rekreační objekty apod. 

4 
Zahrnuje prostory, kde se předpokládá, že je nepravděpodobné, aby osoby, které se zde nacházejí, měli dobré 

znalosti místního prostředí, ale jsou schopné samostatné evakuace. Např. hotely, hostely, a jiné typy objektů 

pro dočasné (jeden týden) ubytování. 

5 

Zahrnuje prostory zdravotnických zařízení, kde osoby, které se zde nacházejí, mají omezenou nebo žádnou 

schopnost samostatné evakuace. Dělí se dále na 

A 
Zahrnuje prostory výhradně pro denní činnosti. Např. školky a denní činnosti uvedené v zákoně o 

sociálních službách 

B 
Zahrnuje prostory pro osoby se speciální péčí s fyzickým nebo duševním onemocněním, mentální 

retardací, zdravotním postižením, s demencí, drogově závislí apod. opět řeší zákon o sociálních 

službách 

C Zahrnuje prostory pro zdravotnictví a ošetřovatelství. Např. nemocnice 

D 
Zahrnuje prostory vězeňského typu. Např. věznice, psychiatrické léčebny, nápravná zařízení pro 

mladistvé apod. 

6 
Prostory kde je zvýšená pravděpodobnost vzniku požáru a jeho následné rychlé a intenzivní šíření. Např. 

prostory, kde jsou vyráběny, zpracovávány, skladovány výbušné a hořlavé látky nebo vznikají výbušné a 

hořlavé koncentrace prachů. Např. mlýny, papírenské, dřevařské a textilní provozy 

Poznámka:  
1) Shromažďovací prostor se vztahuje na jakékoliv budovy nebo prostory v požárním úseku, kde je přítomno velké množství osob 

(více než 150 osob), které nemají plnou znalost daného prostoru. 

Tabulka 3 - zařazení prostor do tříd obsazení, zpracoval Suchánek K. dle [38] 

 

4.5.2 Dělení do stavebních tříd 

Dle odst. 5:22 BSF 2011:26 [38] se budovy dělí do stavebních tříd Br0, Br1, Br2 a Br3. 

V  tabulce 4 jsou uvedeny typy budov pro jednotlivé třídy.  
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Dělení budov do stavebních tříd vychází z potřeby ochrany: 

 Budovy s velmi vysokou potřebou ochrany musí být navrženy ve stavební třídě Br0, 

 Budovy s vysokou potřebou ochrany musí být navrženy ve stavební třídě Br1, 

 Budovy s mírnou potřebou ochrany musí být navrženy ve stavební třídě Br2, 

 Budovy s nízkou potřebou ochrany musí být navrženy ve stavební třídě Br3. 

Při posuzování potřeby ochrany se přihlíží k pravděpodobnému vzniku a šíření požáru, 

potencionálním následkům požáru a složitosti budovy. Klasifikace musí také brát v úvahu 

faktory, které souvisejí s evakuací osob a důsledky kolapsu budovy vlivem požáru.  

Požární ochrana v budovách ve stavební třídě Br0 musí být ověřena pomocí 

analytického návrhu požární bezpečnosti stavby. 

4.5.3 Únikové cesty v dřevostavbách 

Stavební zákon [38] stanovuje požadavky na únikové cesty, z důvodu bezpečného úniku osob 

v případě požáru. Úniková cesta dle tohoto předpisu musí vést do bezpečného místa. 

Únikovou cestou může také být komunikační prostor v objektu vedoucí z požárního úseku 

k východu na volné prostranství. Bezpečná místa jsou dle [38] taková místa, kde požár a kouř 

nemohou mít vliv na evakuaci osob. Jsou kladeny také podmínky pro úniková schodiště, která 

se dělí na schodiště typu Tr1 a Tr2. 

Schodiště typu Tr1 musí být navrženo s oddělující konstrukcí z důvodu omezení rozšíření 

požáru a kouře. Oddělující konstrukce musí mít požární odolnost nejméně EI 60. Na schodiště 

musí navazovat chráněná předsíň, která vede do venkovního prostranství. Výtahová šachta 

umístěna ve schodišťovém prostoru může tvořit se schodištěm společný požární úsek. 

Výtahová šachta, schodiště a chráněná předsíň nesmí navazovat na podzemní podlaží, které 

slouží pro únik vně budovy. Dveře mezi schodištěm a chráněnou předsíní musí být navrženy 

v minimální třídě požární odolnosti E 30 - SmC. Dveře mezi bytovými jednotkami a 

chráněnou předsíní musí splňovat minimální požární odolnost EI 60 - SmC, pokud do 

chráněné předsíně vedou dveře z chodby nebo podobného prostoru, a tvoří společný požární 

úsek, mohou být navrženy s požární odolností nejméně EI 30 - SmC. 
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Stavební třída Druh budovy 

Br0 

Budovy, které mají více než 16 nadzemních podlaží 

Budovy, které jsou zařazeny do třídy obsazenosti 5C, 5D 

Budovy těchto shromažďovacích 1) prostorů: 

 Budovy zařazené v třídě obsazení 2B, které nejsou umístěny v prvním nadzemním podlaží, a 

které jsou určeny pro více než 1000 osob, 

 Budovy zařazené v třídě obsazení 2C, které jsou umístěny v prvním nadzemním podlaží, a 

které jsou určeny pro více než 600 osob, 

 Budovy zařazené v třídě obsazení 2C, které nejsou umístěny v prvním nadzemním podlaží, a 

které jsou určeny pro více než 300 osob. 

Br1 

Budovy, které mají 3 nebo více nadzemní podlaží 

Budovy, které mají dvě nadzemní podlaží, pokud to jsou: 

 Budovy, které jsou zařazeny ve třídách obsazení 4, 5A, 5B a 5C, 

 Budovy se shromažďovacími 1) prostory ve třídách obsazení 2B a 2C umístěných ve druhém 

nadzemním podlaží  

Br2 

Rodinné domy, které mají max. 3 nadzemní podlaží 

Budovy, které mají dvě nadzemní podlaží, pokud to jsou: 

 Budovy, kde jsou více než dva byty, ve kterých jsou obyvatelné pokoje nebo pracovny jsou 

umístěny v podkroví, 

 Budovy, ve kterých se nachází shromažďovací 1) prostor v prvním nadzemním podlaží ve třídách 

obsazení 2B nebo 2C 

 Budovy, které mají zastavěnou stavební plochu větší než 200 m2 a které nejsou děleny na požární 

úseky. 

Budovy, které mají jedno nadzemní podlaží 

 Byty a prostory ve třídách obsazení 5B a 5C 

 Budovy, ve kterých se nachází shromažďovací  1) prostor v podzemním podlaží ve třídách odsazení 

2B nebo 2C. 

Br3 Ostatní budovy jinde nezařazená 

Poznámka:  
1) Shromažďovací prostor se vztahuje na jakékoliv budovy nebo prostory v požárním úseku, kde je přítomno velké množství osob 

(více než 150 osob), které nemají plnou znalost daného prostoru. 

Tabulka 4 - zařazení budov do stavebních tříd, zpracoval Suchánek K. dle [38] 
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Schodiště typu Tr2 musí být také navrženo s oddělující konstrukcí z důvodu omezení 

rozšíření požáru a kouře. V prostorech třídy obsazení 3 a kancelářských prostorů třídy 

obsazení 1 nemusí na schodiště navazovat chráněná předsíň. Oddělující konstrukce musí 

vykazovat stejnou požární odolnost jako u typu Tr1 nejméně EI 60. Dveře oddělující 

schodišťový prostor musí být třídy požární odolnosti nejméně EI 60 -  SmC, u budov s méně 

než osmi nadzemními podlažími postačují dveře s požární odolností EI 30 - SmC. Výtahová 

šachta může být umístěna ve schodišťovém prostoru v rámci společného požárního úseku. 

Schodiště, které slouží pouze pro únik osob, nesmí navazovat na podzemní podlaží a toto 

ustanovení platí i pro výtahovou šachtu. 

Budovy s více než osmi, ale ne více jak 16 nadzemními podlažími musí být navrženy alespoň 

s jedním schodištěm typu Tr2. Budovy o více než 16 nadzemních podlažích musí být 

navrženy s alespoň jedním schodištěm typu Tr1 a ostatní schodiště typu Tr2. 

Budovy musí být navrženy tak, aby zajistily dostatečný čas potřebný k evakuaci. 

Dostatečným čas potřebný pro evakuaci osob dle [38] znamená, že unikající osoby nejsou 

vystaveny účinkům vysokých teplot, sálání tepla, toxických zplodin hoření, nebezpečím od 

konstrukčních prvků a snížené viditelnosti. S některými výjimkami jsou požadovány nejméně 

dvě na sobě nezávislé únikové cesty a za určitých podmínek lze použít únikovou cestu okny. 

4.5.4 Požadavky na materiály, povrchové úpravy a obklady 

Materiály použité pro střešní, podlahové a stěnové konstrukce musí mít potřebné vlastnosti 

nebo být součástí konstrukčních prvků tak, že: 

 jsou obtížně zápalné, 

 nepřispívají k rychlému šíření požáru, 

 nejsou schopny rychle vytvořit velké množství tepla a kouře, 

 nesmí se deformovat při mírném účinku ohně, 

 nesmí odkapávat nebo se tavit  

 nesmí odpadávat nebo se jinak měnit, což zvyšuje riziko poranění 

Obecně materiály s třídou reakce na oheň nižší než D – s2, d0 musí být chráněny před vlivem 

požáru v počáteční fázi s cílem zajistit požární bezpečnost jako u povrchové úpravy ve třídě 

reakce na oheň D – s2, d0. Pro bytové jednotky a prostory klasifikované ve třídě obsazení 3, 4 

a 5 musí být materiály obsažené v konstrukčních prvcích chráněny obkladem s třídou požární 
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odolností K210/B – s1, např. hořlavé izolace nebo materiály s třídou reakce na oheň nižší než 

D – s2,d0. 

 

Požadavky na nejnižší povolené povrchové úpravy konstrukčních částí dle tříd reakce na oheň 

Konstrukce 

Požadavky na nejnižší povolené povrchové úpravy konstrukčních částí pro 
stavební třídy, únikové cesty a speciální  

Br1 Br2 Br3 Zvláštní prostory 

Stropy B – s1,d0 1) C – s2,d0 1) D – s2,d0 B – s1,d0 1) 

Stěny C – s2,d0 D – s2,d0 D – s2,d0 
B – s1,d0 1) 

C – s2,d0 1, 4) 

Podlahy  ● ● ● Dfl – s1 6)    A1fl 7) 

Konstrukce na únikových cestách 

Stropy B – s1,d0 1) B – s1,d0 1) B – s1,d0 1, 2)  B – s1,d0 1, 3) 

Stěny B – s1,d0 1) B – s1,d0 1) C – s2,d0 1, 2) B – s1,d0 1, 3) 

Podlahy  Cfl – s1 ● ● Cfl – s1 5) 

Poznámka:  

Zvláštní prostory - prostory, uvedené v odst. 5:523 BSF 2011:26 [38] např. shromažďovací prostory s klasifikací VK 2B a 2C, prostory 

s klasifikací VK 5A, 5C a 6, samostatné kotelny, chráněné předsíně, garáže a kuchyně. 

1) vnitřní nosná konstrukce klasifikace A2 – s1,d0 nebo požární ochrana konstrukce (nátěry, obklady apod.) klasifikace K210/B – s1,d0 

2) pro prostory VK 4 a 5C a únikové cesty, které jsou společné pro dva a více bytů nebo kanceláří 

3) pro prostory VK 6 

4) pro prostory VK 5A a 5C, kuchyně 

5) pro prostory VK 2B, 2C a chráněné předsíně 

6) pro prostory VK 2B, 2C a 6 

7) samostatné kotelny 

Tabulka 5 - požadavky na povrchové úpravy, vytvořil Suchánek K. dle [38] 

 

Hodnoty uvedené v tabulce 5 lze pro menší stavební prvky (stavební prvky do 20% plochy 

posuzované konstrukce) může být povrchová úprava navržena s nižší třídou reakce na oheň, 

ale ne méně než D – s2,d0. Příkladem menších stavebních prvků jsou dveřní křídla, okenní 

rámy, stropní a podlahové lišty. Totéž platí pro místnosti v případech, kdy povrchová úprava 

nemá vliv na evakuaci z budovy. Tyto místnosti mohou být plochy do 15 m
2
, např. hygienické 

zázemí, sauny. Tato úleva se nevztahuje na izolace potrubí. 

Výtahová klec může být navržena s povrchovou úpravou klasifikace D-s2,d0, pokud je 

součástí požárního úseku výtahové šachty. 
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4.5.5 Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 

Požární odolnost požárně dělících konstrukcí dle stavebního zákona [38] ve stavební třídě 

Br1 musí být navržena alespoň na dobu požární odolnosti, která je uvedena v tabulce 6 a 

závisí na požárním zatížení v daném požárním úseku. U budov chráněných automatickým 

sprinklerovým zařízením můžeme navrhnout poloviční hodnoty požární odolnosti požárně 

dělící konstrukce. Stavební zákon [38] jasně vymezuje pravidla a podmínky pro vytvoření 

požárních úseků, včetně uvedení konkrétních prostorů, které musí tvořit samostatné požární 

úseky. 

Konstrukční prvek Požadavek na požární odolnost pro stavební třídu Br1 

pro daná požární zatížení f [MJ.m-2] 

 f ≤ 800 f ≤ 1600 f > 1600 

Požárně dělící konstrukce 

Svislé a vodorovné  
EI 60 EI 120 (EI 60*) EI 240 (EI 120*) 

* u budov chráněných automatickým sprinklerovým zařízením 

Tabulka 6 - požadavky na odolnost požárně dělících konstrukcí dle [38] 

 

V budovách, které jsou klasifikovány ve stavebních třídách Br2 a Br3 musí požárně dělící 

konstrukce vykazovat požární odolnost nejméně EI 30. Kromě těchto požadavků stavební 

zákon [38] stanovuje požadavky požární odolnosti požárně dělících konstrukcí pro konkrétní 

prostory např. bytové jednotky klasifikované ve třídě obsazení 3, hotelové pokoje v třídě 

obsazení 4, více než 8 bytových jednotek a některé shromažďovací prostory a prostory třídy 

obsazení 6 musí mít požárně dělící konstrukce s požadovanou požární odolností nejméně EI 

60. Požadavky na požární odolnost pro obvodové nosné konstrukce ukazuje tabulka 7. 

 

Stavební třída Požadavek na požární odolnost nosných konstrukcí 

pro daná požární zatížení f [MJ.m-2] 

 f ≤ 800 f ≤ 1600 f > 1600 

Br1 REI 90 - M REI 120 - M REI 240 - M 

Br2, Br3 REI 60 - M REI 90 - M REI 120 - M 

Tabulka 7 - požadavky na odolnost nosných konstrukcí dle [38] 
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Obvodové stěny v budovách, které jsou zařazené do stavební třídy Br1 musí být navrženy tak, 

aby 

 oddělující funkce zůstala zachována společně s požárně dělícími konstrukcemi 

 bylo omezeno šíření požáru uvnitř konstrukce 

 bylo omezeno šíření požáru po fasádě 

 bylo omezeno riziko zranění osob v případě padajících částí  

Pro splnění prvního požadavku musí obvodové stěny obsahovat pouze materiál třídy reakce 

na oheň alespoň A2 - s1, d0 nebo musí být odděleny tak, aby byl splněn druhý požadavek 

omezení šíření požáru uvnitř konstrukcí. Pokud obvodová konstrukce obsahuje pouze 

materiál třídy reakce na oheň A2 - s1, d0 jsou splněny i ostatní požadavky. Pro splnění třetího 

požadavku lze alternativně použít materiál třídy reakce na oheň D – s2, d2 pokud je splněna 

některá z těchto podmínek 

 budova má maximálně dvě podlaží, 

 plášť budovy se vztahuje pouze na přízemí bez ohledu na výšku budovy, 

 budova má instalováno automatické hasicí zařízení a vnější stěny v přízemí jsou 

navrženy pouze ze stavebních hmot třídy reakce na oheň nejméně A2 – s1, d0 

 budova má maximálně osm podlaží a hořlavý materiál třídy reakce na oheň alespoň D 

- s2, d2 se vztahuje pouze na omezenou část povrchu fasády budovy 

Pro omezení rizika zranění osob v případě padajících částí se stěnové konstrukce ověřují 

zkušební metodou „ SP FIRE 105“ v části 5.  

Pro budovy stavební třídy Br2 a Br3 musí splňovat povrchové úpravy fasády obvodových 

stěn třídu reakce na oheň nejméně D - s2, d2, což v podstatě umožňuje široké použití 

dřevěných materiálů.  

Švédský stavební zákon [38], také stanovuje maximální velikosti požárních úseků v závislosti 

na instalovaných požárně bezpečnostních zařízeních a požárním zatížení. Jak ukazuje   

tabulka 8, při použití automatického sprinklerového zařízení nejsou velikosti požárních úseků 

omezeny.  
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Systém ochrany Maximální plocha požárního úseku 

pro daná požární zatížení f [MJ.m-2] 

 f ≤ 800 f > 800 

Bez elektrické požární 
signalizace nebo stabilního 
hasicího zařízení 

2500 m2 1250 m2 

Elektrická požární 
signalizace 

5000 m2 2500 m2 

Automatické sprinklerové 
zařízení 

bez omezení bez omezení 

Tabulka 8 - plochy požárních úseků dle [38] 

 

Dle výše uvedených požadavků lze relativně volně používat materiál na bázi dřeva do třech 

nadzemních podlaží což odpovídá stavebním skupinám Br2 a Br3. U budov zařazených ve 

stavební skupině Br1, čili budovy s více než třemi nadzemními podlažími, lze také použít 

materiál na bázi dřeva při splnění přísnějších parametrů požární odolnosti konstrukcí, 

povrchové úpravy konstrukcí a únikových cest. Tyto parametry lze účinně snižovat při použití 

požárně bezpečnostních zařízení někdy až na polovinu hodnot. Instalace automatického 

sprinklerového zařízení dále umožňuje prodloužení únikových cest, použití hořlavých 

materiálů pro fasády budov až do osmi nadzemních podlaží a použití materiálů s třídou reakce 

na oheň D – s1, d0 pro vnitřní obložení bytových jednotek u vícepodlažních budov [14]. Ve 

Švédsku, lze také uplatnit inženýrské řešení tak jako v ČR.  

5 Požární bezpečnost dřevostaveb mimo Evropu 

5.1 Požadavky požární bezpečnosti na dřevostavby v USA 

Spojené státy americké (dále jen USA) mají svá specifika týkající se právních předpisů a 

norem obecně.  Proto chci ve stručnosti popsat systém právního prostředí USA.  

5.1.1 Technické a právní předpisy  

Regulace výstavby v USA je velmi složitá a komplikovaná. USA se skládá z 50 jednotlivých 

států, jednoho federálního distriktu, v němž leží federální město Washington, D. C. (spadá 

přímo pod jurisdikci Amerického Kongresu, nespadá pod žádný stát a oficiálně není státem), 

přidružených států s vnitřní samosprávou a samosprávných území USA [54]. V každém státě 

platí jiný stavební předpis „Building Code“ a federální vláda nemá v této oblasti žádnou 

odpovědnost. Navíc může ještě každé město mít svůj další stavební předpis. V USA pak není 
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stavební předpis, který by řídil zemi jako celek.  

V USA jsou dvě organizace, které vyvíjejí předpisy v oblasti staveb a to „ The International 

Code Council neboli ICC“ a „The National Fire Protection Association neboli NFPA“, které 

jsou soukromé organizace. Veřejnost může navrhovat revize jejich vzorových předpisů 

v předem stanovených revizních termínech. ICC a NFPA revidují své předpisy každé 3 roky. 

Tyto předpisy jsou pak přijaty jednotlivými státy na základě, který stanoví právo konkrétního 

státu. Dále tyto předpisy může stát při přijetí upravit nebo dokonce rozhodnout, že novější 

předpis nepřijme vůbec. Pak nastává situace, kdy některé státy nadále používají stavební 

předpis vydaný např. v roce 2003, zatímco jiné přijaly vydání z roku 2012. Existuje také 

několik států, kde uplatňují tzv. domácí pravidlo „Home Rule“, které říká, že nepřijmou 

celoplošný stavební předpis. Do této kategorie patří například dva velké státy Texas a 

Arizona. V těchto státech jednotlivá města přijala vlastní stavební předpis, přičemž prostory 

mezi městy jsou bez stavební regulace. Složité? Ano, to opravdu je. Je zde další komplikace, 

na budovy postavené na pozemku ve vlastnictví federální vlády se nevztahují celostátní 

(myšleno jeden stát) a městské stavební předpisy. To je případ slavného World Trade Center 

dvojčat z New Yorku, které byly předmětem teroristického útoku. Byly postaveny na 

federální půdě, a proto nepodléhala stavebním předpisům města New York. Přesto, že 

investoři budovy postavili dobrovolně téměř podle těchto předpisů, budovy nikdy nebyly 

kontrolovány státními a městskými úředníky z hlediska dodržování předpisů [63]. 

Pro porovnání povolené výšky dřevostaveb a jiných požadavků požární ochrany na národní 

úrovni se nejblíže dostaneme ke vzorovým stavebním předpisům vytvořených ICC. ICC 

vydává Mezinárodní stavební předpis „ International Building Code neboli IBC“ [40], který 

předepisuje stavební výšku a stanovuje deset skupin podle obsazenosti a účelu. ICC také 

vydává Mezinárodní Rezidenční předpis „International Residential Code neboli IRC“ [41], 

který předepisuje požadavky na objekty pro bydlení a umožňuje návaznost na IBC.  IBC a 

IRC [40,41] jsou primárními stavebními předpisy. Dalšími předpisy jsou „Standard Building 

Code“ (primárně používán na Jihu), „Uniform Building Code“ (primárně používán na 

Středozápadě a Západě), „National Buiding Code“ (široce používán na Severovýchodě) a 

„One and Two Family Dwelling Code“. IBC, IRC a většina regionálních a státních předpisů 

jsou si podobné. Všechny tyto předpisy neboli Kódy jsou-li státy přijaty, mají pak právní 

účinnost (na rozdíl od požadavků pojišťoven, které jsou volitelné). 
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5.1.2 International Building Code 

Dle IBC [40] čl. 302.1 se budovy nebo prostory zařazují v závislosti na účelu a obsazenosti 

osobami (dále jen skupina obsazenosti) do jedné nebo více skupin uvedených v tabulce 9, 

úplná tabulka je uvedena v příloze A. Místnosti nebo prostory, které mají být obsazeny 

osobami v různých časech pro různé účely, musí splňovat všechny požadavky, které jsou 

použitelné pro každý z účelů, pro které budou místnosti nebo prostory užívány. Budovy a 

prostory obsazené více osobami nebo pro více účelů musí být v souladu s čl. 508 tohoto 

předpisu, kde jsou uvedeny požadavky na oddělení a možné kombinace jednotlivých skupin 

obsazenosti. Pokud je stavba navržena za účelem, který není výslovně stanoven v tomto 

předpisu, je tato budova zařazena do skupiny, která má obsazenost nejvíce podobnou podle 

požární bezpečnosti a pravděpodobného nebezpečí.  

Typ prostoru Skupina 

Shromažďovací (Assembly) A-1, A-2,A-3, A-4, A-5 

Administrativní (Business) B 

Vzdělávací (Educational) E 

Výrobní (Factory and Industrial) F-1, F-2 

S vysokým nebezpečím (High Hazard) H-1, H-2, H-3, H-4, H-5 

Zdravotnická a pečovatelská (Institutional) I-1, I-2, I-3, I-4 

Prodejní (Mercantile) M 

Bydlení a ubytování (Residental) R-1, R-2, R-3, R-4 

Skladování (Storage) S-1, S-2 

Ostatní (Utility and Miscellaneous) U 

Tabulka 9 - zařazení prostorů a místností v závislosti na obsazenosti a účelu dle IBC části 3 

[40] 

 

IBC [40] čl. 601, dále rozlišuje pět typů budov podle konstrukčního systému uvedené 

v tabulce 10, které musí splňovat hodnoty požární odolnosti uvedené v tabulce 11  

Typ Popis  

Typy I a II Budovy, které mají konstrukce z nehořlavých materiálů 

Typy III Budovy, které mají obvodové konstrukce z nehořlavých materiálů a vnitřní konstrukce z 
jakéhokoliv materiálu povoleného tímto předpisem 

Typy IV Budovy, které mají obvodové konstrukce z nehořlavých materiálů a vnitřní konstrukce z masivního 
dřeva nebo lepeného dřeva bez dutin 

Typy V Budovy, které mají obvodové konstrukce a vnitřní konstrukce z jakéhokoliv materiálu povoleného 
tímto předpisem 

Tabulka 10 - konstrukční typy budov dle [40] 
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Pro konstrukční typ I a II jsou dle IBC [40] čl. 603 specifikovány hořlavé materiály, které 

mohou být použity v těchto typech konstrukcí.  

 Typ I Typ II Typ III Typ IV Typ V 

Konstrukční prvek A B A B A B HT A B 

Konstrukční rám 
včetně sloupů, průvlaků a vazníků 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
HT 

 
1 

 
0 

Nosné stěny 
Vnější 
Vnitřní 

 
3 
3 

 
2 
2 

 
1 
1 

 
0 
0 

 
2 
1 

 
2 
0 

 
2 

1/HT 

 
1 
1 

 
0 
0 

Stropní konstrukce 
včetně nosných trámů a nosníků 

 
2 

 
2 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
HT 

 
1 

 
0 

Střešní konstrukce 
včetně nosných trámů a nosníků 

 
1-1/2 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
HT 

 
1 

 
0 

Poznámka:  
A – automatické sprinklerové zařízení může nahrazovat 1 hodinu požární odolnosti konstrukcí za předpokladu, že 
sprinklerové zařízení nepožadují jiná ustanovení tohoto předpisu nebo není použito ke zvětšení požární výšky 
B – nechráněné 
HT – masivní dřevěná konstrukce 

Tabulka 11 - požadavky požární odolnosti na konstrukční části budov dle [40] 

 

Dřevostavby mohou být postaveny podle typu konstrukce III, IV a V pro většinu z desíti 

skupin budov podle obsazenosti. Každý tento typ má určeny své maximální limity výšky a 

plochy v závislosti na skupině obsazení viz tabulka 12, celá tabulka je uvedena v příloze A. 

Největší plochy jsou povoleny pro typ III, který je běžně používán pro komerční nebo veřejné 

budovy, která mohou mít čtyři až pět podlaží. Typ IV (masivní dřevěné konstrukce) se 

používá pro budovy vzdělávací, náboženské, výrobní, supermarkety atd. a umožňuje až pět 

podlaží. Nejčastěji (cca 80 %) jsou budovy s dřevěnou konstrukcí navrženy na základě 

skupiny R typu V. Výškový limit pro tyto budovy, je stanoven na čtyři nadzemní podlaží bez 

požadavku automatického sprinklerového zařízení. Pokud je tento typ budovy navržen s pěti 

nadzemními podlažími, musí být chráněn automatickým sprinklerovým zařízením. Pro 

budovy převážně bytové výstavby lze použít tzv. “Bytové sprinklery - Residential sprinklers” 

dle NFPA 13R [43]. 
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Skupina 

 Typ konstrukce 

 Typ I Typ II Typ III Typ IV Typ V 

 A B A B A B HT A B 

Výška [ft] UL 160 65 55 65 55 65 50 40 

podlaží (S) / plocha (A) 

B 
S 
A 

UL 
UL 

11 
UL 

5 
37500 

3 
23000 

5 
28500 

3 
19000 

5 
36000 

3 
18000 

2 
9000 

E 
S 
A 

UL 
UL 

5 
UL 

3 
26500 

2 
14500 

3 
23500 

2 
14500 

3 
25500 

1 
18500 

1 
9500 

M 
S 
A 

UL 
UL 

11 
UL 

4 
21500 

2 
12500 

4 
18500 

2 
12500 

4 
20500 

3 
14000 

1 
9000 

R-1 
S 
A 

UL 
UL 

11 
UL 

4 
24000 

4 
16000 

4 
24000 

4 
16000 

4 
20500 

3 
12000 

2 
7000 

R-2 
S 
A 

UL 
UL 

11 
UL 

4 
24000 

4 
16000 

4 
24000 

4 
16000 

4 
24500 

3 
12000 

2 
7000 

R-3 
S 
A 

UL 
UL 

11 
UL 

4 
UL 

4 
UL 

4 
UL 

4 
UL 

4 
UL 

3 
UL 

3 
UL 

R-4 
S 
A 

UL 
UL 

11 
UL 

4 
24000 

4 
16000 

4 
24000 

4 
16000 

4 
20500 

3 
12000 

2 
7000 

Pro SI: 1 stopa = 304,8 mm, 1 čtvereční stopa = 0,0929 m2 

A = automatické sprinklerové zařízení1 hodina požární odolnosti navíc, B = žádné speciální požadavky na požární odolnost 
A = zastavěná plocha [sq ft] , S = nadzemní podlaží, UL = neomezeno, NL = není dovoleno 

Tabulka 12 - ukázka části tabulky pro stavební výšky a plochy zastavění dle čl. 503 [40] 

Stavební výška dle IBC [40] je vertikální vzdálenost od průměrné roviny terénu kolem 

objektu do průměrné nejvyšší výšky střešní roviny.  

Dle IBC [40] jsou povoleny obecné výjimky pro maximální stavební výšku a zastavěnou 

plochu: 

a) Pokud je v celé budově instalováno schválené automatické sprinklerové zařízení 

v souladu s čl. 903.3.1.1 tohoto předpisu, hodnoty uvedené v tabulce pro maximální 

výšku budovy se zvyšují o 20 stop (6096 mm) a zároveň se maximální počet 

nadzemních podlaží zvýší o jednu. Pro skupiny budov typu R, ve kterých je 

instalováno schválené automatické sprinklerové zařízení v souladu s čl. 903.3.1.2 

tohoto předpisu, se hodnoty uvedené v tabulce pro maximální výšku budovy zvyšují o 

20 stop (6096 mm) a zároveň se maximální počet nadzemních podlaží zvýší o jednu, 

ale nesmí být vyšší než 60 stop (18 288 m) nebo čtyři nadzemní podlaží.  
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Použití automatického sprinklerového zařízení ke zvýšení stavební výšky nesmí být použito 

za následujících podmínek: 

 Budovy nebo části budov, které jsou klasifikovány jako skupina obsazení I-2 

s konstrukcí typu IIB, III, IV nebo V, 

 Budovy nebo části budov, které jsou klasifikovány jako skupiny obsazení H-1, 

H-2, H-3 nebo H-5, 

 Budovy, kde automatické sprinklerové zařízení nahrazuje požární odolnosti 

uvedené v tabulce 11. 

b) Dále jsou dle [40] uvedeny přípustné plochy zastavění v závislosti na vzdálenostech 

hranic jiných pozemků nebo veřejných prostranství (např. ulice). Zvětšení zastavěné 

plochy při použití automatického sprinklerového zařízení při splnění podmínek až o 

300 %.  Jsou uvedeny konkrétní budovy a skupiny, pro které za daných podmínek 

platí neomezená zastavěná plocha.  

Některá další omezení 

Požární zóny – některá města zavedly v rámci vyhlášek nebo nařízení jednu, dvě nebo tři 

zeměpisné požární zóny (nebo požární limity), která omezují použití typu budovy nebo 

skupiny dle obsazení a účelu, určují procento zastavění území a povolenou konstrukci a 

materiál budovy. Tyto zóny umožňuje IBC [40] v příloze D. Cílem je, aby se požární ochrana 

zjednodušila tak, že jsou do jedné oblasti soustředěny budovy podobného nebezpečí požáru. 

Rámová dřevěná konstrukce budov není obvykle povolena v centrální požární zóně, kde je 

velká hustota zastavění a malé vzdálenosti sousedních budov, a kde by byl požární zásah pro 

jednotky hasičů velmi komplikovaný a těžký. 

Nechráněné stavební dřevo je obecně zakázáno ve skupinách s vysokým nebezpečím a 

některých zdravotnických zařízeních. 

5.1.3 Klasifikace stavebních materiálů 

V USA stavební úřady vyhodnocují požární bezpečnost konstrukce z mnoha hledisek včetně 

šíření plamene a požární odolnosti [1]. Dle [1]  je nejpoužívanější test šíření plamene zvaný 

též jako „Tunel test“ zkušební metoda E - 84 od Americké společnosti pro testování a 

materiály (ASTM). V tomto testu vzorek materiálu, 20 palců široký a 25 stop dlouhý je 

instalován jako strop zkušební komory, kde je na jednom konci umístěn plynový plamen. 

Rychlost, se kterou se šíří plamen napříč vzorkem se porovnává na stupnici 0 až 200       
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(např. 0 pro anorganické vyztužené cementové desky, 100 pro dub červený). 

Další vlastnost, kterou test ASTM E-84 měří je opacita kouře vznikající při hoření materiálu. 

Toto měření se opět srovnává na stupnici 0 až 450, kde je např. 0 pro anorganické vyztužené 

cementové desky a 100 pro červený dub. 

Klasifikace povrchových úprav je uvedena v tabulce 13. Materiály s nejnižší rychlostí šíření 

plamene po povrchu nebo tvorby kouře (0 až 25) jsou pro všechny stavební normy zařazeny 

do třídy A (nebo I), a jsou povoleny pro prostory, kde je nebezpečí požáru velmi vysoké např. 

únikové cesty veřejných budov, které nejsou chráněny sprinklerovým zařízením. Materiály 

s hodnocením od 26 až 75 jsou zařazeny do třídy B (nebo II), a jsou povoleny pro prostory se 

středním nebezpečím požáru např. únikové cesty v obchodních a průmyslových objektech. 

Materiály s hodnocením 76 až 200 jsou zařazeny do třídy C (nebo III), to této kategorie 

obecně spadají překližky, OSB desky a jsou povoleny pro většinu místností, kde se nacházejí 

osoby s výjimkou nemocnic nebo budov, kde se nacházejí osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Pro únikové cesty a pro většinu interiérů, které požadují třídy A nebo B, 

jsou překližky ošetřené protipožárním nátěrem (který spadá do třídy A) povoleny. Tabulka 13 

ukazuje také hodnocení některých běžně používaných stavebních materiálů. 

 

Klasifikace povrchových úprav 
Třída dle povrchové úpravy 
                  nebo 
           tvorby kouře 

Hodnocení šíření 
plamene 

po povrchu 

Hodnocení 
tvorby 
kouře 

Třída A (nebo I) 0 až 25 

max. 450 Třída B (nebo II) 26 až 75 

Třída C (nebo III) 76 až 200 

Příklady: Hodnocení šíření 
plamene 

po povrchu 

Hodnocení 
tvorby 
kouře 

 
Materiál 

Anorganické vyztužené cementové desky 

Stavební překližky ošetřené protipožárním nátěrem 

Dřevěné panely s protipožární povrchovou úpravou 

Dřevo ošetřené protipožárním nátěrem 

Dřevo červený dub 

Dřevěné konstrukční panely APA1) 

0 

0 až 25 

0 až 45 

0 až 25 

100 

76 až 200 

0 

0 až 80 

0 až 200 

10 až 360 

100 

25 až 270 

1) APA-The Engineered Wood Association   

Tabulka 13 - klasifikace povrchových úprav [1, 40] 
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5.1.4 Požární odolnost konstrukcí 

V USA se pro hodnocení požární odolnosti provádí standardní zkušební metodou ASTM E – 

119. K hodnocení sestav jsou stanoveny nové zkušební postupy (velkorozměrové zkoušky). 

Tabulka 11 zobrazuje požadavky na požární odolnost jednotlivých konstrukčních prvků dle 

typu objektu. 

5.2 Požadavky požární bezpečnosti na dřevostavby v Kanadě 

V Kanadě mají velmi dlouhou zkušenost s dřevěnými rámovými konstrukcemi, včetně 

rodinných domů, řadových domů, vícepodlažních bytových domů. Podle stavebních statistik 

více než 90 % kanadských domů je postaveno ze dřeva. Tento pro Kanadu tradiční materiál 

používán na stavbu budov, má tradici sahající do devatenáctého století a dokonce některé 

budovy ve Vancouveru slouží obyvatelům do dneška. 

Severoamerické požární statistiky [8] ukazují, že zranění osob a ztrát na životech při požáru 

budov jsou obvykle způsobeny kouřem dlouho předtím, než dojde k porušení konstrukce 

budovy.  Z toho velký počet představují požáry způsobené v důsledku vaření jídel a vznícení 

domovního vybavení od cigaret.  Dle [8] jsou dřevěné domy s rámovou konstrukcí stejně 

bezpečné jako budovy z kamene, cihel, oceli nebo jiného materiálu. Severoamerické výzkumy 

a zkušenosti potvrzují, že požární bezpečnost v budovách nebo bytech má málo co do činění 

s hořlavosti materiálů použitých v konstrukcích. Ve skutečnosti je bezpečnost osob mnohem 

více závislá na vlastním povědomí o nebezpečí požáru, vnitřním vybavení a na protipožárních 

opatřeních při navrhování budov.  Na rozdíl od Česka se v Kanadě předepisují i požární 

charakteristiky vnitřního vybavení. V Kanadě je některé vnitřní vybavení regulováno 

zákonem o nebezpečných výrobcích (např. prodávané matrace, koberce a čalouněný nábytek 

musí vykazovat rezistenci vůči zapalování cigaret, zároveň záclony a další textil musí být 

odolné vůči zapalování malým plamenem) [61]. 

Stavební regulaci v Kanadě řeší národní stavební předpis NBC [46]. Tady je situace podobná 

USA, kde každá autonomní provincie přijímá vlastní stavební předpis, který má právní 

účinnost. Vlastní stavební předpisy mohou, tak jako v USA, být i na městské úrovni. Tyto 

stavební předpisy vycházejí z NBC.  

V Kanadě byla do roku 2009 maximální povolená stavební výška dřevostaveb pro bydlení 4 

podlaží. V květnu roku 2008 ministr Rich Coleman oznámil vládní záměr zvýšit maximální 

povolenou výšku v rámci bytové výstavby pro budovy s dřevěnou rámovou konstrukcí ze čtyř 

na šest podlaží. Na návrhu změny se podíleli přední odborníci, technické poradní komise a 
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široká škála zúčastněných stran, současně probíhala on - line veřejná konzultace s cílem získat 

zpětnou vazbu od zástupců průmyslu, místních úřadů, projektantů a veřejnosti. Nakonec byla 

tato změna schválena a zapracována do stavebních předpisů v lednu 2009 s účinností od 6. 4. 

2009 [55]. 

Podobně jako v USA, také Kanadské stavební předpisy klasifikují stavby do skupin dle 

předpokládané obsazenosti a účelu tzv. „Occupancy Classification“ viz tabulka 14. Budova 

určená pro více využití se klasifikuje podle převažujícího využití. Budova jako celek se pak 

hodnotí podle hlavní skupiny obsazenosti, ale musí být oddělena od ostatních prostorů jiného 

využití a obsazenosti požárně dělícími konstrukcemi s požadovanou požární odolností. 

Skupina Podskupina Popis  

A 

1 Shromažďovací1) prostory obvykle s pevnými sedadly např. divadla, kina atd. 

2 Shromažďovací1) prostory jinde neuvedené ve skupině A 

3 Shromažďovací1) prostory, kde patří budovy typu arén, stadionů, veletrhů, výstavní galerie atd. 

4 Venkovní shromažďovací1) prostory 

B 

1 Nápravná zařízení 

2 Pečovatelská a zdravotnická zařízení 

3 Pečovatelská zařízení pro osoby se zvláštní péčí nebo s dozorem např. osoby s fyzickým omezením  

C - Budovy pro bydlení 

D - Administrativní budovy 

E - Obchodní a prodejní budovy 

F 

1 Výrobní provozy s vysokým nebezpečím, kde se nacházejí vysoce hořlavé nebo výbušné látky 

2 Výrobní provozy se středním nebezpečím - požární zatížení nad 50 kg.m-2 nebo 1200 MJ. m-2 

3 Výrobní provozy s nízkým nebezpečím - požární zatížení do 50 kg.m-2 nebo 1200 MJ. m-2 

Poznámka: 

1) části budov sloužící pro občanské, politické, náboženské, sociální, vzdělávací, rekreační shromažďování osob nebo shromažďování 

osob za účelem spotřeby potravin a nápojů a cestování (restaurace nad 30 osob, terminály atd.) 

Tabulka 14 - klasifikace staveb dle obsazenosti „Occupancy Classification“ [46] 

V rámci národního stavebního řádu NBC [46] jsou stavební materiály klasifikovány jako 

 nehořlavé, nebo 

 hořlavé. 

Stavební materiály jsou klasifikovány jako nehořlavé, pokud splňují kritéria standardní 

zkušební metody pro stanovení nehořlavosti stavebních materiálů CAN4-S114, M80 [47]. 

Zkušební metoda je určena k hodnocení výkonnosti elementárních části stavebních materiálů 

a nevztahuje se na materiály s ochranným nátěrem nebo impregnací. Zkouška se provádí 

v malé elektricky vyhřívané peci při teplotě 750 ° C po dobu 15 minut. Zkoušený materiál je 

považován za nehořlavý pokud  
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 průměr maximálních teplot pro každý ze tří (nebo více) vzorků v průběhu zkoušky 

není vyšší než 36 ° C, 

 během posledních 14 minut a 30 sekund se u těchto tří (nebo více) vzorků neobjevil 

plamen, 

 maximální hmotnostní ztráta u každého vzorku během zkoušky nepřesahuje 20 %. 

Pokud není splněn některý z těchto bodů, zkoušený vzorek je klasifikován jako hořlavý.   

Většina materiálů živočišného nebo rostlinného původu jsou klasifikované dle CAN4-S114 

[47] jako hořlavé např. dřevo, dřevěné desky, korek, plasty, asfalt. Materiály, které se skládají 

z hořlavých a nehořlavých částí např. některé izolace s minerální vlny s hořlavým pojivem, 

dřevocementové desky, dřevosádrové desky, škvárobeton, některé sádrokartonové desky 

mohou být hodnoceny také jako hořlavé. 

Mezi nehořlavé materiály patří dle zkušební metody CAN4-S114 [47] zejména keramické 

dlaždice, beton s portlandského cementu, cihly, kovy běžně využívané ve stavebnictví, 

pískovec, žula, mramor, břidlice atd. 

V Kanadě si plně uvědomují nedostatky této konzervativní metody zkoušení hořlavosti 

stavebních materiálů a po více než deset let se snaží odborná veřejnost dosáhnout hodnocení, 

které by rozlišovalo mezi různými stupni hořlavosti od nehořlavého materiálu po vysoce 

hořlavý materiál. Zkušební metoda CAN4-S114 [47], ale není vhodná pro určování stupňů 

hořlavosti, proto v současnosti probíhají práce na vytvoření nové zkušební metody pro 

stanovení míry hořlavosti stavebních materiálů [61].  

Kromě rozlišování hořlavosti a nehořlavosti stavebních materiálů, stavební předpis NBC [46] 

rozlišuje stavby s hořlavou a nehořlavou konstrukcí. Hořlavá konstrukce je tohoto 

stavebního předpisu definována jako konstrukce, která nesplňuje kritéria nehořlavé 

konstrukce. A nehořlavá konstrukce musí být zhotovena z nehořlavých materiálů. Jsou ale 

povoleny některé jmenovitě uvedené materiály, které mohou být použity pro nehořlavý typ 

konstrukce (čl. 3.1.4.5 NBC [46]), např. sádrokartonové desky, hořlavé izolace uvnitř 

konstrukcí opláštěné sádrokartonovými deskami, které splňují požadavky šíření plamene po 

povrchu nebo hořlavé povrchové úpravy a další. Pokud je konstrukce s převážně nehořlavých 

materiálů a obsahuje hořlavé prvky, které nejsou výslovně povoleny, je konstrukce hodnocena 

jako hořlavá.  
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Hořlavé konstrukce jsou obvykle hodnoceny jako lehké rámové dřevěné konstrukce. 

Největší povolená výška a počet podlaží pro dřevostavby je v Kanadě povolen v rámci bytové 

výstavby pro skupinu obsazení C. Tento limit činí až 6 nadzemních podlaží s nutností 

instalace sprinklerového zařízení (Residential sprinklers), a zároveň nesmí být překročena 

výška budovy 18 m, přičemž platí omezení v případě zastavěné stavební plochy. Dle NBC 

[46] se výškou budovy rozumí počet podlaží mezi střechou a podlahou prvního nadzemního 

podlaží. Kde první nadzemní je podlaží, jehož podlaha je nejblíže průměrné rovině terénu 

kolem budovy a zároveň je strop tohoto podlaží více než 1,8 m nad touto rovinou terénu. 

Čl. 3.2.2.45 odst. 1) NBC [46] stanovuje limity povolené stavební plochy v závislosti na 

výšce objektu. Pro hořlavé konstrukce je uplatňováno pravidlo, že povolená zastavěná plocha 

činí 20 % zastavěné plochy povolené pro nehořlavé konstrukce se stejnou stavební výškou. 

Výchozí hodnota limitu stavební plochy 7200 m
2
 pro hořlavé konstrukce s jedním nadzemním 

podlažím, viz Obrázek 7. 

 

Obrázek 7 - povolené stavební výšky v závislosti na zastavěné ploše [62] 
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Obrázek 8 - zvětšení zastavěné plochy u dřevostaveb [62] 

U hořlavých konstrukcí lze za určitých podmínek překračovat povolenou zastavěnou plochu 

(objekty musí být odděleny nehořlavou požárně dělící konstrukcí), viz obrázek8.  

Tak jak je tomu v Česku i v Kanadě je v rámci stavební regulace povoleno odlišné řešení 

oproti stavebním předpisům. Pro toto řešení je nutné zajistit dokumentaci (ověřování 

zkouškou, softwarové modely aj.) a ověřit, že je dosaženo rovnocenné nebo lepší úrovně 

požární bezpečnosti, která je dána požadavky stavebních předpisů. Projektant může obvykle 

navrhnout libovolnou kombinaci těchto opatření 

 instalovat vyšší počet hlásičů požáru a požárních signalizací než je požadováno, 

 použití sprinklerových hlavic s rychlou reakcí místo standardních sprinklerových 

hlavic, 

 navrhnout lepší rozdělení objektu do požárních úseků, 

 navrhnout větší počet únikových východů a kratší únikové cesty než je požadováno, 

 stanovit pro objekt jednotku požární ochrany 
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5.3 Požadavky požární bezpečnosti na dřevostavby na Novém Zélandu 

Požární bezpečnost na Novém Zélandu stanovuje stavební zákon [51] „Building Act“, který 

požaduje, aby navržené stavby zajišťovali bezpečnost osob a zasahujících hasičů v případě 

požáru, a aby bylo zabráněno šíření požáru na okolní budovy. Tyto požadavky musí být 

splněny.  

Stavební zákon [51] stanovuje cíle, funkční požadavky a provedení požární bezpečnosti. 

Splnění těchto povinných požadavků lze dosáhnout třemi způsoby: 

 Velkorozměrovou zkouškou, 

 Přijatelným řešením, které vychází ze schválených dokumentů (normativní řešení), 

 Alternativním řešením pro zvláštní konstrukční návrh (odlišný postup). 

Dle [5] v současné době není k dispozici velkorozměrová zkouška pro navrhování požární 

bezpečnosti staveb. Proto je většina budov na Novém Zélandu navržena s použitím 

schválených dokumentů a s alternativními řešeními používanými ve zvláštních případech. 

Vzhledem k tomu, že stavební zákon je založen na cílových požadavcích navrhované stavby, 

nespecifikuje stavební metody a materiály. Toto obecně umožňuje, že při návrhu stavby má 

dřevo stejné podmínky jako ostatní materiály. Proto na Novém Zélandu nejsou dřevostavby 

omezeny povolenou výškou stavby.  

Přijatelné řešení, které vychází ze schválených dokumentů je vlastně normativní postup dle 

C/AS1 [48]. Tato metoda splňuje cílové požadavky stavebního zákona a určuje požadavky na 

požární odolnost vodorovných a svislých konstrukcí v závislosti na výšce budovy, 

obsazenosti a instalovaných aktivních opatřeních požární ochrany. Pro většinu případů je 

požadovaná požární odolnost v rozmezí od půl hodiny do dvou hodin, což lze u dřevěných 

konstrukcí snadno dosáhnout. C/AS1 specifikuje dvě kategorie hodnocení požární odolnosti F 

a S (dále jen rating). 

F - rating vychází z požadavků zajištění požární bezpečnosti ve vztahu k ochraně osob, 

zabránění šíření požáru uvnitř objektu a do chráněných únikových cest v závislosti na 

stavební výšce objektu, chráněných únikových cestách a dalších prvcích protipožární ochrany. 

S - rating vychází z požadavků zajištění požární bezpečnosti ve vztahu k zabránění šíření 

požáru vně objektu na sousední nemovitost. Toto hodnocení platí pro vnější stěny a nosné 

konstrukce, v případech blízkosti hranic pozemků nebo rozdělení společných budov. Toto 

závisí na požárním zatížení, konstrukci budov a velikosti okenních otvorů. 
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Kromě požární odolnosti jsou v C/AS1 specifikovány požadavky na povrchové úpravy stěn, 

podlah a stropů. 

V některých případech, kdy by normativní postup vyžadoval drahé a nepraktické řešení může 

být pro konkrétní projektovou činnost ve výstavbě použit odlišný postup tzv.“alternativní 

řešení“ bez snížení požární bezpečnosti. Takový postup může provádět kvalifikovaný požární 

technik. Obrázek 9, pak ukazuje schéma pro alternativní řešení požární bezpečnosti stavby. 

 

Obrázek 9 - základní postup odlišného řešení [5] 

5.3.1 Požární odolnost dřevěných konstrukcí 

NZS 3603 v § 9 [49] předepisuje metody pro stanovení požární odolnosti nosných prvků 

dřevěných konstrukcí, které mohou být stanoveny jedním z následujících způsobů 

 výpočet v souladu s konstrukčními kritérii v NZS 3603, nebo 

 standardní požární zkouškou v souladu s AS 1530 část 4 [50] nebo jiným schváleným 

standardem, nebo 

 extrapolací ze standardních testů používajících vhodně stanovená kritéria, nebo 

 určením potřebné doby ochrany nosných dřevěných prvků, které jsou chráněny 

vhodným materiálem, při tepelném namáhání určeném dle standardních požárních 

zkoušek. 
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Výpočet rychlosti zuhelnatění  

Metoda výpočtu v § 9 NZS 3603 pro požární odolnost exponovaných dřevěných prvků je 

dána mírou (rychlostí) zuhelnatění. Tato metoda je vhodná pro nosníky z rostlého dřeva, 

lepené a vrstvené dřevěné prvky (GLULAM, LVL) jejichž rozměr je alespoň 90 mm.  

Obrázek 10 ukazuje zuhelnatění dřevěného prvku z rostlého dřeva při požáru. Míra 

zuhelnatění pro nosníky z rostlého dřeva a lepené prvky (GLULAM) je stanovena hodnota 

0,65 mm za minutu, tato hodnota byla odvozena ze zkoušek prováděných stavební 

výzkumnou asociací Nového Zélandu [7] (BRANZ). Nedávné zkoušky na univerzitě 

v Canterbury vedly ke stanovení návrhové hodnoty míry zuhelnatění na 0,72 mm za minutu 

pro vrstvené prvky LVL [12]. Postup výpočtu požární odolnosti dřevěných prvků je podobný 

jako v ČSN EN 1995-1-2 [30].   

 

Obrázek 10 - zuhelnatění dřevěného prvku [5] 

V rámci stavebních předpisů je také kladen velký důraz na provedení konstrukčních detailů 

dřevostaveb.  

6 Srovnání požární výšky dřevostaveb 

Maximální povolená stavební výška dřevostaveb je v národních předpisech jednotlivých zemí 

závislá na mnoha aspektech a požadavcích. Použití konstrukčních částí, celkový konstrukční 

systém, účel objektu, zastavěná plocha, požární zatížení a instalace PBZ má v konečném 

důsledku vliv na povolenou výšku dřevostaveb. Obrázek 11 zobrazuje přehled maximální 

počet povolených nadzemních podlaží pro dřevostavby ve vybraných zemích z hlediska 

konstrukčního systému. Většina porovnávaných zemí stanovuje požární výšku počtem 

nadzemních podlaží, proto bylo srovnání provedeno dle tohoto parametru. Pro státy, které 

určují požární výšku v metrech, byl použit přepočet při uvažované konstrukční výšce 3 m. 
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Obrázek 11 - maximální počet podlaží dřevostaveb ve vybraných zemích, zpracoval Suchánek  

Lze konstatovat, že Česko se nijak výrazně neodlišuje v maximálním povoleném počtu 

podlaží (požární výšky) od ostatních evropských zemí. Pozn. Tabulka 11 neuvádí omezující 

požadavky při použití materiálů na bázi dřeva na fasády a obložení objektů. 

7 Vliv PBZ na dřevostavby 

Prvním krokem při navrhování budov z hlediska požární ochrany je si uvědomit, že požár má 

vliv na každou stavbu i tu z nehořlavých materiálů. Pro požární bezpečnost staveb je její 

obsah tím kritickým faktorem, který bude při požáru hořet a uvolňovat teplo a zplodiny 

hoření, může způsobit rozsáhlé škody a ztráty na životech dlouho před tím, než stavba sama 

začne hořet bez ohledu na typ konstrukce.   

Materiál konstrukcí staveb ať už hořlavý nebo nehořlavý má malý nebo žádný vliv na čas 

nebo teplotu k dosažení kritického bodu. Kritický bod je myšlen bod, kdy už je lidský život 

při požáru v ohrožení nebo je neudržitelný. Dle [1] kritický bod nastal ve čtyřech až sedmi 

minutách. Typ konstrukce je samozřejmě důležitý, ale naším cílem by vždy mělo být na 

prvním místě ochránění lidských životů a pak chránit majetek, proto je přítomnost rychlé 

detekce a signalizace s dostupností mnoha únikových východů daleko důležitější. Dalším 

důležitým faktorem je typ zařízení budovy jako např. nábytek, interiérové doplňky, hasicí 

zařízení a další odpovídající protipožární zařízení. Při správné konstrukci ve shodě s právními 

a normativními předpisy a výše uvedených faktorů může být budova navržena jako požárně 
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bezpečná s oběma typy konstrukcí „ hořlavá a nehořlavá“. 

7.1 Druhy PBZ a jejich vliv v dřevostavbách 

Většinu požárně bezpečnostních zařízení zařazujeme mezi prvky aktivní požární ochrany 

staveb a jsou doplňkem k pasivní požární ochraně staveb.  Požárně bezpečnostní zařízení lze 

využít ke zvýšení úrovně požární bezpečnosti např. v průmyslových a veřejných budovách, 

v nákupních centrech, ve zdravotnických zařízeních, v budovách, kde se nachází velký počet 

osob aj. Často tato zařízení slouží jako prostředek alternativních návrhů budov a ke snižování 

pojistných sazeb. Hlavním důvodem použití aktivní ochrany je získání potřebného času pro 

bezpečnou evakuaci osob. Použití aktivních prvků požární ochrany je také jediný způsob, jak 

kontrolovat nebo potlačovat vzniklý požár s cílem minimalizovat škody na majetku. 

Mezi základní požárně bezpečnostní zařízení patří [2] 

 Elektrická požární signalizace (dále jen EPS) 

 Samočinné hasicí zařízení (dále jen SHZ) 

 Zařízení pro odvod kouře a tepla (dále jen SOZ) 

Mezi další požárně bezpečnostní zařízení dále patří automatické protivýbuchové zařízení, 

kouřové klapky, kouřotěsné dveře, zařízení přetlakové ventilace, nouzové osvětlení, 

evakuační výtahy, nadzemní a podzemní hydranty, plnící místa, požární výtokové stojany, 

nástěnné hydranty, požární ucpávky a přepážky, náhradní zdroje a další [22].  

7.1.1 Elektrická požární signalizace (EPS) 

EPS slouží ke včasné signalizaci vzniklého požáru. Cílem je provést včasnou evakuaci a 

protipožární zásah popřípadě uvést do provozu jiná zařízení, která brání šíření požáru a 

usnadňují, případně provádějí protipožární zásah nebo usnadňují evakuaci osob. Systém se 

aktivuje buďto samočinně nebo prostřednictvím lidského činitele (tlačítkových hlásičů) [2]. 

Automatické hlásiče požáru jsou schopné reagovat na celou řadu spalin včetně kouře, tepla, 

plamene a oxidu uhelnatého. Multisenzorové hlásiče požáru jsou schopny reagovat na více 

veličin. 

7.1.2 Samočinné hasicí zařízení (SHZ) 

SHZ slouží k provedení hasebního zásahu bez přítomnosti lidského činitele v krátké době po 

vzniku požáru. Cílem je provést včasnou likvidaci nebo lokalizaci požáru, popřípadě 

usnadnění protipožárního zásahu jednotek požární ochrany nebo evakuace osob. SHZ může 
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také plnit funkci detekce a signalizace požáru. Nejčastěji jsou používány sprinklerová hasicí 

zařízení.  

7.1.3 Zařízení pro odvod kouře a tepla (SOZ) 

SOZ slouží k zabránění šíření a k odvedení zplodin hoření a tepla vzniklého požáru mimo 

objekt. Cílem je snížit tepelné namáhání stavebních konstrukcí, usnadnění podmínek 

evakuace osob a protipožárního zásahu. 

Požárně bezpečnostní zařízení sehrávají v zajištění požární bezpečnosti dřevostaveb 

podstatnou roli. Účinnost těchto zařízení ve fázi rozvoje požáru v dřevostavbách má velký 

vliv na celkovou bezpečnost osob, zasahujících hasičů a snížení případných ztrát na majetku.  

Uvedená požárně bezpečnostní zařízení mohou fungovat zcela samostatně. Pokud jsou 

objekty vybaveny kombinací těchto požárně bezpečnostních zařízení, musí pracovat tyto 

systémy komplexně a ve vzájemných logických návaznostech. V jednotlivých zemích 

instalace požárně bezpečnostních zařízení dovoluje snižovat požadavky pasivní požární 

bezpečnosti, viz tabulka 15.  

 

Země 

Snížení požadavků na pasivní požární ochranu v budovách při použití sprinklerového zařízení 
(Požadavky pro budovy bez sprinklerové ochrany) 

Počet podlaží 
v dřevěné rámové 

konstrukci 

Dřevěné fasády, 
počet podlaží 

Dřevěné obložení Požadavky na 
požární odolnost 
konstrukcí [min] Komentář 

byty Únikové 
cesty 

Finsko 4 (2) 1) 1) 1) 1)  

Německo 5 (5) 8 (3) 2) 3 (3) 3) 
Předběžný návrh pro dřevěné 
stavby a konstrukce 

Švédsko - 8 (2) 8 (2)   Prodloužení únikových cest 

Británie 8 (6) 
až 18 m 

(dřevo 9 mm) 

C-s3,d2 
4) 

B-s3,d2 
v závislosti na 

objektu 
REI 60 nebo REI 90 

 

Austrálie - protipožární nátěr   60 (>60) Bytové sprinklery 

Kanada 6 (4) 6 (4)   45 (60) Bytové sprinklery 

Nový 
Zéland 

- 3 (1)   
15 (30) 
30 (45) 

Bytové sprinklery 

USA 5 (4), 4 (3)     Bytové sprinklery 

Poznámka: 
1) Finsko: mohou být povoleny určité odchylky 
2) Německo: hořlavý povrch omezen do 50 % plochy 
3) Německo: REI 60 pro ≤ 400 m2 

4) Velká Británie: jsou povoleny určité odchylky 

Tabulka 15 - snížení požadavků pasivní požární ochrany při instalaci sprinklerů [14] 
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8 Návrh pro zvětšení povolené výšky pro dřevostavby v Česku  

Do roku 2009 maximální povolená požární výška dřevostaveb neboli objektů s hořlavým 

konstrukčním systémem činila 9 m. Při předpokladu konstrukční výšky podlaží 3 m to byly 

čtyři povolená nadzemní podlaží objektu. V roce 2009 bylo změnou českých norem požární 

bezpečnosti [24]  byl tento omezující limit zvětšen na 12 m, což by představovalo povolených 

pět nadzemních podlaží. Při srovnání tohoto omezujícího limitu pro dřevostavby v rámci 

předpisů požární bezpečnosti porovnávaných států, Česko nijak výrazně nevykazuje rozdíl od 

požadavků jiných států. Bohužel tato změna maximální výšky byla provedena bez provedení 

dalších potřebných souvisejících změn. Hovoříme-li pak o zvětšeném limitu na 12 m, je také 

třeba dodat, že u staveb s požární výškou větší než 9 m, musí být v objektu navržená chráněná 

cesta oddělená konstrukcemi druhu DP1 staticky nezávislými na konstrukcích druhu DP2 a 

DP3. Teoreticky tak došlo ke zvýšení požární výšky pro objekty dřevostaveb, ale 

z praktického hlediska pro realizaci dřevostavby zůstává nevyřešen problém požadavků na  

konstrukce chráněných únikových cest.  

Současný limit požární výšky pro hořlavé konstrukce 12 m při výpočtovém požárním zatížení 

40 kg.m
-2

 považuji v rámci českého systému požární bezpečnosti za dostatečný za 

předpokladu možnosti využití celé výšky bez použití konstrukcí typu DP1 pro chráněnou 

únikovou cestu. Pro další zvětšování tohoto limitu požární výšky by muselo dojít 

k podstatným změnám současného systému požární bezpečnosti uplatňovaného v rámci 

českých technických norem požární bezpečnosti. 

8.1 Návrh využití  

Vlastní návrh spočívá v maximálním využití současného limitu požární výšky 12 m při 

výpočtovém požárním zatížení 40 kg.m
-2 

pro hořlavé konstrukční systémy staveb. Lze 

zachovat současný systém s původními požadavky dle české technické normy [24], které se 

týkají omezení požární výšky a konstrukcí chráněných únikových cest.  

Navržené řešení vychází z odchylky od normového požadavku, kdy za určitých podmínek by 

požárně dělící konstrukce chráněných únikových cest nemusely být vždy z konstrukcí druhu 

DP1 při požární výšce objektu 12 m. 

Takto navržená dřevostavba by musela obsahovat vždy jen konstrukce druhu DP2. Požárně 

dělící konstrukce chráněných únikových cest by musela splňovat požadavek na opláštění 

materiálem třídy reakce na oheň A2-s1, d0 u něhož se po dobu požadované požární odolnosti 

nenaruší jeho stabilita a tloušťka této ochrany je ověřena zkouškou. Tepelné a zvukové 
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izolace mohou být z výrobků třídy reakce na oheň A1 až A2. Při použití opláštění třídy reakce 

na oheň B-s1,d0, musí být takto navržená budova chráněna bytovými sprinklery, což je 

v podstatě automatické sprinklerové zařízení napojené na veřejný vodovod. Obdobou 

bytových sprinklerů je doplňkové sprinklerové hasicí zařízení (DHZ). Obkladový materiál 

musí splňovat ochrannou účinnost v obou případech K2 10 až 60 dle požadované požární 

odolnosti chráněných konstrukcí. 

Odůvodnění požadavku obkladových materiálů 

Je zde předpoklad, že při splnění požární odolnosti požárně dělících konstrukcí chráněných 

únikových cest, by bylo toto opatření dostačující. Zde jsem vycházel z evropského systému 

tzv. „K tříd - účinnost požárních ochran“.  Evropský systém K tříd je definován v evropské 

normě EN 13501- 2 [33]. Tyto třídy jsou založeny na zkoušení požární odolnosti podle 

evropské normy EN 14135 [37] a hlavním parametrem je teplota za protipožární ochranou 

(např. obklady, desky, nátěry) pro různé časové intervaly (10, 30 a 60 minut). Dalším 

parametrem je stabilita a padající části. Jsou dva typy K tříd a jsou definovány v závislosti na 

materiálu, viz tabulka 16. 

 třída K110 zahrnuje materiál s hustotou nižší než 300 kg.m
-3

 

 třída K2 10 - K2 60 zahrnuje veškeré materiály 

 

Třída Materiál  
Teplota za 

obkladem [ºC] 

Kritéria 
Čas [min] Zkouška dle 

ztráta stability hoření obkladu 

K110 
Deska s hustotou  

≤ 300 kg.m-3 
<250 NE NE 10 EN 14135 

K2 10 Standardní deska <250 NE NE 10 EN 14135 
K2 30 Standardní deska <250 NE NE 30 EN 14135 
K2 60 Standardní deska <250 NE NE 60 EN 14135 

Tabulka 16 - přehled K tříd podle EN 14135 [14] 

 

Tento systém pochází ze skandinávských zemí a je používán hlavně pro sádrokartonové 

desky.  Ale mohou to být také dřevěné obkladové materiály ošetřené protipožárními nátěry 

(nejčastěji tlakově impregnované). Používá se označení požární odolnosti obkladového 

materiálu v kombinaci s třídou reakce na oheň např. K2 10/B-s1,d0, což znamená, že 

obkladový materiál musí splňovat ochrannou účinnost 10 minut a povrchová úprava splňuje 

kritéria pro třídu reakce na oheň B-s1,d0 [14]. Dle literatury [56] se dřevěné obkladové 

materiály tloušťky 12 mm (jsou napuštěny protipožárním nátěrem) klasifikované jako          

K2 10/B-s1,d0 vyrovnají klasifikaci A2-s1, d0. 
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Dle výzkumu [9,14], je prokázáno, že třídu K2 10 lze získat u obkladového materiálu na bázi 

dřeva (dřevotřísky, překližky, masivní dřevěné desky, OSB desky a dřevovláknité desky) 

v tloušťkách 9 – 13 mm a 15 mm u masivního dřevěného obložení spojeného na péro a 

drážku. Třídy K2 30 je dosaženo u obkladových materiálů na bázi dřeva (překližky a masivní 

dřevo) v tloušťkách 24 – 26 mm, u masivních dřevěných desek spojených na péro a drážku 

pak 27 mm. Ve Švédsku postačuje klasifikace K2 10/B-s1,d0 pro většinu únikových cest. Mé 

navržené řešení požaduje v podstatě klasifikaci K2 10 až 60/A2-s1,d0 dle požadované požární 

odolnosti konstrukcí chráněných únikových cest. Při použití klasifikace K2 10 až 60/B-s1,d0 

by byl splněn požadavek dle českých norem na povrchové úpravy chráněných únikových cest 

při zachování dřevěného vzhledu povrchových úprav. Tato varianta by byla možná 

v kombinaci se samočinným sprinklerovým zařízením pro celou budovu. Na obrázku 12 jsou 

zobrazeny příklady použití materiálů s klasifikací K2 10 až 60/B-s1,d0. 

   

   

Obrázek 12 - příklady využití požárně odolných dřevěných obkladů [57] 
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Odůvodnění požadavku bytových sprinklerů 

Ve všech zemích porovnávaných v této diplomové práci jsou umožněny jisté úlevy a 

překročení limitů, které jsou požadovány v předpisech požární bezpečnosti staveb v 

jednotlivých zemích, při instalaci automatického sprinklerového zařízení. Lze zvětšovat 

povolenou stavební výšku objektů a zastavěnou plochu, snižovat požární odolnosti 

konstrukcí, prodlužovat únikové cesty a používat hořlavější materiály pro povrchové úpravy 

konstrukcí.  

Dle  USFA [58,59] kombinace kouřových hlásičů požáru s automatickým sprinklerovým 

zařízením snižuje pravděpodobnost úmrtí následkem vzniklého požáru o více než 80 %, dle 

statistik pojišťoven úspěšnost potlačení a kontroly požáru při správné instalaci a údržbě 

systému činí 99 %. Použití bytových sprinklerů je ekonomicky přijatelné řešení v porovnání 

ostatními stavebními náklady (cca 350 Kč/m
2
 chráněné plochy) a zároveň instalace systému 

nepřináší významnější konstrukční problémy. Tato zařízení jsou konstruována s rychlou 

odezvou a lepší citlivostí a zároveň vyžadují méně vody než běžné sprinklerové systémy. 

Dnešní dostupné sprinklerové hlavice určené pro bytovou výstavbu jsou menších rozměrů a 

tím není narušena estetika chráněných prostor. Stále přetrvávají obavy z případných škod 

způsobených vodou (požár, porucha nebo planý poplach). Tyto obavy však nejsou na místě, 

neboť škody způsobené požárem a kouřem u takto nechráněných objektů a prostorů jsou 

daleko vyšší, přičemž se při ručním zásahu hasiči vždy až ve fázi rozvinutého požáru je 

spotřebuje daleko více vody. Jen minimálně dochází k poruchám, uvádí se [59], že 

porouchaná pračka způsobí větší škody než porouchaná nebo nechtěně aktivovaná 

sprinklerová hlavice.  

Je prokazatelné, že použitím sprinklerového systému je zaručena velmi dobrá požární 

bezpečnost navržené stavby. Vliv bytových sprinklerů neboli „Residential sprinklers“ při 

požáru v běžném obývacím pokoji byl prokázán případovou studií [14,15], viz obrázek 13. 

  
Obrázek 13 - vliv DHZ při požáru - vlevo místnost nechráněná sprinklery, vpravo místnost 

chráněná sprinklery [4,9] 
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9 Závěr 

Diplomová práce se zabývá problematikou vícepodlažních dřevostaveb z hlediska požární 

bezpečnosti. Ve dvacátém století se v Evropě stavební konstrukce ze dřeva odsouvala do 

pozadí, ale v poslední době dřevo jako stavební materiál zažívá postupný návrat do evropské 

výstavby. Dokonce se hovoří o dřevu, jako o stavebním materiálu 21 století a to hlavně 

z ekologického hlediska. Přesto většímu rozšíření brání řada mýtů a pověr. Podstatnou roli 

sehrávají především omezující limity z hlediska požární ochrany v rámci národních předpisů 

jednotlivých zemí. 

Úvodní kapitola stručně seznamuje se dřevem jako stavebním materiálem s odkazem na jeho 

chování při požáru a jeho požární bezpečností. Následující část se věnuje evropskému 

systému pro stavební konstrukce a materiály s uvedením hlavních omezujících faktorů 

ovlivňujících povolenou požární výšku dřevostaveb v Evropě. 

Následuje část práce, která se podrobně věnuje požadavkům požární bezpečnosti 

v dřevostavbách ve vybraných zemích (Česko, Švédsko, USA, Kanada a Nový Zéland). Dále 

následuje stručný souhrn maximálních povolených výšek v konstrukcích ze dřeva 

v posuzovaných státech. Na závěr je stručně vyhodnocen vliv PBZ na dřevostavby a je 

uveden vlastní návrh umožňující zvýšit výšku dřevostaveb. Vlastní návrh byl řešen z hlediska 

omezujícího požadavku chráněné únikové cesty pro budovy s výškou nad 9 m. Navržené 

řešení vychází z odchylky od normového požadavku, kdy za určitých podmínek by požárně 

dělící konstrukce chráněných únikových cest nemusely být vždy z konstrukcí druhu DP1 při 

požární výšce objektu 12 m, kterou považuji za dostačující. Pro další zvětšování tohoto limitu 

požární výšky by muselo dojít k podstatným změnám současného systému požární 

bezpečnosti uplatňovaného v rámci českých technických norem požární bezpečnosti. 

Hlavním předpokladem většího využití dřeva pro konstrukce budov je adekvátní požární 

bezpečnost. V posledním desetiletí bylo provedeno několik výzkumných projektů zaměřených 

na chování dřevěných konstrukcí při požáru, jejichž cílem bylo poskytnout základní údaje a 

informace o bezpečném používání dřeva. Nové koncepce požární bezpečnosti se vyvíjejí na 

základě rozsáhlého testování a modelování. Aktuální rozšíření poznatků v oblasti návrhu 

požární bezpečnosti dřevěných konstrukcí v kombinaci s požárně bezpečnostními zařízeními, 

umožňuje bezpečné využití dřeva pro celou řadu stavebních aplikací. Výsledkem těchto 

výzkumů je, že v mnoha zemích začali revidovat své požární předpisy, což umožní větší 

využití dřeva jako stavebního materiálu. 
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Příloha A: podrobné tabulky požadavků IBC v USA 

Tabulka PA.1: Klasifikace prostorů dle účelu a obsazení 

1 

 

Typ prostoru Skupina poznámka 

Shromažďovací  A-1 Obvykle shromažďovací prostory s pevnými sedadly např. kinosály, divadla, studia 

A-2 Prostory se spotřebou jídla a pití např. noční kluby, restaurace, jídelny, kavárny 

A-3 Prostory určené pro bohoslužby, rekreaci nebo pobavení, které nejsou klasifikovány jinde ve 
skupině (bez spotřeby jídla a pití nebo bez připevněných sedadel) např. společenské sály a 
taneční sály, herny, galerie, výstavní sály, pohřební sály, tělocvičny, muzea, knihovny, čekárny 
v dopravních terminálech   

A-4 Prostory pro sportovní akce se sedadly pro diváky  

A-5 Venkovní shromažďovací prostory např. zábavní parky  

Obchodní B Např. kanceláře, banky, archívy, letištní věže, ambulantní pracoviště, pošty, laboratoře 

Vzdělávací  E Prostory pro vzdělání od 12 stupně, kde se nachází šest a více osob 

Výrobní F-1 Prostory, které nespadají do skupiny F-2 nízké nebezpečí, musí být zařazeny jako skupina F-1 
střední nebezpečí např. výroba automobilů, letadel, potravinářství, elektronika, výroba nápojů 
nad 16 % obsahu alkoholu 

F-2 Prostory, které zahrnují výrobu nebo výrobu nehořlavých materiálů, které při kompletaci, balení 
nebo zpracování nezahrnují významné nebezpečí vzniku požáru např. výroba nápojů do 16 % 
obsahu alkoholu, kovové výrobky, keramické výrobky 

Vysoké nebezpečí H-1 Prostory, kde se nachází látky, které představují nebezpečí výbuchu 

H-2 Prostory, kde jsou skladovány nebo používány uvedené hořlavé látky 

H-3 Prostory, kde jsou skladovány nebo používány uvedené hořlavé látky 

H-4 Prostory, kde jsou skladovány nebo používány uvedené látky, které představují zdravotní rizika 
např. vysoce toxické a toxické látky 

H-5 Prostory pro výrobu, vývoj a výzkum polovodičů, ve kterých jsou nebezpečné látky přesahující 
normové hodnoty 

Zdravotnická a 
pečovatelská 

I-1 Prostory pečovatelských zařízení, které jsou určeny pro více než 16 osob, kde pobývají 24 
hodin denně např. asistovaná péče, alkoholní léčebny, rehabilitace 

I-2 Prostory zdravotnických zařízení, které jsou určeny pro více než 5 osob, kde pobývají 24 hodin 
denně např. nemocnice, pěstounská péče, psychiatrické léčebny, pečovatelské domy 

I-3 Prostory, které jsou určeny pro více než 5 osob, kde pobývají 24 hodin denně v nápravných 
zařízeních 

I-4 Prostory, které jsou určeny pro více než 5 osob, kde pobývají méně než 24 hodin denně. Tzv. 
prostory s denní péčí všech věkových kategorií 

Prodejní M Např. Obchodní domy, velkoobchodní a maloobchodní prodejny. Uložené nebezpečné látky 
nesmí překročit tabulkové hodnoty 

Bydlení a ubytování R-1 Prostory s převážně přechodným ubytováním pro více než 10 osob např. penziony, motely, 
hotely 

R-2 Prostory s převážně trvalým ubytováním pro více než 16 osob např. ubytovny, hotely, kláštery, 
mnišské koleje 

R-3 Prostory s převážně trvalým ubytováním, které nejsou klasifikovány jako R-1, R-2, R-4 nebo I, 
ale ne více než dvě bytové jednotky  

R-4 Prostory pro více než 5 osob a méně než 16 osob, které jsou určeny pro osoby s 24 hodinovým 
dozorem.   

Sklady S-1 Prostory pro skladování, které nejsou klasifikovány jako S-2 

S-2 Prostory pro skladování nehořlavých materiálů 

Ostatní U Prostory, které nejsou zařazeny v jiné skupině např. věže, nádrže, zemědělské stavby 

 



Příloha A: podrobné tabulky požadavků IBC v USA 

Tabulka PA.2: Limitní stavební výšky budov a plochy zastavění 

2 

 

 
 
 

 
 
Skupina 

 Typ konstrukce 

Výška [ft] 

Typ I Typ II Typ III Typ IV Typ V 

A B A B A B HT A B 

UL 160 65 55 65 55 65 50 40 

podlaží (S) / plocha (A) 

A-1 
S 

A 

UL 

UL 

5 

UL 

3 

15500 

2 

8500 

3 

14000 

2 

8500 

3 

15000 

2 

11500 

1 

5500 

A-2 
S 
A 

UL 
UL 

11 
UL 

3 
15500 

2 
9500 

3 
14000 

2 
9500 

3 
15000 

2 
11500 

1 
6000 

A-3 
S 
A 

UL 
UL 

11 
UL 

3 
15500 

2 
9500 

3 
14000 

2 
9500 

3 
15000 

2 
11500 

1 
6000 

A-4 
S 

A 

UL 

UL 

11 

UL 

3 

15500 

2 

9500 

3 

14000 

2 

9500 

3 

15000 

2 

11500 

1 

6000 

A-5 
S 
A 

UL 
UL 

UL 
UL 

UL 
UL 

UL 
UL 

UL 
UL 

UL 
UL 

UL 
UL 

UL 
UL 

UL 
UL 

B 
S 
A 

UL 
UL 

11 
UL 

5 
37500 

3 
23000 

5 
28500 

3 
19000 

5 
36000 

3 
18000 

2 
9000 

E 
S 

A 

UL 

UL 

5 

UL 

3 

26500 

2 

14500 

3 

23500 

2 

14500 

3 

25500 

1 

18500 

1 

9500 

F-1 
S 
A 

UL 
UL 

11 
UL 

4 
25000 

2 
15500 

3 
19000 

2 
12000 

4 
33500 

2 
14000 

1 
8500 

F-2 
S 
A 

UL 
UL 

11 
UL 

5 
37500 

3 
23000 

4 
28500 

3 
18000 

5 
50500 

3 
21000 

2 
13000 

H-1 
S 

A 

1 

21000 

1 

16500 

1 

11000 

1 

7000 

1 

9500 

1 

7000 

1 

10500 

1 

7500 

NP 

NP 

H-2 
S 
A 

UL 
21000 

3 
16500 

2 
11000 

1 
7000 

2 
9500 

1 
7000 

2 
10500 

1 
7500 

1 
3000 

H-3 
S 
A 

UL 
UL 

6 
60000 

4 
26500 

2 
14000 

4 
17500 

2 
13000 

4 
25500 

2 
10000 

1 
5000 

H-4 
S 

A 

UL 

UL 

7 

UL 

5 

37500 

3 

17500 

5 

28500 

3 

17500 

5 

36000 

3 

18000 

2 

6500 

H-5 
S 
A 

4 
UL 

4 
UL 

3 
37500 

3 
23000 

3 
28500 

3 
19000 

3 
36000 

3 
18000 

2 
9000 

I-1 
S 
A 

UL 
UL 

9 
55000 

4 
19000 

3 
10000 

4 
16500 

3 
10000 

4 
18000 

3 
10500 

2 
4500 

I-2 
S 

A 

UL 

UL 

4 

UL 

2 

15000 

1 

11000 

1 

12000 

NP 

NP 

1 

12000 

1 

9500 

NP 

NP 

I-3 
S 
A 

UL 
UL 

4 
UL 

2 
15000 

1 
10000 

2 
10500 

1 
7500 

2 
12000 

2 
7500 

1 
5000 

I-4 
S 
A 

UL 
UL 

5 
60500 

3 
26500 

2 
13000 

3 
23500 

2 
13000 

3 
25500 

1 
18500 

1 
9000 

M 
S 

A 

UL 

UL 

11 

UL 

4 

21500 

2 

12500 

4 

18500 

2 

12500 

4 

20500 

3 

14000 

1 

9000 

R-1 
S 
A 

UL 
UL 

11 
UL 

4 
24000 

4 
16000 

4 
24000 

4 
16000 

4 
20500 

3 
12000 

2 
7000 

R-2 
S 
A 

UL 
UL 

11 
UL 

4 
24000 

4 
16000 

4 
24000 

4 
16000 

4 
24500 

3 
12000 

2 
7000 

R-3 
S 

A 

UL 

UL 

11 

UL 

4 

UL 

4 

UL 

4 

UL 

4 

UL 

4 

UL 

3 

UL 

3 

UL 

R-4 
S 
A 

UL 
UL 

11 
UL 

4 
24000 

4 
16000 

4 
24000 

4 
16000 

4 
20500 

3 
12000 

2 
7000 

S-1 
S 
A 

UL 
UL 

11 
48000 

4 
26000 

2 
17500 

3 
26000 

2 
17500 

4 
25500 

3 
14000 

1 
9000 

S-2 
S 

A 

UL 

UL 

11 

79000 

5 

39000 

3 

26000 

4 

39000 

3 

26000 

5 

38500 

4 

21000 

2 

13500 

U 
S 
A 

UL 
UL 

5 
35500 

4 
19000 

2 
8500 

3 
14000 

2 
8500 

4 
18000 

2 
9000 

1 
5500 

Pro SI: 1 stopa = 304,8 mm , 1 čtvereční stopa = 0,0929 m2 

A = chráněná konstrukce nebo 1 hodina požární odolnosti navíc, B = žádné speciální požadavky na požární odolnost 

A = zastavěná plocha [sq ft] , S = nadzemní podlaží, UL = neomezeno, NL = není dovoleno 
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Příloha B: požadavky na požární odolnost Česko 

Tabulka PB.1: požadavky požární odolnosti konstrukcí dle ČSN 73 0802 

 

1 

 

K
on

st
ru

kč
ní

 

sy
st

ém
 

Nevyšší výpočtové 
požární zatížení 
v posuzovaném 
požárním úseku 

[kg.m-2] 

Nejnižší stupeň požární bezpečnosti požárního úseku 

I II III IV V VI VII 

Výška objektu h (nadzemní podlaží)  
[m] 

n
eh

o
řl

av
ý 

15 12 30 60 bez omezení 

30 O 12 30 bez omezení 

45 O 6 22,5 45 bez omezení 

60 O 6 12 30 45 bez omezení 

90 Oa O 6 12 30 45 bez omezení 

120 N1 Oa O 6 12 30 45 

nad 120 1) N1 N1 Oa O 6 12 30 

sm
íš

en
ý 

10 6 12 12 18 22,5 N2 N2 

25 O 6 12 18 22,5 N2 N2 

35 O 6 12 18 22,5 N2 N2 

50 Oa O 6 18 22,5 N2 N2 

75 N1 O 6 12 22,5 N2 N2 

100 N1 O 6 9 15 N2 N2 

nad 100 1) N1 N1 O 6 12 N2 N2 

h
o

řl
av

ý 

10 4 9 12 12 12 N2 N2 

20 O 4 9 12 12 N2 N2 

30 O 4 9 12 12 N2 N2 

40 Oa O 4 9 12 N2 N2 

60 N1 O 4 4 9 N2 N2 

80 N1 Oa O 4 9 N2 N2 

nad 80 1) N1 N1 Oa O 4 N2 N2 

Poznámka:  
N1 - tohoto stupně požární bezpečnosti se nesmí použít  

N2 - konstrukční systémy smíšené a hořlavé se nesmějí použít pro tyto stupně požární bezpečnosti 
O – požární úseky v jednopodlažních objektech 
Oa – požární úseky v jednopodlažních objektech a se součinitelem a ≤ 1,1 
1) Je - li výpočtové požární zatížení vyšší než 180 kg.m-2 u nehořlavých, 140 kg.m-2 u smíšených nebo 100 kg.m-2 u hořlavých konstrukčních systémů a 

současně součinitel a je vyšší než 1,1, může územně příslušný hasičský záchranný sbor požadovat další požárně bezpečnostní opatření s ohledem na 
konkrétní podmínky v těchto požárních úsecích (např. instalaci samočinného stabilního hasicího zařízení, samočinného odvětrávacího zařízení, zvýšení 
požární odolnosti nosných a požárně dělících konstrukcí a požárních uzávěrů), v podzemních podlažích jsou uvedená výpočtová požární zatížení při 
současném součiniteli a vyšším než 1,1 bez dalších požárně bezpečnostních opatření nepřípustná 
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