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Anotace 

MAKOVÁ, Jarmila. Dřevostavby z pohledu požární bezpečnosti staveb. Diplomová práce. 

Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2014. 53s. 

 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou požární bezpečnosti dřevostaveb v České 

republice. V první části je uvedena stručná charakteristika současně používaných typů 

dřevostaveb a také trend výstavby dřevostaveb v posledních letech. V dalších částech je 

popsána klasifikace dřevěných výrobků, třídění konstrukčních částí a systémů, požadavky 

na projektování dřevostaveb z hlediska požární bezpečnosti, požární odolnost dřevěných 

konstrukcí a posouzení odstupových vzdáleností. V poslední části je uveden návrh 

aktivních prvků opatření pro zvýšení požární bezpečnosti dřevostaveb. Diplomová práce 

by měla sloužit jako přehled požární bezpečnosti dřevostaveb. 

 

Klíčová slova: dřevostavby, požární bezpečnost, odstupová vzdálenost, požární odolnost. 

 

MAKOVÁ, Jarmila. Timber Buildings from the Point of View of Fire Safety in Buildings. 

Diplomová práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2014. 

53 s. 

 

This thesis deals with fire safety requirements for timber buildings in the Czech republic. 

First part shows brief characteristic of type of timber buildings used at this time and trends 

of timber buildings building-up in recent years. The other parts describe fire classification 

of wood construction products, sorting structural member and systems, fire safety 

requirements for timber buildings, resistance fire of wooden constructions and examination 

of distance. The last part deals with proposal active element procuration for increasing fire 

safety of timber buildings. The thesis should serve as summary of fire safety of timber 

buildings. 
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Úvod 

Dřevostavby se v posledních letech stávají stále oblíbenějšími. A to zejména rodinné 

domy, penziony, hotely a jiné menší stavby jako například přístřešky pro osobní 

automobily a zahradní domky. Největší předností tohoto typu stavby je především rychlost 

výstavby, která je v dnešní době velmi žádaná. Další výhodou je, že dřevostavby mohou 

být a často jsou realizovány jako nízkoenergetické a pasivní domy. 

Problematika dřevostaveb je často řešeným tématem také z hlediska požadavků na jejich 

požární bezpečnost. O problematice požární bezpečnosti dřevostaveb byla napsána již celá 

řada odborných publikací, článků, komentářů a různých prací.  Jedná se o stále aktuální 

téma, které řeší mnoho dílčích problému. Výstavba dřevostaveb je limitována z hlediska 

požární bezpečnosti zejména výškou, která je v současné době v České republice omezena 

hodnotou 12 m. Rovněž české technické normy a předpisy platné pro projektování staveb 

často omezují použití hořlavých, tzn. i dřevěných, konstrukčních částí a systémů pro určité 

typy staveb. Dalším výrazným omezením pro objekty realizované jako dřevostavby jsou 

velké odstupové vzdálenosti.  

Práce bude řešit problematiku dřevostaveb, kdy níže v textu budou uvedeny typy 

dřevostaveb, které se v současnosti staví, následně bude přiblížena problematika 

klasifikace dřevěných výrobků a třídění konstrukčních částí. V dalších kapitolách bude 

uveden přehled požadavků a omezení, které jsou při projektování dřevostaveb uplatňovány 

současně platnými normami a předpisy. Samostatnou kapitolou je také stanovování 

odstupových vzdáleností od dřevostaveb. V závěru práce jsou nastíněny možnosti návrhu 

aktivních prvků a opatření, které by mohly ovlivnit požární bezpečnost dřevostaveb a 

případně zmírnit požadavky současně platných norem a předpisů na tento typ objektů.  

Cílem diplomové práce je nejen zhodnocení současně platných norem a předpisů v oblasti 

projektování dřevostaveb, ale také návrh konkrétních technických opatření či uvedení 

konkrétních zdůvodnění, které by mohly být využity například při tvorbě dalších 

normových požadavků pro projektování dřevostaveb. 
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Rešerše 

Informační zdroje této práce lze rozdělit do čtyř oblastí. První, velice obsáhlá oblast se týká 

dřevostaveb ze stavebního hlediska. Druhá oblast zahrnuje problematiku klasifikace 

stavebních výrobků, třídění konstrukčních částí a požární odolnost dřevěných konstrukcí. 

Třetí oblast se zabývá dřevostavbami z hlediska požární bezpečnosti staveb. A čtvrtá oblast 

zahrnuje aktivní prvky protipožární ochrany. 

Dřevostavbami ze stavebního hlediska se zabývá velké množství publikací, odborných 

článků a katalogů výrobců jak od českých autorů, tak zahraničních autorů. Dřevostavbami 

z hlediska požární bezpečnosti staveb se tyto publikace věnují většinou v samostatné 

kapitole. 

Informace o klasifikaci stavebních výrobků a požární odolnosti dřevěných konstrukcí jsou 

uvedeny především v českých a evropských normách a také v publikacích a odborných 

článcích. Klasifikace stavebních výrobků se provádí podle klasifikačních norem  

ČSN EN 13501. Třídění konstrukčních částí a systémů je pak řešeno českými normami. 

Stanovování požární odolnosti dřevěných konstrukcí probíhá především na základě 

výsledků zkoušek nebo výpočtů podle Eurokódů. 

Zdroje informací o dřevostavbách z pohledu požární bezpečnosti staveb jsou uvedeny ve 

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

pozdějších předpisů [10], v kodexu norem požární bezpečnosti staveb a v odborných 

článcích. 

Informace o aktivních prvcích požární ochrany se nachází v závěrečných pracích, na 

stránkách firem vyrábějících takováto zařízení a v zahraničních zdrojích. 

 

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

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

Autoři této publikace se věnují dřevostavbám komplexně a především z pohledu českých 

předpisů. Zaměřuje se na objekty sloužící k bydlení (rodinné a bytové domy). Popisuje 

také nízkoenergetické a pasivní dřevostavby. Požární bezpečnosti dřevostaveb je věnovaná 

samostatná kapitola. 
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ÖSTMAN, B., FRANGI, A., DHIMA, D. a kol. Fire safety in timber buildings. Technical 

guidline for Europe. Stockholm (Sweden): SP Technical Research Institute of Sweden, SP 

Trätek, 2010. 210 s. ISBN 978-91-86319-60-1. 

Tato kniha je první evropský technický průvodce požární bezpečností dřevěných výrobků a 

dřevěných konstrukcí používaných v budovách. Publikace je jedním z výsledků spolupráce 

odborníků z mnoha evropských zemí. V kapitole 5 až 7 jsou uvedeny základní požadavky 

a výpočtové metody zahrnující Eurokód 5. Jsou zde také uvedeny poznatky z nedávných 

výzkumů. Text je doplněn o vzorové příklady.  

 

ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování. Praha: Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 20 s. 

V této normě se nachází rozdělení budov pro bydlení a ubytování, požadavky a omezení na 

stavební konstrukce jednotlivých typů staveb. 

 

ČSN EN 1995-1-2. Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-2: Obecná 

pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru. Praha: Český normalizační institut, 

2006. 68 s. Třídící znak 73 1701. 

Tato norma se zabývá navrhováním dřevěných konstrukcí na vystavení účinkům požáru, 

především zachování nosné a požárně dělicí funkce. Předmětem jsou pasivní metody 

požární ochrany.   
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1 Aktuální výstavba dřevostaveb 

Dřevo jako stavební materiál používají lidé po celém světě ke stavbě svých obydlí i staveb 

s jiným využitím již několik tisíc let. Předností dřeva je, že patří mezi obnovitelný 

materiál. V současné době dochází v České republice k nárůstu počtu nově postavených 

dřevostaveb. Jako dřevostavby se staví především rodinné domy, ale také bytové domy, 

objekty k ubytování, administrativní budovy, haly s různým využitím apod. (Obr. 1). 

 

 

Obr. 1  Dřevostavba jezdecká hala [30] 

1.1 Rozdělení dřevostaveb podle typu 

Dřevostavby mají konstrukci převážně ze dřeva nebo z materiálů na bázi dřeva. Na základě 

konstrukčního systému rozdělujeme současné dřevostavby na [8]: 

 - skeletové stavby,  

 - elementární stavby ze dřeva,  

 - masivní stavby ze dřeva. 

1.1.1 Skeletové stavby 

Nosná konstrukce skeletových staveb je tvořena z tyčových prvků [8], které přenáší 

veškerá zatížení působící na konstrukci. Nejstarším typem těchto staveb jsou hrázděné 

stavby, kdy dřevěná kostra byla spojována tesařskými spoji a následně byla provedena 

vyzdívka bez nosné funkce. Současné skeletové stavby jsou oproti hrázděným stavbám 

zjednodušeny. Nosná kostra je tvořena pouze vodorovnými a svislými prvky. Rovněž 

klasické tesařské spoje byly nahrazeny inženýrskými spoji. U těchto staveb jsou nosné 
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prvky ve větších vzdálenostech. Mezi skeletové stavby se řadí i dřevostavby se sloupkovou 

konstrukcí, někdy též označované jako lehký dřevěný skelet (Obr. 2). Tyto stavby jsou 

tvořeny spodním vodorovným prahem, svislými hustě kladenými žebry přes celou výšku 

budovy a horním rámem. Osová vzdálenost prvků je 600 až 625 mm, aby bylo možné 

použít výztužné opláštění velkoplošnými materiály. 

 

 

Obr. 2  Současná evropská sloupková konstrukce [8] 

1.1.2 Elementární stavby ze dřeva 

Skupina těchto staveb se vyvinula z hrázděných staveb. Nosná dřevěná konstrukce 

elementárních staveb ze dřeva je sestavována z jednotlivých elementů – přířezů, 

jednotného profilu [8]. Ztužení elementárních dřevostaveb je prováděno pomocí vnějšího 

opláštění z velkoplošných materiálů, které jsou na dřevěnou kostru připevňovány nosnými 

spoji. Tyto stavby dále rozdělujeme na rámové a panelové. 

 

Rámové dřevostavby 

Nosný dřevěný rám těchto staveb je tvořen z přířezů jednotného profilu na výšku jednoho 

podlaží, a to ze spodního prahu, horního rámu a svislé stojky. Tento rám tvoří jak stěny, 

tak i strop a střechu. Celá stavba je ztužena provedením výztužného opláštění. Rámové 

dřevostavby lze provádět dvěma způsoby – stavět je na staveništi přímo z jednotlivých 

přířezů nebo z předem připravených dřevěných rámů s výztužným opláštěním z jedné 

strany. Výhodou druhého zmiňovaného způsobu je, že dochází ke zkrácení doby, po kterou 
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jsou dřevěné konstrukce vystaveny povětrnostním vlivům, a tím je omezeno pronikání 

vlhkosti do dřeva. 

 

Panelové dřevostavby 

Tyto dřevostavby jsou na staveništi kompletovány z hotových panelů. Panely jsou předem 

vyrobeny ve výrobní hale sestavením dřevěného rámu [32], který je opláštěn z jedné 

strany. Následně je mezi stojky rámu vložena vláknitá izolace, provedou se potřebné 

rozvody instalací a opláštění z druhé strany. Na panelu jsou dále provedeny povrchové 

úpravy, vnější zateplovací systém a osazeny okna a dveře. Hotové panely jsou 

transportovány na staveniště, kde jsou osazeny na základovou desku a smontovány. 

1.1.3 Masivní stavby ze dřeva 

Mezi masivní stavby ze dřeva řadíme stavby z trámů a také stavby z dřevěných bloků, 

které jsou seskládány nebo navrstveny z jednotlivých přířezů a spojeny lepením nebo 

spojovacím materiálem (hřebíky, vruty, šrouby apod.). Masivní dřevostavby podle [39] 

rozdělujeme na: 

- tradiční: 

o srubové a roubené dřevostavby, 

- novodobé: 

o stavby z vrstveného masivu, 

o stavby ze skládaných přířezů, 

o stavby z dílcových prvků. 

1.2 Výstavba dřevostaveb v ČR 

Podíl nově vystavěných dřevostaveb je v rámci celkového počtu novostaveb prozatím 

relativně nízký, ale v posledních letech narůstá. V letech 1997 až 2012 bylo na území 

České republiky postaveno [2] celkem 9 653 rodinných domů a celkem 66 bytových domů 

formou dřevostavby. Počet rodinných domů (dřevostaveb) od roku 2002 každoročně roste, 

což je patrné z grafu (Obr. 3). Během deseti let vzrostl podíl dřevěné nosné konstrukce u 

rodinných domů z 1 % na 10 %. Většina postavených rodinných domů má 1 bytovou 
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jednotku. Bytové domy mají průměrně 3 podlaží a průměrně 8,2 bytů. Formou dřevostavby 

byly v tomto období postaveny i 3 domovy pro seniory. Nejvíce rodinných domů bylo 

postaveno ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v nejbližším okolí Prahy a 

v Ostravě.  

 

 

Obr. 3  Graf procentuálního zastoupení typů nosných konstrukcí u nově postavených 

rodinných domů [2] 

 

V letech 2006 až 2011 bylo na území České republiky [40] dokončeno celkem 8 115 

nových nebytových budov. Z tohoto počtu bylo 66, 2 % zděných budov (5 370), 7,8 % 

budov mělo montovanou konstrukci (632), 12,6 % budov bylo dřevěných (1 024) a 13,4 % 

budov bylo postaveno z jiných materiálů příp. kombinací několika materiálů (1 089), viz 

Obr. 5. Ve většině skupin nových nebytových prostor má dřevěná nosná konstrukce 

minimální zastoupení. Nejvýznamněji a to 25 % je dřevěná nosná konstrukce zastoupena 

ve výstavbě hotelů a obdobných budov (Obr. 4). 
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Obr. 4  Graf procentuálního zastoupení typů nosných konstrukcí dokončených nebytových 

budov v letech 2006 až 2011 [40] 

 

 

Obr. 5  Podíl jednotlivých typů nosné konstrukce u všech dokončených nebytových budov 

v období 2006-2011 [40] 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Struktura nových nebytových budov dokončených v období 2006-2011 

jiná

dřevěná

montovaná

zděná

66,2% 7,8% 

12,6% 

13,4% 

Nosné konstrukce nebytových budov v období 2006-2011 

zděná

montovaná

dřevěná

jiná



9 

 

1.3 Výhody a nevýhody dřevostaveb 

Výhody dřevostaveb [8], [28]: 

- dobré tepelně izolační vlastnosti, umožňují snížit tloušťku stěn a získat tak větší 

obytnou plochu, 

- rychlá výstavba, 

- „suchá“ technologie výstavby, 

- možnost okamžitého užívání stavby, 

- dřevo je obnovitelná surovina. 

Nevýhody dřevostaveb [8], [28]: 

- nižší schopnost stěn akumulovat teplo, 

- vyšší nároky na správné provedení stavby (zachování životnosti), 

- zkrácení životnosti dřevěných prvků při vystavení vlhkosti, 

- nižší hodnoty požární odolnosti než u zděných konstrukcí, 

- omezené použití s ohledem na požadavky platných ČSN a jiných předpisů 

v oblasti požární bezpečnosti staveb, 

- větší nároky na velikost požárně nebezpečného prostoru a s tím související 

možné zvětšení nároků na velikost stavebního pozemku. 
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2 Klasifikace dřevěných výrobků a třídění konstrukčních částí a 

systémů 

2.1 Třídění dřeva podle klasifikačních norem ČSN EN 13501 

Klasifikace stavebních, mimo jiné i dřevěných výrobků probíhá v České republice podle 

klasifikačních evropských norem ČSN EN 13501. Dle ČSN EN 13501-1 Požární 

klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků 

zkoušek reakce na oheň [22] klasifikujeme výrobky do sedmi tříd reakce na oheň 

s označením A1, A2, B, C, D, E nebo F (třída A1 a A2 zahrnuje nehořlavé výrobky, třída  

B až F výrobky s postupně rostoucí hořlavostí). Klasifikaci lze získat pouze při provedení 

zkoušek nebo postupů rozšířené aplikace požadovaných pro tento vybraný výrobek. Tato 

norma platí pro tři kategorie výrobků: 

- stavební výrobky kromě podlahových kratin a tepelně izolačních výrobků potrubí, 

- podlahové krytiny, 

- tepelně izolační výrobky potrubí. 

Reakcí na oheň se rozumí odezva výrobku za určených podmínek, příspěvkem vlastního 

rozkladu k rozvoji ohně, kterému je vystaven. Pro stanovení třídy reakce na oheň 

stavebních výrobků kromě podlahových krytin a tepelně izolačních výrobků potrubí se 

výrobek podrobí příslušným zkušebním metodám – zkouška nehořlavosti (pro klasifikaci 

do tříd A1, A2), stanovení spalného tepla (pro klasifikaci do tříd A1, A2), zkouška 

jednotlivým hořícím předmětem (pro klasifikaci do tříd A2, B, C, D), zkouška zápalnosti 

(pro klasifikaci do tříd B, C, D, E). Klasifikace reakce na oheň posuzovaného výrobku se 

určí na základě porovnání výsledků zkoušek s klasifikačními parametry, které jsou 

uvedeny v ČSN EN 13501-1 [22]. Pokud výrobek nesplní požadavky pro zařazení do třídy 

E, pak je klasifikován do třídy F. 

Třídu reakce na oheň konstrukčního dřeva a desek na bázi dřeva lze určit i bez potřeby 

provádět jejich zkoušení a to na základě tabulek A2, A3 a A4 v příloze A v ČSN 73 0810 

PBS – Společná ustanovení [13], viz Tabulka 1.  

U výrobků klasifikovaných A2, B, C, D se podle ČSN EN 13501-1 [22] určují doplňkové 

klasifikace s1, s2, s3 podle vývinu kouře a d0, d1, d2 podle plamenně hořících kapek. 
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Hodnota číslice u doplňkové klasifikace s, d značí míru tvorby kouře a kapek. Čím je 

hodnota vyšší, tím je i tvorba kouře a kapek vyšší. 

 

Tabulka 1  Klasifikace dřeva a desek na bázi dřeva do třídy reakce na oheň [13] 

Třída reakce 

na oheň 
Výrobek 

Minimální objemová 

hmotnost [kg · m
-3

] 

Minimální celková 

tloušťka [mm] 

B-s1, d0 

cementotřískové desky 

s obsahem cementu  

min. 75 % hm. 

1 000 10 

D-s2, d0 

konstrukční dřevo – vizuálně 

a strojově tříděné konstrukční 

řezivo (řezané, hoblované) nebo 

kulatina 

350 

(min. střední objemová 

hmotnost) 

22 

desky z rostlého dřeva 400 12 

třískové desky 600 9 

vláknité desky tvrdé 900 6 

vláknité desky polotvrdé 600 9 

vláknité desky MDF 600 9 

desky OSB 600 9 

překližované desky 400 9 

E 
vláknité desky polotvrdé 400 9 

vláknité desky izolační 250 9 

 

2.2 Třídění konstrukčních částí podle ČSN 73 0810 

Konstrukční části dělíme podle požadavků uvedených v ČSN 73 0810 PBS [13] na tři 

druhy DP1, DP2 a DP3. Zatřiďování do jednotlivých druhů zohledňuje teplo uvolňované 

z konstrukční části při požáru, vliv na stabilitu a únosnost konstrukčních částí. 

Konstrukční části druhu DP1 nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu 

požáru. Tyto části jsou složeny z výrobků třídy reakce na oheň A1. V případě splnění 

limitních podmínek daných normami (např. požární výška objektu do 22,5m) mohou být 
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konstrukční části i z výrobků třídy reakce na oheň A2. Uvnitř konstrukčních částí mezi 

výrobky třídy reakce na oheň A1 a A2 můžou být umístěny výrobky třídy reakce B až F 

(např. tepelné a zvukové izolace) a to pokud nedojde k jejich vzplanutí v požadované době 

požární odolnosti a neovlivňují stabilitu a únosnost konstrukční části. Mezi konstrukční 

části druhu DP1 patří například betonové, železobetonové a zděné části.  

Konstrukční části druhu DP2 také nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu 

požáru. U těchto částí může být nosná část z výrobků třídy reakce na oheň B až D, pokud 

jsou umístěny uvnitř konstrukční části mezi výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2. 

Dostačující povrchovou vrstvou je omítka na pletivu, deska na bázi sádry a jiné deskové 

materiály odpovídajícího zatřídění o tloušťce min. 12 mm. Povrchové vrstvy musí po dobu 

požadované požární odolnosti omezit hoření výrobků uvnitř konstrukční části, tak aby 

nebylo dosaženo jejich teploty vzplanutí – nesmí se narušit jejich stabilita. Za konstrukční 

část druhu DP2 se považují například dřevěné trámové stropy se záklopem a podhledem 

s omítkou na pletivu tloušťky alespoň 12 mm s libovolnou podlahovou částí. 

Konstrukční části druhu DP3 zvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu 

požáru. Tyto části zahrnují podstatné složky konstrukcí, které nesplňují požadavky na 

konstrukční části druhu DP1 a DP2. Příkladem konstrukční části druhu DP3 je dřevěný 

strop s viditelnými trámy. 

Dřevostavby obsahují konstrukční části druhu DP2 a DP3. 

2.3 Zatřídění jednotlivých konstrukcí různých typů dřevostaveb 

V dnešní době se na trhu objevují elementární, skeletové i moderní masivní dřevostavby 

s konstrukcemi různých skladeb. Tabulka 2 uvádí pro názornost čtyři druhy skladeb 

konstrukcí stěn a jejich požární odolnost.  

Tabulka 3 obsahuje dva druhy skladeb konstrukcí stropu a jejich požární odolnost. 
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Tabulka 2  Vybrané konstrukce stěn používané u dřevostaveb 

Typ 

konstrukce 
Schéma Skladba konstrukce 

Požární 

odolnost 

konstrukce 

obvodová a 

nosná stěna 

[35] 

 

1- sádrovláknitá deska 2 x 15 mm 

(Fermacell) 

2- nosná dřevěná konstrukce 

60/100 mm 

3- minerální izolace tl. 100 mm, 

objemová hmotnost 30 kg · m
-3

 

REI 60 DP2 

REW 60 DP2 

REI 90 DP3 

REI 90 DP3 

obvodová 

stěna 

s izolační 

předstěnou 

[31] 

 

1- termofasáda tl. 107 mm 

2- sádrovláknitá deska tl. 15 mm 

(Fermacell) 

3- dřevěný rám vyplněný tepelnou 

izolací tl. 120 mm 

4- parozábrana 

5- dřevěný rám vyplněný tepelnou 

izolací tl. 40 mm 

REI 60 DP3 

nosná 

obvodová 

stěna [36], 

[38] 

 

1- systémová fasádní omítka tl. 8 

mm 

2- minerální izolace tl. 100 mm 

(Isover – Orsil TF) 

3- masivní dřevěná stěna tl. 2 x 42 

mm (Novatop Solid) 

4- sádrovláknitá deska tl. 10 mm 

(Fermacell) 

při tepleném 

namáhání z 

interiéru 

REW 60 DP3 

REI 60 DP3 

nosná vnitřní 

stěna [36], 

[38] 

 

1- sádrovláknitá deska tl. 10 mm 

(Fermacell) 

2- masivní dřevěná stěna tl. 2 x 42 

mm (Novatop Solid) REI 15 DP2 

REI 60 DP3 
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Tabulka 3  Vybrané konstrukce stropů používané u dřevostaveb 

Typ 

konstrukce 
Schéma Skladba konstrukce 

Požární 

odolnost 

konstrukce 

dřevěný 

strop 

s nutným 

horním 

opláštěním 

záklopem 

[35] 
 

1- záklop 

2- stropní trámy 40 x 240 mm 

3- minerální izolace tl. 140 mm, 

objemová hmotnost 30 kg · m
-3

 

4- dřevěné latě 30 x 50 mm 

5- sádrovláknitá deska 2 x 12,5 

mm (Fermacell) 

REI 45 DP2 

REI 60 DP3 

strop nad 

přízemím 

[31] 

 

1- podlahová krytina tl. 10 mm 

2- podlahový dílec tl. 25 mm 

(Fermacell) 

3- dřevovláknitá deska měkká  

tl. 60 mm 

4- Mirelon 

5- dřevotříska tl. 22 mm 

6- stropní nosík 60 x 240 mm; 

vzduchová mezera 120 mm; 

tepelná izolaci 120 mm 

7- dřevěné latě 30 mm 

8- 2 x sádrokarton tl. 25 mm 

REI 60 DP3 

 

2.4 Konstrukční systém dřevostaveb 

Konstrukční systém objektu nebo jeho části se určí podle druhů konstrukčních částí, které 

jsou použity v požárně dělicích a nosných konstrukcí zajišťujících stabilitu objektu nebo 

jeho části. Dle ČSN 73 0802 PBS – Nevýrobní objekty [11] a ČSN 73 0804 PBS – 

Výrobní objekty [12] rozeznáváme tři konstrukční systémy: 

- nehořlavý, 

- smíšený, 

- hořlavý. 
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Nehořlavý konstrukční systém mají objekty, jejichž svislé i vodorovné nosné a požárně 

dělicí konstrukce jsou konstrukční části druhu DP1. Do smíšeného konstrukčního systému 

jsou zařazeny objekty, které mají svislé nosné a požárně dělicí konstrukce druhu DP1 a 

ostatní požárně dělicí a nosné konstrukce druhu DP2 (u jednopodlažních objektů může být 

střešní nosná konstrukce druhu DP3).  Hořlavý konstrukční systém mají objekty, které mají 

konstrukce druhu DP2 nebo DP3, popř. nesplňují požadavky na smíšené a nehořlavé 

konstrukční systémy. 

Všechny dřevostavby jsou z pohledu českých norem hodnoceny jako objekty s hořlavým 

konstrukčním systémem.  
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3 Projektování dřevostaveb 

V této kapitole budou přiblíženy požadavky českých technických norem na požární 

bezpečnost, které limitují výstavbu dřevostaveb v České republice např. podlažnost 

takových objektů či použití hořlavého konstrukčního systému obecně. Jaká omezení jsou 

v ostatních evropských státech, Kanadě, Spojených státech amerických či na Novém 

Zélandu uvádí bakalářská práce [4] a diplomová práce [6]. 

Požadavky na projektování dřevostaveb z hlediska požární bezpečnosti staveb obsahují 

v České republice především normy požárního kodexu (řady ČSN 73 08xx). Při 

projektování nelze opomenout vyhlášku 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 

ochrany ve znění vyhlášky 268/2011 Sb. [10]. Základní požadavky jsou uvedeny 

v projektových normách ČSN 73 0802 PBS – Nevýrobní objekty [11] a ČSN 73 0804 PBS 

– Výrobní objekty [12]. 

Dřevostavby jako stavby s hořlavým konstrukčním systémem mají omezenou výšku 

objektu a to maximálně 12 m. Nejvyšší stupeň požární bezpečnosti (dále jen SPB), pro 

který lze dřevostavby navrhnout, je V. SPB. Omezení výstavby dřevostaveb vyplývají i 

z jednotlivých předmětových norem. 

3.1 Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhláška 23/2008 Sb. [10] stanovuje technické podmínky požární ochrany pro navrhování, 

provádění a užívání stavby. Uvádí také limitující pravidla pro používání hořlavých tedy i 

dřevěných stavebních konstrukcí pro některé typy staveb. 

 

Vyhlídková věž 

Stavby vyhlídkových věží jsou navrhovány podle ČSN 73 0802 [11], pokud to vyhláška 

[10] nestanoví jinak. Dřevěná vyhlídková věž (Obr. 6) bez obvodových stěn může být 

nejvíce 30 m vysoká a musí mít nechráněnou únikovou cestu. (Pozn. Výška vyhlídkové 

věže je kolmá vzdálenost vyhlídkové plošiny od úrovně terénu). Je-li dřevěná vyhlídková 

věž s obvodovými stěnami, pak může být vysoká 15 m. Případný prostor jiného účelu smí 

být součástí stavby vyhlídkové věže, pokud má nosnou a požárně dělicí konstrukci z druhu 

DP1.  
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Odstupová vzdálenost od dřevěných vyhlídkových věží je 6,5 m od vnějšího pláště 

konstrukce. Odstupová vzdálenost se zvětší o 50 % v případě, kdy je stavba vyhlídkové 

věže situována tak, že jsou ztížené podmínky pro hašení požáru a pro záchranné práce. 

Zvláště je-li pravděpodobná doba od ohlášení požáru do zahájení zásahu > 15 minut. 

 

 

Obr. 6  Rozhledna na vrcholu Velký Javorník v Moravskoslezských Beskydech postavená 

v roce 2013 [34] 

 

Čerpací stanice 

Stavební konstrukce čerpací stanice, plnicího a stáčecího stanoviště, letištní tankovací 

stanice a tankovací stanice pro vnitrozemská plavidla musí být navržena z konstrukcí 

druhu DP1. Pro konstrukci zastřešení čerpací stanice s nejvíce 6 výdejními místy včetně 

kiosku nebo zastřešení mezi výdejními místy a provozní budovou smí být použita stavební 

konstrukce druhu DP2 a to pokud je pro skladování hořlavých kapalin použita podzemní 

skladovací nádrž. 

 

Mateřská škola 

Stavby mateřských škol, jakožto stavby užívané k činnosti školy a školského zařízení, jsou 

navrhovány podle ČSN 73 0802 [11] a podmínek ve vyhlášce [10].  

Stavba mateřské školy nesmí mít více než dvě nadzemní podlaží. Případné podzemní 

podlaží nesmí být navrženo pro pobyt dětí. Požárně dělicí konstrukce a konstrukce 
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zajišťující stabilitu stavby musí být z konstrukcí druhu DP1, popřípadě DP2 (Obr. 7). 

Hořlavý konstrukční systém není u objektů mateřský škol přípustný. 

 

 

Obr. 7  Mateřská škola v Mladé Boleslavi realizována jako montovaná dřevostavba, 

konstrukce druhu DP2; postavená v roce 2012 [27] 

3.2 Budovy pro bydlení a ubytování 

Podle normy ČSN 73 0833 PBS – Budovy pro bydlení a ubytování [17] jsou projektovány 

z hlediska požární bezpečnosti objekty určené pro bydlení a ubytování. Tato norma 

stanovuje specifické požadavky na: 

- nové objekty,  

- změny staveb stávajících objektů a prostorů určených pro bydlení či ubytování, 

- změny staveb stávajících objektů a budov jiného účelu na objekty a prostory pro 

bydlení a ubytování. 

 

Tabulka 4 a Tabulka 5 uvádí kritéria, podle kterých rozdělujeme budovy, jejich části nebo 

prostory pro bydlení a ubytování do čtyř skupin OB1 až OB4. Na každou skupinu jsou 

kladeny speciální požadavky. 
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Tabulka 4  Skupiny budov pro bydlení [17] 

Skupina Budovy 
Počet obytných 

buněk 
Počet podlaží 

Celková 

půdorysná plocha 

OB1 
rodinné domy a rodinné 

rekreační objekty 
≤ 3 

1 PP a 

max. 3 NP 
≤ 600 m

2
 

OB2 bytové domy > 3 více než OB1 > 600 m
2
 

 

Tabulka 5  Skupiny budov pro ubytování [17] 

Skupina Projektovaná ubytovací kapacita Podlaží, ve kterém jsou osoby umístěny 

OB3 ≤ 75 osob do 3. NP 

 ≤ 55 osob mezi 1. – 8. NP 

OB4 vyšší ubytovací kapacita než OB3 

 

Budovy skupiny OB1 

Obytné buňky v budově této skupiny můžou tvořit jeden nebo více požárních úseků. Má-li 

objekt hořlavý konstrukční systém a: 

- dvě nadzemní podlaží, pak požární úsek řadíme do II. stupně požární bezpečnosti; 

- tři nadzemní podlaží, pak požární úsek řadíme do III. stupně požární bezpečnosti; 

- třetí nadzemní podlaží podkrovní a konstrukce alespoň druhu DP2, pak požární 

úsek řadíme do II. stupně požární bezpečnosti. 

Požární stěny mezi budovami skupiny OB1 (například mezi řadovými domy) musí být 

konstrukce druhu DP1 tj. nehořlavá. Mezi budovami skupiny OB1, které mají hořlavý 

konstrukční systém a maximálně dvě nadzemní podlaží, musí být požární stěna konstrukce 

DP2 s prokazatelnou požární odolností alespoň 30 minut. Pokud by budovy měly více 

podlaží či jiný konstrukční systém, pak by požární stěna musela být konstrukce DP1. 

Požární pásy v obvodových stěnách se u styku budov skupiny OB1 nemusí zřizovat. Pokud 

však není sousední budova skupiny OB1, musí mít budova skupiny OB1 svislý požární 

pás, který musí být proveden z konstrukce DP1. 
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Budovy skupiny OB2 

Budovy skupiny OB2 s obytnými buňkami pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace mohou mít požárně dělicí a nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu: 

- druhu DP3 s požární výškou h ≤ 6 m, tzn. v podstatě pouze tři podlaží; 

- druhu DP2 s požární výškou h ≤ 12 m tzn. v podstatě pouze pět podlaží. 

Objekty s požární výškou h ≥ 9 m a libovolným konstrukčním systémem musí mít 

chráněnou únikovou cestu z konstrukcí druhu DP1, jejichž stabilita není závislá na 

konstrukcích druhu DP2 a DP3. 

 

Budovy skupiny OB3 

Jeden požární úsek může tvořit budova do dvou nadzemních podlaží, v níž budou pouze 

samostatné nebo sdružené pokoje s celkovou projektovanou ubytovací kapacitou 

maximálně 20 osob. Takovýto požární úsek se zařazuje do II. stupně požární bezpečnosti a 

to bez ohledu na konstrukční systém. 

Budovy skupiny OB3 nemusí mít mezi obytnými buňkami svislé požární pásy. Objekty 

s požární výškou h ≥ 9 m musí mít chráněnou únikovou cestu. Únikové cesty musí být 

navrženy podle ČSN 73 0802 [11], má-li nechráněná úniková cesta na volné prostranství 

z budovy z konstrukcí alespoň druhu DP2 délku větší jak 45 m a objekt má více jak tři 

nadzemní podlaží. 

 

Budovy skupiny OB4 

Objekty s hořlavým konstrukčním systémem mohou mít nejvýše pět užitných nadzemních 

podlaží. Pokud je objekt postaven ve svažitém terénu a únikové cesty z budovy vedou na 

volné prostranství i z úrovně druhého nebo třetího nadzemního podlaží, pak může být 

mezní počet podlaží o jedno podlaží navýšen. 

Sprinklerová stabilní hasicí zařízení SHZ nebo doplňková hasicí zařízení DHZ musí být 

instalována u objektů s hořlavým konstrukčním systémem a s více než 3 nadzemními 

podlažími, kde je více než 20 obytných buněk. 
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Z každé buňky pro ubytování musí vést úniková cesta na volné prostranství. Jejich počet a 

typ je stanoven v normě ČSN 73 0833 [17]. Budovy skupiny OB4 s požární výškou  

h ≥ 9 m musí mít chráněnou únikovou cestu. 

3.3 Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče 

Specifické požadavky na budovy zdravotnických zařízení a sociální péče jsou uvedeny 

v normě ČSN 73 0835 PBS – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče [18]. Podle 

této normy se projektují: 

- nové budovy a prostory určené pro poskytování zdravotní nebo sociální 

péče, 

- změny staveb stávajících budov a prostorů zdravotnických zařízení a 

zařízení sociální péče, 

- změny staveb objektů a prostorů jiného účelu, které se upravují na objekty a 

prostory zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče. 

Pro potřeby této normy jsou budovy, jejich části či prostory členěny podle tabulky 6. 
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Tabulka 6  Rozdělení budov zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče [18] 

zdravotnická zařízení 

ambulantní péče 

ambulantní 

zdravotnické zařízení 

skupina 

AZ 1 

jednotlivé ordinace nebo nejvýše 3 lékařská pracoviště 

lékárny základního typu 

hygienické stanice 

skupina 

AZ 2 

> 3 lékařská pracoviště 

sdružená ambulantní zařízení (polikliniky) 

lékárenské zařízení (mimo lékárny základního typu) 

vyšetřovací a léčebné složky pro > 30 pacientů 

v lázeňských léčebnách 

zdravotnická zařízení 

ústavní péče 

lůžkové zdravotnické 

zařízení 

skupina 

LZ1 

≤ 15 lůžek pro dospělé  

≤ 10 lůžky pro děti, 

≤ 10 lůžek pro děti a dospělé 

skupina 

LZ 2 
jedna a více lůžkových jednotek 

zařízení sociální péče 
domy s pečovatelskou službou 

ústavy sociální péče 

zvláštní zdravotnická 

zařízení pro děti 

kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do tří let 

jesle 

 

Zdravotnická zařízení skupiny AZ 1 

Zdravotnické zařízení skupiny AZ 1 umístěné v samostatném objektu, který nemá více než 

tři nadzemní podlaží, může tvořit jeden požární úsek zatříděný do II. stupně požární 

bezpečnosti. Takováto budova nemusí mít v obvodových stěnách požární pásy. 

V ostatních případech se zdravotnická zařízení skupiny AZ 1 posuzují podle normy  

ČSN 73 0802 [11]. Hořlavý konstrukční systém u této skupiny zdravotnických zařízení 

není nijak zvlášť omezen. 

 

Zdravotnická zařízení skupiny AZ 2 

Zdravotnická zařízení skupiny AZ 2 nesmí být umístěna v objektech s hořlavým 

konstrukčním systémem. Jedinou výjimkou jsou změny staveb stávajících zdravotnických 
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zařízení skupiny AZ 2, kde je přípustný hořlavý konstrukční systém pouze u 

jednopodlažních objektů. 

 

Zdravotnická zařízení skupiny LZ 1 a LZ 2 

Zdravotnická zařízení skupiny LZ 1 a LZ 2 nesmí být umístěna v objektech s hořlavým 

konstrukčním systémem. Jednopodlažní objekt skupiny LZ 1 může mít konstrukční systém 

smíšený. Pro objekty skupiny LZ 2 jsou v tabulce 1 v ČSN 73 0835 [18] uvedeny také dílčí 

specifické klasifikační požadavky na třídu reakce na oheň jednotlivých konstrukčních částí 

pro nové objekty a změny staveb. 

 

Zařízení sociální péče a zvláštní zdravotnická zařízení pro děti 

Všechna zařízení sociální péče (domy s pečovatelskou službou a ústavy sociální péče) a 

také zvláštní zdravotnická zařízení pro děti (jesle, kojenecké ústavy a dětské domovy pro 

děti do 3 let) nesmí být umístěna v objektech s hořlavým konstrukčním systémem. 

3.4 Zemědělské objekty 

Norma ČSN 73 0842 PBS – Objekty pro zemědělskou výrobu [19] specifikuje požadavky 

na objekty pro zemědělskou výrobu při projektování: 

- nových objektů, jejich částí a prostorů určených pro zemědělskou výrobu, 

- změn staveb stávajících objektů a prostorů. 

Z hlediska požární bezpečnosti se zemědělské objekty rozdělují na: 

- objekty pro pěstování rostlin a hub, 

- stáje, 

- skladové objekty, 

- objekty pro posklizňovou úpravu zemědělských plodin, 

- objekty pro výrobu krmných směsí, 

- objekty pro výrobu elektrické ze zemědělských plodin (bioplynové stanice). 

U zemědělských objektů se druh stavebních konstrukcí a jejich požární odolnost stanovuje 

podle požadavků ČSN 73 0804 [12] a ČSN 73 0842 [19].  
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Pro určení mezních půdorysných ploch požárních úseků vybraných provozů zemědělské 

výroby se mohou použít hodnoty uvedené v příloze A, tabulce A.2 normy ČSN 73 0842 

[19]. Tyto hodnoty jsou závislé na počtu podlaží a konstrukčním systému požárně dělicích 

a nosných konstrukcí. Konstrukční systémy jsou rozděleny na nehořlavé, smíšené, hořlavé 

konstrukce druhu DP2 a hořlavé konstrukce druhu DP3. 

Je-li v objektu s konstrukcemi druhu DP3 nebo DP2 umístěna stáj, pak musí být požární 

stěny mezi objekty druhu DP1 a jejich vzájemná vzdálenost nesmí být větší než 60 m. 

Požárně dělicí konstrukce rozvodny, popřípadě místnosti pro rozvaděč, musí být druhu 

DP1. 

Hořlavý konstrukční systém požárních úseků, kterými vede a prochází evakuační cesta, má 

u stájových prostor vliv na omezení počtu zvířat na únikové cestě (Tabulka 7). Počet zvířat 

je u některých druhů zvířat oproti stáji z nehořlavého konstrukčního systému 

mnohonásobně nižší, například u prasat ve výkrmu je to pětkrát méně. 
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Tabulka 7  Počet zvířat na jednu evakuační cestu [19] 

Druh zvířat Konstrukční systém 
Největší počet zvířat na 

jednu evakuační cestu 

skot nebo telata v rostlinné 

výživě 

nehořlavý 180 

smíšený 120 

hořlavý 60 

prasata ve výkrmu, prasničky a 

selata v dochovu 

nehořlavý 500 

smíšený 300 

hořlavý 100 

březí a zapuštěné prasnice, 

prasnice v porodně, kanci 

nehořlavý 180 

smíšený 120 

hořlavý 60 

ovce 

nehořlavý 600 

smíšený 400 

hořlavý 150 

koně 

nehořlavý 35 

smíšený 30 

hořlavý 25 

 

Pokud u objektů není zajištěno potřebné množství vody pro hašení požáru podle 

požadavků normy ČSN 73 0873 PBS – Zásobování požární vodou [20], pak lze při 

vymezení požárně nebezpečného prostoru bez dalšího průkazu použít odstupovou 

vzdálenost určenou podle normy ČSN 73 0804 [12] zvětšenou o 50 % její velikosti. Takto 

stanovený požárně nebezpečný prostor nesmí zasahovat na sousední pozemek, který má ve 

vlastnictví jiná fyzická nebo právnická osoba kromě veřejného prostranství. 

3.5 Shromažďovací prostory 

Dle normy ČSN 73 0831 PBS – Shromažďovací prostory [16] se projektuje požární 

bezpečnost shromažďovacích prostorů. Tato norma se vztahuje na: 

- nové shromažďovací prostory, 

- změny stávajících shromažďovacích prostorů, 
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- změny staveb, kdy se upravují prostory jiného účelu na shromažďovací 

prostory. 

Za shromažďovací prostor se považuje prostor určený pro shromáždění osob, ve kterém 

počet a hustota osob převyšují mezní normové hodnoty. Mezní hodnota nejnižšího počtu 

osob, od které se daný prostor klasifikuje jako shromažďovací, je označován SP. Prostory 

s větším počtem osob jsou charakterizovány jako prostory s násobkem SP. Počet osob se 

stanovuje podle ČSN 73 0818 PBS – Obsazení objektu osobami [14] nebo bodu A.2 a A.3 

přílohy A normy ČSN 73 0831 [16]. Limitní počet osob je pro prostory na úrovni  

1. - 2. NP 250 osob. 

Shromažďovací prostory se rozdělují na: 

- vnitřní – shromažďovací prostor vymezený po obvodě a shora stavebními 

konstrukcemi, 

- venkovní – shromažďovací prostor neuzavřený po obvodě nebo shora, ale 

vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, 

kontejnery, ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami) nebo 

okolním terénem či přírodním prostředím (svah, skála, vodní plocha). 

 

Vnitřní shromažďovací prostory 

Za vnitřní shromažďovací prostor je považován každý prostor, popsaný výše, uvedený 

v příloze A normy ČSN 73 0831 [16] nebo prostor určený pro 250 a více osob, ve kterém 

je zároveň půdorysná plocha připadající na jednu osobu < 5 m
2
. Z hlediska výškové polohy 

členíme vnitřní shromažďovací prostory do tří výškových pásem VP, viz Tabulka 8. Mezní 

počet osob je v pásmu VP 2 a VP 3 snížen podle bezpečnostního součinitele. 

Objekty se shromažďovacími prostory VP 2, VP 3 a prostory s více než 4 SP/VP 1 mající 

pv ≥ 45 kg · m
-2

 nesmí mít hořlavý konstrukční systém. 
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Tabulka 8  Výšková pásma shromažďovacích prostor [16] 

Výškové pásmo 
Výšková poloha shromažďovacího 

prostoru 

Bezpečnostní 

součinitel 

VP 1 
1. PP 

NP do výšky hp ≤ 9 m 
- 

VP 2 
2. PP 

NP výšky 9 m < hp ≤ 30 m 
1,5 

VP 3 
3. a další PP 

NP výšky hp > 30 m 
2 

 

Venkovní shromažďovací prostory 

Za venkovní shromažďovací prostor je považován výše popsaný prostor, který je určený 

pro více než 500 osob. Takovýto prostor se považuje za požární úsek bez ohledu na 

celkovou půdorysnou plochu. Součástí požárního úseku mohou být i únikové cesty pod 

venkovním shromažďovacím prostorem, pokud je v těchto prostorech nahodilé a stálé 

požární zatížení do 5 kg · m
-2

 a součinitel an ≤ 1,2 a pokud jsou ohraničující konstrukce 

nejméně druhu DP2. V ostatních případech musí prostory pod venkovními 

shromažďovacími prostory tvořit samostatné požární úseky a jejich stupně požární 

bezpečnosti se stanoví podle ČSN 73 0802 [11].  

Je-li venkovní shromažďovací prostor bez požárního rizika, požární odolnost zastřešujících 

či jiných konstrukcí vymezujících požární úsek se nepožaduje. Pokud má však venkovní 

shromažďovací prostor vyšší požární zatížení, musí zastřešující, jiné nosné a požárně dělicí 

konstrukce vykazovat požární odolnost minimálně 15 minut. Konstrukce mohou být druhu 

DP2 nebo DP3 při výškové úrovni do 6 m, jinak musí být druhu DP1. 

V nadzemních požárních úsecích s pv ≤ 40 kg · m
-2

 umístěných pod venkovním 

shromažďovacím prostorem bez požárního rizika s počtem do 1 000 osob může být použito 

konstrukcí druhu DP2 a je-li tam nainstalováno samočinné stabilní hasicí zařízení, pak i 

konstrukcí druhu DP3. V ostatních případech nesmí mít požární úseky hořlavý konstrukční 

systém. 

Odstupové vzdálenosti od venkovních shromažďovacích prostorů se posuzují jako 

odstupové vzdálenosti od volných skladů podle ČSN 73 0804 [12]. Plošná hustota 
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tepelného toku se považuje za nízkou u stavebních konstrukcí druhu DP1, DP2 a za střední 

u konstrukcí druhu DP3. 
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4 Požární odolnost dřevěných konstrukcí 

Požární odolnost stavebních konstrukcí je doba, po kterou jsou schopny odolávat účinkům 

požáru, a je charakterizována mezními stavy [3]. Standardně posuzovanými mezními stavy 

(charakteristickými vlastnostmi) jsou [13]: 

- R – nosnost konstrukce, 

- E – celistvost konstrukce, 

- I – tepelná izolace konstrukce, 

- W – hustota tepelného toku či radiace z povrchu konstrukce, 

- M – mechanická odolnost, 

- S – kouřotěsnost konstrukce, 

- C – samouzavírací zařízení požárních uzávěrů. 

Na základě požární odolnosti se stavební konstrukce podle [11] zařazují do stupnice 

požární odolnosti: 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 minut. Výsledný zápis požární odolnosti 

stavební konstrukce se sestává z jednoho či více mezních stavů, doby (ve které je splněna 

charakteristická vlastnost požární odolnosti) a druh konstrukční části. Např.: R 15 DP1, 

EW 15 DP3, REI 180 DP1. 

Požární odolnost se stanovuje pro klasifikaci konstrukcí nebo pro individuální posouzení 

konstrukcí podle dvou požárních scénářů: 

- normový průběh požáru, 

- pravděpodobný (parametrický) průběh požáru. 

Určení požární odolnosti dřevěných konstrukcí lze provést: 

- klasifikací podle výsledků zkoušek dle příslušných zkušebních norem 

specifikovaných pro konkrétní druh konstrukční části v ČSN EN 13501-2 [23] a 

ČSN 13501-3 [24]; viz kapitola 4.1; 

- stanovením normové hodnoty (tabulka ČSN 73 0821 ed.2 [15]), stanovením 

hodnoty podle Eurokódu nebo výpočtem podle Eurokódu ČSN EN 1995-1-2 [21]; 

viz kapitola 4.2; 

- zkouškou a výpočtem v případech, kdy zkouškou nelze postihnout všechny činitele 

ovlivňující požární odolnost nebo kdy výsledky zkoušek vyžadují pro konkrétní 

aplikaci další posouzení. 
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4.1 Klasifikace podle výsledků zkoušek 

Zkoušení požární odolnosti stavebních konstrukcí se provádí v akreditovaných zkušebních 

laboratořích podle normami stanovených postupů.  

Klasifikační postup pro požární odolnost dle ČSN EN 13501-2 Požární klasifikace 

stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek 

požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení [23]: 

- zadavatel zkoušky navrhne předpokládanou oblast použití klasifikace po 

zohlednění podmínek expozice, rozměrů prvku, okrajových podmínek a způsobu 

podepření, úrovně zatížení, varianty konstrukčních detailů, předpokládané třídy; 

- odvodí se počet zkoušek při normové teplotní křivce (přímá aplikace zkušebních 

výsledků podle specifikace v příslušné zkušební metodě; výsledky rozšířené 

aplikace); 

- jednotlivé části v konstrukčním prvku a druh prvku určují potřebu zkoušek podle 

jiné křivky než je normová teplotní křivka (např. křivka působení vnějšího požáru 

pro vnější povrchy nenosných stěn); 

- provedení požární zkoušky, vyjádření doby v minutách, po níž zkušební vzorek 

průběžně vyhověl různým aspektům kritérií vlastností (Tabulka 9); 

- vykonává-li se více než jedna zkouška, klasifikaci určuje nejhorší výsledek; 

- zpracuje se protokol o klasifikaci podle přílohy A ČSN EN 13501-2 [23]. 

 

Tabulka 9  Kritéria vlastností stavebních konstrukcí [23] 

R nosnost 
mezní deformace 

mezní rychlost deformace 

E celistvost 

vznícení bavlněného polštářku 

trhliny a otvory 

výskyt souvislého hoření na neexponované straně 

I izolace 
vzrůst průměrné teploty 

vzrůst maximální teploty 

W radiace maximální úroveň radiace 

 



31 

 

Stavební konstrukce poté, co vyhoví zkoušce, je certifikována a může být uvedena na trh. 

Výsledky získané pomocí zkoušek jsou nejpřesnější a nejméně konzervativní, ale dosti 

nákladné a platnost výsledku je omezena pouze pro zkoušené prvky a dílce. 

4.2 Klasifikace pomocí tabulkových hodnot 

Jako pomůcka pro projektanty a státní správu na úseku požární ochrany byla vydána 

příručka Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů [9]. Tato 

příručka uvádí tabelárně hodnoty odhadu požární odolnosti konstrukcí (betonových, 

ocelových, ocelobetonových spřažených, dřevěných a zděných) [33]. Hodnoty v tabulkách 

stanovené na základě výpočetních postupů příslušných Eurokódů jsou konzervativní, na 

straně bezpečnosti. Přesnější hodnoty požární odolnosti lze stanovit výpočtem podle 

Eurokódů, zkouškou podle příslušných ČSN nebo kombinací obou možností. 

V normě ČSN 73 0821 ed. 2 [15] jsou uvedeny hodnoty požární odolnosti některých 

stavebních konstrukcí, jejich klasifikační zatřídění a hodnocení druhu konstrukčních částí. 

Rovněž jsou zde stanoveny požární odolnosti konstrukcí, na které nelze použít Eurokódy a 

pro něž nejsou zpracované harmonizované evropské normy. Hodnoty, klasifikace a 

zatřídění konstrukcí vychází z výsledků zkoušek požární odolnosti nebo z podrobných 

výpočtů sdílení tepla. V ČSN 73 0821 ed. 2 [15] v tabulkách 1 a 2 jsou uvedeny nejmenší 

rozměry prvků odpovídající příslušné době požární odolnosti, klasifikační třídy, hodnocení 

druhu konstrukční části a aplikační podmínky stavebních konstrukcí. Z dřevěných 

konstrukcí jsou zde dřevěné hrázděné stěny a dřevěné stropy. Navíc jsou v této normě 

uvedeny příklady a detaily spojování a napojování stěn, stropů a podhledů [41], což může 

být použito obecně pro provádění a zajištění požární odolnosti stavebních konstrukcí. 

 

4.3 Klasifikace podle výpočtu dle Eurokódů 

ČSN EN 1995-1-2 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-2: Obecná 

pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru [21]: 

- platí pro navrhování dřevěných konstrukcí v mimořádné situaci vystavení účinkům 

požáru; 

- pojednává pouze o pasivních metodách protipožární ochrany; 
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- platí pro konstrukce pozemních staveb, u kterých se požaduje splnění určitých 

vlastností při vystavení požáru (nosná funkce – zabránění předčasnému zřícení 

konstrukce; požárně dělicí funkce – omezení šíření požáru za vymezenou oblast). 

 

Hloubka zuhelnatění charakterizující odolnost dřevěných prvků vůči požáru se určuje 

z doby vystavení prvku účinkům požáru a příslušné rychlosti zuhelnatění. Hloubkou 

zuhelnatění se rozumí vzdálenost mezi vnějším povrchem původního prvku a polohou čáry 

zuhelnatění. Rychlost zuhelnatění je různá pro: 

- nechráněné povrchy, 

- povrchy zpočátku chráněné před porušením ochrany, 

- povrchy zpočátku chráněné, když jsou vystaveny požáru po porušení 

ochrany. 

Ve výpočtu hloubky zuhelnatění se počítá s konstantní rychlostí zuhelnatění. Ve 

skutečnosti se po delším tepelném namáhání konstrukce rychlost zuhelnatění sníží 

v důsledku izolační schopnosti zuhelnatělé vrstvy. Podle ČSN EN 1995-1-2 [21] lze 

vypočítat požární odolnost dřevěné konstrukce pouze do doby 60 minut. 

 

Posouzení požární odolnosti dřevěných prvků se provádí na základě dimenzování 

zbytkového průřezu (účinného průřezu), při kterém průřez přestane splňovat kritérium 

únosnosti. Požární odolnost je tedy doba, než hloubka zuhelnatění dosáhne hodnot, kdy se 

průřez prvku zmenší na zbytkový průřez. V ČSN EN 1995-1-2 [21] je pro posouzení prvků 

stanovena metoda redukovaného průřezu a metoda redukovaných vlastností [3]. Dále jsou 

zde popsány postupy pro posouzení spojů. 

Metoda redukovaného průřezu vychází z předpokladu, že parametry pevnosti a tuhosti 

nejsou požárem ovlivněny. Pokles těchto parametrů je vyrovnán tak, že je zvětšena 

hloubka zuhelnatění. Účinný průřez je původní průřez zmenšen o zvětšenou hloubku 

zuhelnatění. 

U metody redukovaných vlastností se naopak stanovuje únosnost pro zbytkový průřez 

s ohledem na pokles parametrů pevnosti a tuhosti. Zbytkový průřez je původní průřez 

zmenšen o hloubku zuhelnatění. 
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 4.3.1 Postupy navrhování pro stěnové a stropní sestavy 

Postupy navrhování pro stěnové a stropní sestavy podle ČSN EN 1995-1-2 [21] se 

používají pro nosné (R), dělicí (EI) a nosné a dělicí (REI) konstrukce. Nosná konstrukce 

bez dělicí funkce se musí navrhovat na vystavení účinkům požáru z obou stran ve stejném 

čase. Metody výpočtů i vzorové příklady jsou zpracované také v [5]. 

V příloze C ČSN EN 1995-1-2 [21] je uvedena metoda pro nosné stropní nosníky a 

sloupky stěn v sestavách s dutinami zcela vyplněnými izolací. Metoda se týká nosné 

funkce dřevěných rámových stěnových a stropních sestav obloženými deskami na straně 

vystavené požáru. Platnost tohoto postupu je omezena tím, že: 

- dutiny jsou zcela vyplněny izolací z minerálních nebo skelných vláken; 

- sloupky jsou ztuženy proti vybočení a stropnice proti příčné a torzní nestabilitě 

(deskami na straně nevystavené požáru, příčnými výztuhami); 

- u stropů mohou být desky připevněny k ocelovým lištám (výška max. 25 mm) 

umístěným kolmo k e směru dřevěných stropnic; 

- je ověřená dělicí funkce (viz dále). 

V příloze D ČSN EN 1995-1-2 [21] jsou uvedena návrhová pravidla pro stěnové a stropní 

sestavy s prázdnými dutinami. Řešeno je zuhelnatění prvků v sestavách stěn a stropů 

s prázdnými dutinami. 

Příloha E ČSN EN 1995-1-2 [21] obsahuje návrhovou metodu analýzy dělicí funkce 

stěnových a stropních sestav. Při posuzování dělicích konstrukcí musí být brán zřetel na 

příspěvky rozdílných materiálových součástí a jejich polohu v sestavě. Musí být zaručeno, 

že desky na straně vystavené účinkům požáru budou připevněny do nezuhelnatěného 

dřeva. Pravidla platí jen pro typy desek uvedených v této příloze. Dále musí být ověřeno, 

že požadovaná doba požární odolnosti pro dělicí funkci sestavy musí být menší nebo rovna 

času, který je potřebný pro dosažení nárůstu teploty na straně nevystavené požáru (tato 

doba se počítá jako součet příspěvků jednotlivých vrstev konstrukce). Při určování počtu 

vrstev se zohledňuje i dráha sdílení tepla, viz Obr. 8. 
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Legenda: 1 prvek dřevěného rámu 

  2 deska 

  3 prázdná dutina 

  4 izolace dutiny 

  5 spoj desky nekrytý latí, sloupkem ani stropnicí 

  6 poloha instalací 

  a – d dráhy sdílení tepla 

Obr. 8  Dráhy sdílení tepla skrz dělicí konstrukci [21] 

 

4.4 Porovnání tabulkových hodnot ČSN 73 0821 ed. 2 s výpočty podle  

ČSN EN 1995-1-2 

Tabulkové hodnoty ČSN 73 0821 ed. 2 

V tabulce 2 normy ČSN 73 0821 ed. 2 [15] je pro dřevěnou stropní konstrukci se záklopem 

a podlahou, bez podhledu, druhu DP3 stanovena požární odolnost: 

- REI 15 při tloušťce záklopu d = 25 mm, 

- REI 30 při tloušťce záklopu d = 50 mm. 

Dále je v této tabulce uvedena požární odolnost pro dřevěnou stropní konstrukci se 

záklopem a podlahou doplněnou ze spodní strany dřevěným podhledem, druhu DP3: 

- REI 60 při tloušťce záklopu d = 50 mm a tloušťce podhledu x = 25 mm. 
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Výpočet podle ČSN EN 1995-1-2 

V hodnocení požární odolnosti podle podkladů [42] podle ČSN EN 1995-1-2 [21] byl 

posuzován standardní dřevěný strop v rodinném domě, který je tvořen dřevěnými trámy ve 

vzdálenosti 1 m od sebe se záklopem. Hodnocena byla varianta stropu bez podhledu 

(dolního zakrytí trámů) a varianta s podhledem tvořeným dřevěnými prkny tloušťky  

25 mm. Posuzovány byly stropy s rozpětím nosného trámu 3,0; 4,0; 5,0 a 6,0 m.  

Požární odolnost byla stanovena na základě zbytkového průřezu posouzením podle metody 

účinného průřezu. Účinný průřez je pak začleněn do standardního výpočtu a je porovnán 

s redukovaným zatížením pro základní kombinaci požárního zatížení. 

V případě dřevěného stropu bez podhledu je dřevěný nosný trám vystaven účinku požáru 

ze tří stran. Dřevěné trámy bez podhledu pro rozpětí nad 4 m vyhovují na požární odolnost 

15 minut bez nutnosti detailního statického posouzení.  

U dřevěného stropu s podhledem z dřevěných prken tloušťky 25 mm dochází při požáru 

nejprve k zuhelnatění dřevěných prken, která chrání nosný dřevěný trám před účinky 

požáru. Doba porušení vrstvy dřevěných prken nastane po 27, 25 minutách. Po tuto dobu 

nedochází k zuhelnatění nosného trámu a tím ke snižování jeho mechanických vlastností. 

Po působení požáru déle jak 27,25 minut dochází k vystavení nosného trámu účinkům 

požáru ze tří stran. Dřevěné trámy s podhledem vždy vyhovují na požární odolnost 15 

minut bez nutnosti detailního statického posouzení. 

Obecně platí, že čím menší je průřez dřevěného trámu, tím je horší poměr modulů průřezu 

při požární situaci a při běžné teplotě. 

Pro žádnou s posuzovaných variant nemůže být stanovena požární odolnost 30 minut dle 

charakteru konstrukce. Vždy je nutné provést detailní statický posudek dle konkrétního 

zatížení a dispozice dřevěného stropu [42]. 

 

Porovnání 

Předmětem hodnocení požární odolnosti dle podkladu [42] podle ČSN EN 1995-1-2 [21] 

byly dva typy dřevěné stropní konstrukce, které mohou být hodnoceny tabulkovou 

hodnotou ČSN 73 0821 ed.2 [15]. Z výsledků hodnocení těchto stropních konstrukcí 

vyplývá, že dřevěné stropní konstrukce mohou být hodnoceny požární odolností 30 minut 



36 

 

pouze na základě detailního statického posudku podle konkrétního zatížení a dispozice 

posuzovaného stropu. V tabulce ČSN EN 73 0821 ed. 2 [15] však je uváděna u stropní 

konstrukce s dřevěným podhledem tloušťky 25 mm a dřevěným záklopem tloušťky 50 mm 

požární odolnost REI 60. Z výše uvedeného vyplývá, že hodnocení dřevěných stropních 

konstrukcí podle ČSN EN 1995-1-2 [21] je mnohem přísnější. 

4.5 Shrnutí 

Dřevo je hořlavý materiál, ale při požáru vykazuje dobré vlastnosti. Odhořívá postupně a 

postupně ztrácí svoji únosnost. V současně používaných skladbách dřevěných konstrukcí 

stěn a stropů se používají dřevěné trámky malých průřezů, jejichž požární odolnost není 

nijak vysoká. Avšak v kombinaci s opláštěním z desek na bázi dřeva či sádrovláknitých 

desek a výplně z minerální izolace dosahují tyto sendvičové stěny a stropy požárních 

odolností, které postačují ke splnění požadavků platných předpisů při jejich současném 

využití. Nejpřesnějších výsledků pro stanovení doby požární odolnosti je dosahováno při 

provedení zkoušky ve zkušebně za normou stanovených podmínek. Tato cesta však není 

nejlevnější variantou. Statické posouzení výpočtem podle Eurokódu je rovněž variantou 

pro stanovení doby požární odolnosti dřevěných konstrukcí. Jako méně relevantní se jeví 

použití hodnot požární odolnosti uváděné v normě ČSN 730821 ed.2 [15]. 
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5 Odstupové vzdálenosti 

Aby nedošlo k přenosu požáru vně hořícího objektu, vymezují se odstupové vzdálenosti 

mezi objekty [11], [12]. Hoří-li objekt, vzniká kolem něj požárně nebezpečný prostor, ve 

kterém je nebezpečí přenesení požáru sáláním tepla nebo padajícími hořícími částmi 

konstrukcí. Pomocí odstupových vzdáleností od požárně otevřených ploch objektu se 

vymezuje požárně nebezpečný prostor, jenž podle ČSN 73 0802 [11] nemá zasahovat přes 

hranici stavebního pozemku kromě veřejného prostranství nebo jiných nezastavitelných 

ploch. Požárně nebezpečný prostor se určuje pro nově navrhované objekty a stávající 

sousední objekty. V požárně nebezpečném prostoru můžou být umístěny jiné objekty 

pouze v případě, že: 

- jejich obvodové stěny, které jsou v požárně nebezpečném prostoru, nemají požárně 

otevřené plochy a jsou druhu DP1 nebo mají povrchové úpravy z výrobků třídy 

reakce na oheň A1 nebo A2; je-li obvodová stěna zateplena, pak povrchová úprava 

musí vykazovat index šíření plamene is = 0; 

- jejich střešní plášť, nacházející se v požárně nebezpečném prostoru, nemá požárně 

otevřené plochy a má klasifikaci BROOF (t3) pro požadovaný sklon a je členěn 

požárními pásy do ploch menších než 1 500 m
2
, není-li druhu DP1. 

Výše uvedená opatření se vztahují i na požární úsek téhož objektu, který zasahuje do 

požárně nebezpečného prostoru. 

Z výše uvedených omezení vyplývá, že dřevěné konstrukce jakožto hořlavý konstrukční 

systém se v požárně nebezpečném prostoru nesmí vyskytovat. Podle požadavků norem 

tedy není možné postavit například před domy dřevěné podloubí, lodžii či přístřešek. 

 

Odstupová vzdálenost od posuzovaného objektu či požárního úseku je měřena jako kolmá 

vzdálenost mezi požárně otevřenou plochou objektu či požárního úseku a hranicí požárně 

nebezpečného prostoru. Odstupová vzdálenost od objektu se určuje samostatně pro každý 

požární úsek.  Rozhodující pro určení odstupové vzdálenosti od objektu je: 

- velikost požárně otevřených ploch posuzovaného požárního úseku, 

- hustota tepelného toku z posuzovaného požárního úseku. 
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Velikost požárně otevřených ploch obvodových stěn se započítává: 

- skutečnou plochou u zcela požárně otevřených ploch, 

- skutečnou plochou u částečně požárně otevřených ploch, má-li posuzovaný 

požární úsek pouze částečně požárně otevřené plochy, nebo úměrnou části, 

pokud se vyskytují kombinace ploch s různou hustotou tepelného toku. 

Při určování odstupových vzdáleností se současně posuzuje, zda v případě požáru nedojde 

k padání hořících částí stavebních konstrukcí, hlavně druhu DP3, jenž by mohly šířit požár 

za vymezený požárně nebezpečný prostor. Pokud hrozí nebezpečí padání hořících částí 

stavebních konstrukcí, pak se musí odstupové vzdálenosti zvětšit natolik, aby tyto části 

padaly do požárně nebezpečného prostoru. Předpokládá se, že části mohou padat 

v odchylce 20° od svislé roviny, čemuž odpovídá vzdálenost 0,36násobku výšky pádu části 

konstrukce. Výsledná odstupová vzdálenost je vždy větší z obou hodnot (odstup od 

požárně otevřené plochy a vzdálenost padání hořících částic). 

 

Odstupové vzdálenosti od objektu se určí: 

- z tabulek (pro nevýrobní objekty v příloze F ČSN 73 0802 [11], pro výrobní 

objekty v příloze H ČSN 73 0804 [12]), 

- výpočtem hustoty tepelného toku a vymezením požárně nebezpečného 

prostoru. 

Požárně nebezpečný prostor stavebního objektu je omezen plochou, viz Obr. 9. 

 

 

Obr. 9  Odstupová vzdálenost d vymezující požárně nebezpečný prostor od okna 
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5. 1 Obvodové stěny 

Obvodová stěna nebo její část (např. okno) se považuje za zcela nebo částečně požárně 

otevřenou plochu, pokud nevykazuje požární odolnost nebo obsahuje-li jiný druh 

konstrukce než požaduje příslušná norma (ČSN 73 0802 [11] nebo ČSN 73 0804 [12]). 

 

Zcela požárně otevřená plocha 

Za zcela požárně otevřenou plochu je považována plocha obvodové stěny nebo její části, 

která splňuje podmínky ve druhém sloupci tabulky 10. Bez další průkazů se za zcela 

požárně otevřenou plochu považují také plochy [11], [12]: 

- u nichž není zjištěna požární odolnost nebo plochy s požární odolností – celistvost 

< 15 min; 

- konstrukcí obvodových stěn druhu DP3 neprokáže-li se, že jejich další ochranou či 

úpravou vzniká při hoření hustota tepelného toku < 60 kW · m
-2

; 

- otevřených otvorů nebo otvorů uzavřených výplní, které nesnižují hustotu 

tepelného toku v časovém intervalu požadované požární odolnosti. 

Jako zcela požárně otevřené plochy jsou hodnoceny také obvodové stěny: 

- které mají z vnější strany hořlavé výrobky (vrstvy z třídy reakce na oheň B až F); 

hustota tepelného toku se stanoví podle doby hoření těchto vnějších hořlavých 

výrobků; 

- z konstrukce druhu DP1 či DP2 vykazující požadovanou požární odolnost a mající 

z vnější strany z výrobků třídy reakce na oheň B až D, pokud je množství 

uvolněného tepla z plochy stěny > 350 MJ · m
-2

 nebo obvodové stěny s vnějším 

povrchem z výrobků třídy reakce na oheň E či F s uvolněným teplem  

> 150 MJ · m
-2

; 

- se skladbou zejména druhu DP3, pokud nezajišťují vlivem vrstvy třídy reakce na 

oheň A1 či A2 jednoznačně hoření jen vnější povrchové vrstvy (např. tepelně 

izolační vrstva). 
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Částečně požárně otevřená plocha 

Částečně požárně otevřenou plochou je podle [11], [12] označována plocha obvodové 

stěny nebo její části splňující podmínky uvedené ve třetím sloupci tabulky 10. Jako 

částečně požárně otevřené plochy jsou hodnoceny také obvodové konstrukce druhu DP1 či 

DP2, které vykazují požadovanou požární odolnost a zároveň mají z vnější strany 

z výrobků třídy reakce na oheň B až D, například zděná stěna obložena dřevěnými 

deskami, a to pokud je množství uvolněného tepla z plochy stěny > 150 MJ · m
-2

, ale 

nejvýše 350 MJ · m
-2

. 

 

Tabulka 10  Požárně otevřené plochy [11], [12] 

 
Zcela požárně otevřená plocha 

Částečně požárně otevřená 

plocha 

Hustota tepelného toku 

v rovině vnějšího líce 

obvodové stěny 

> 60 kW · m
-2

 > 15 kW · m
-2

 až 60 kW · m
-2

 

Časový interval 

požadované požární 

odolnosti 

tabulka 12, položka 3 

ČSN 73 0802[11] 

tabulka 12, položka 3  

ČSN 73 0802 [11] 

tabulka 10, položka 3  

ČSN 73 0804 [12] 

tabulka 10, položka 3  

ČSN 73 0804  [12] 

Odpovídající výpočtové 

požární zatížení 
pv > 15 kg · m

-2
 2,0 < pv ≤ 15 kg · m

-2
 

Doba trvání normového 

požáru 
> 15 minut 2 až 15 minut 

Pozn. - 
v daném časové intervalu 

vykazuje celistvost E 

  

5.2 Přístřešek pro osobní automobil 

Přístřešek pro osobní automobil mající stěnovou konstrukci nejvýše na polovině obvodu, 

který je umístěn u objektu nebo je samostatně stojící, se dle ČSN 73 0804 [12] nepovažuje 

za garáž. Jsou-li takovéto přístřešky provedeny z konstrukcí druhu DP2 nebo DP3, nejsou 
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kladeny požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí. Od přístřešků z konstrukcí 

druhu DP2 a DP3 musí být stanoveny odstupové vzdálenosti ve vztahu k hranici 

stavebního pozemku a přilehlého objektu. Jedná-li se o přístřešek pro jeden automobil, pak 

lze odstup pro požárně otevřenou plochu stanovit podle přílohy I ČSN 73 0804 [12] 

následovně: 

- pro přístřešek druhu DP2 se určí podle hodnot ve druhém řádku tabulky 11, 

- pro přístřešek druhu DP3 se určí podle hodnot ve třetím řádku tabulky 11. 

Odstupové vzdálenosti od přístřešků pro dvě a více automobilů se stanovují podle zásad 

platících pro jakékoliv stavby. 

 

Tabulka 11  Hodnoty odstupových vzdáleností  [12] 

Rozměr požárně 

otevřené plochy v m 

délka x výška 

Odstupová vzdálenost v m pro ekvivalentní dobu trvání 

požáru podle τe v minutách 

≤ 15 30 45 60 90 

5,0 x 1,0 1,42 2,02 2,38 2,64 3,04 

5,0 x 1,5 1,97 2,70 3,13 3,45 3,92 

 

5.2.1 Výpočet odstupové vzdálenosti 

V příloze č. 1 této diplomové práce je uveden vzorový příklad výpočtu odstupové 

vzdálenosti hustotou tepelného toku pro osobní automobil a pro osobní automobil pod 

dřevěným přístřeškem. Požární zatížení vozidla bylo vypočteno p = 36,9 kg · m
-2

. Požární 

zatížení dřevěného přístřešku bylo stanoveno na p = 47 kg · m
-2

. Odstupová vzdálenost od 

osobního vozidla má hodnotu d = 4 m. Při výpočtu odstupové hodnoty pro osobní 

automobil navýšené o požární zatížení dřeva vychází d = 5,15 m. 

Rozdíl mezi odstupovou vzdáleností od samotného auta a auta pod dřevěným přístřeškem 

není moc velký – 1,15 m. Obě vypočítané hodnoty jsou však vyšší než hodnota stanovená 

podle přílohy I ČSN 73 0804 [12] d = 1,97 m. Dřevěný přístřešek pro jedno vozidlo je 

normou ČSN 73 0804 [12] hodnocen mírněji než přesnějším výpočtem.  
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5.3 Shrnutí 

Požárně nebezpečný prostor vymezený od objektů realizovaných v hořlavém konstrukčním 

systému tj. dřevostaveb dosahuje vyšších hodnot, než požárně nebezpečný prostor od 

objektů, které jsou realizovány v konstrukčním systému druhu DP1. Požárně nebezpečný 

prostor stanovený od dřevostavby může v některých případech omezovat umístění domu 

na stavební parcele. Může svou velikostí zasahovat častěji za hranici stavebního pozemku. 

Tato skutečnost může být omezující zvláště pro parcely tvaru úzkého obdélníku a parcely 

s menší výměrou, při hustější zástavbě domů, například v satelitních sídlištích rodinných 

domů apod.  

Rovněž častým problémem je umisťování dřevěných konstrukcí vně objektu, tj. v požárně 

nebezpečném prostoru stávajících objektů, což podle současně platných norem je 

nepřípustné. Není například možné umístit k bytovému domu, polyfunkčnímu domu apod., 

který je členěn na požární úseky, např. dřevěné podloubí respektive zastřešení, které by 

sloužilo pouze k ochraně osob před povětrnostními vlivy i přesto, že se pod touto 

konstrukcí nebude nacházet žádné další požární zatížení. Problémem jsou i dřevěné 

pergoly, přístřešky, lodžie, zastřešení balkónů apod., kdy vymezování požárně 

nebezpečných prostorů od těchto objektů způsobuje značná omezení a problémy. Z tohoto 

důvodu by bylo vhodné upravit platné normy a předpisy v oblasti požární bezpečnosti tak, 

aby při splnění normou stanovených požadavků mohly být realizovány dřevěné konstrukce 

zastřešení, přístřešky, lodžie apod. bez nákladných a mnohdy nesmyslných podmínek.  

Změna současných přísných, normových podmínek by usnadnila umisťování staveb, které 

slouží především jako zastřešení a ochrana před povětrnostními vlivy. 

Dalším tématem k diskuzi pro odbornou veřejnost je možnost, jak snížit požadavky na 

stanovování požárně nebezpečného prostoru od dřevostaveb. Například problematika 

instalace požárně bezpečnostních zařízení v těchto stavbách. Jednou z možností řešení 

problému by mohlo být povolení snížení odstupových vzdáleností až na polovinu např. za 

splnění podmínky, že objekt bude vybaven některým typem hasicího zařízení 

(sprinklerové, doplňkové, polostabilní, rezidenční apod.) a současně automatickým 

zařízením detekce a signalizace požáru. Podobně je toto řešeno u objektů s obvodovými 

konstrukcemi druhu DP1, které jsou vybaveny stabilním sprinklerovým hasicím zařízením, 



43 

 

od kterých se požárně nebezpečný prostor dle současně platných norem a předpisů 

stanovovat nemusí. 
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6 Návrh aktivních prvků opatření pro zvýšení požární 

bezpečnosti dřevostaveb 

V předchozích kapitolách diplomové práce byly nastíněny skutečnosti, které projektování 

dřevostaveb výrazně limitují či omezují. Jedná se zejména o taxativní požadavky 

projektových norem řady ČSN 73 08xx a požadavky platné vyhlášky [10] na použití 

konstrukčních systémů respektive konstrukčních částí druhu DP2 a zejména pak DP3 pro 

některé druhy staveb. Rovněž použití hořlavých konstrukčních částí, respektive stavby 

s hořlavým konstrukčním systémem, kladou významně větší nároky na vymezení požárně 

nebezpečných prostorů od takovýchto objektů. Umisťování staveb s konstrukčními částmi 

druhu DP3 do požárně nebezpečných prostorů stávajících objektů např. dřevěné 

konstrukce zastřešení podloubí, přístřešky před domy k ochraně osob před povětrnostními 

vlivy, pergoly apod. je v podstatě vyloučeno. 

Uvedené problémy by měly vést širokou odbornou veřejnost k úvahám, zda a jakým 

způsobem by bylo možné problematická hlediska projektování dřevostaveb z pohledu 

požární bezpečnosti řešit. Jedním z možných řešení může být vytvoření samostatného 

projekčního předpisu pro projektování dřevostaveb. Zde by mohla být v jednom 

dokumentu uvedena kritéria pro navrhování dřevostaveb s ohledem na typ objektu, výšku 

objektu atd.  

Dalším z možných směrů vývoje projektování dřevostaveb mohou být úvahy o tom, zda je 

vůbec možné, a za jakých podmínek snížit například požadavky a limitující respektive 

omezující kritéria pro výstavbu těchto objektů. Tímto směrem mohou být například 

instalace různých inteligentních systémů pro zabezpečení objektu před vloupáním a 

současně schopné kvalitně a spolehlivě detekovat vznik požáru a přenést tuto informaci 

mobilním telefonem dál (SMS/volání), nebo přímo na pult centrální ochrany. Tyto systémy 

jsou dnes běžně dostupné. Dále to mohou být také jednoduché systémy hašení požáru, 

které jsou dnes dostupné již v poměrně širším měřítku a nemusí se jednat vždy pouze o 

stabilní hasicí zařízení. 
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6.1 Zabezpečovací zařízení s nástavbou na detekci požáru 

Včasná detekce a signalizace požáru ovlivní řadu faktorů při požáru. Pokud je tento systém 

propojen se zařízením, které informaci předá dále například mobilní telefon, zařízení pultu 

centrální ochrany apod., informace o požáru je jednotkám hasičské záchranného sboru 

předána řádově v několika málo minutách. Významně se tak zkrátí doba volného rozvoje 

požáru. Provedení včasného požárního zásahu mívá zásadní vliv na případné ohrožení osob 

újmám na zdraví, dále na způsobené škody na objektu, ve kterém požár vznikl, ale i na 

zamezení rozšíření požáru mimo zachvácený objekt. 

V České republice se pro včasnou detekci požáru používají zejména systémy elektrické 

požární signalizace. V roce 2008 byla vyhláškou [10] zavedena také povinnost vybavovat 

objekty pro bydlení, ubytování a případně objekty mateřských škol zařízením autonomní 

detekce a signalizace, jako alternativy k systémům elektrické požární signalizace. Zařízení 

autonomní detekce a signalizace je definováno v příloze 5 vyhlášky [10] a rozumí se jím: 

- autonomní hlásič kouře podle ČSN EN 14604; 

- hlásič požáru dle ČSN EN 54 Elektrická požární signalizace, který lze použít 

například v lince elektrických zabezpečovacích systémů (v souladu s ČSN EN 

50131 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy), viz Obr. 10. 

 

 

Obr. 10  Kombinovaný detektor kouře a teplot [29] 

 

Instalace zařízení autonomní detekce je standardní například ve Spojených státech 

amerických (USA). Zde existuje organizační jednotka ministerstva USA pro federální a 

krizové řízení a bezpečnost – The United States Fire Administration (USFA) [7]. Posláním 

této organizace je starat se o solidní základ prevence, připravenost a akceschopnost a to 
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především formou poskytování vedení na národní úrovni pro místní hasičské a 

pohotovostní služby. V letech 1979 až 1992 provedla USFA studii úmrtnosti při požárech 

ve čtrnácti vyspělých státech [7]. Studií se ukázalo, že úmrtnost v USA je 5krát vyšší než 

ve Švýcarsku. Ke snížení úmrtnosti v USA došlo s použitím automatických hlásičů požáru. 

Uvádí se, že v USA je 88 % domácností vybaveno alespoň jedním hlásičem požáru [7]. 

Hlásiče požáru jsou cenově dostupné a jsou-li správně udržované, pak i spolehlivé. 

Znepokojující je ovšem fakt, že z důvodu špatně udržované baterie, došlo k úmrtí osoby při 

14,8 % požárů v domácnostech vybavených hlásičem požáru. Důležitým zjištěním je, že 

hlásiče požáru fungoval pouze v 19 % případů požárů v domácnostech, kdy došlo k úmrtí. 

Může se stát, že hlásič požáru někdy zareaguje příliš pozdě a osoba se již nestihne 

bezpečně evakuovat. Nebo může nastat situace, kdy je osoba pod vlivem alkoholu nebo 

omamných látek či příliš zesláblá reagovat na hlášení požáru [7]. 

Řada domácností, firem a organizací dnes již standardně řeší zabezpečení objektu proti 

vniknutí cizích osob systémem elektrické zabezpečovací signalizace. Stále častěji se do 

požadavků investorů dostává potřeba řídit svou domácnost přes tzv. „chytré systémy“ 

dálkově. Takto lze dálkově pomocí rádia [29], GSM sítě a internetu spouštět a regulovat 

systémy vytápění, systémy audiotechniky, osvětlení atd. Všechny tyto systémy jsou dnes 

již běžné a zabezpečovacím systémem jsou vybavovány objekty jaksi samozřejmě, ať se 

jedná o rodinné domy, menší firmy, organizace apod. Náklady se pohybují řádově 

v desítkách tisíc, což ve srovnání s celkovou cenou např. novostavby rodinného domu, 

která se pohybuje běžně v milionech korun, není vysoká investice. Zřízení sestává 

z následujících komponentů: 

- ústředna, 

- detektory, 

- sirény, 

- přenosové zařízení atd. 

Systémy jsou velmi spolehlivé s ohledem na skutečnost, že zajišťují více funkcí najednou, 

zejména bezpečnost objektu např. proti vloupání, detekci požáru, ochranu zdraví apod. 

Z uvedeného důvodu je mnohem větší pravděpodobnost, že budou zajišťovány 

provozovatelem respektive majitelem objektu pravidelné revize systémů, servis systému 
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oprávněnou firmou atd. Následně tak nedochází k selhávání či nefunkčnosti těchto zařízení 

vlivem nesprávného servisu a užívání. 

Je na zváženou, zda objekt dřevostavby vybavený systémem elektrické zabezpečovací 

signalizace s čidly homologovanými jako hlásiče požáru, není možné hodnotit mírněji 

např. povolením větší výšky objektu s ohledem na způsob využití či snížením velikosti 

požárně nebezpečného prostoru např. na polovinu. Včasným předáním informace o 

začínajícím požáru dojde k výraznému zkrácení doby volného rozvoje požáru a tím ke 

zmírnění rozsahu následných škod. 

6.2 Rezidenční samočinné hasicí zařízení 

Dalším zařízením, které by v dřevostavbách mohlo výrazně ovlivnit šíření požáru, může 

být jednoduchý systém hašení, který může být aplikován i v objektech, kde to současně 

platné normy a předpisy nevyžadují. V České republice se v technických normách a 

platných právních předpisech vyskytují požadavky mimo jiné na instalaci stabilního 

hasicího zařízení dále jen SHZ. Poslední legislativní úprava ČSN 73 0804 [12] zavedla 

ještě pojem doplňkové hasicí zařízení – DHZ a polostabilní hasicí zařízení – PHZ. 

Problematiku řeší podrobněji také ČSN 73 0810 [13]. V uvedeném předpise jsou 

požadavky na hasicí zařízení řešeno následovně. 

 

Hasicí zařízení 

Samočinné stabilní hasicí zařízení, je jedním z nejúčinnějších požárně bezpečnostních 

zařízené ve stavebních objektech [13]. Účelem těchto zařízení je, aby na podkladě 

automatického nebo jiného zjištění požáru, zajistily uhašení požáru, jeho potlačení nebo 

uvedení pod kontrolu tak, aby jeho likvidace mohla být dokončena jinými prostředky. 

Samočinné stabilní hasicí zařízení (SSHZ) zahrnuje vodní (popř. vodní/pěnové) stabilní 

hasicí zařízení, která se rozdělují podle [13] do těchto skupin: 

- sprinklerové stabilní hasicí zařízení (SHZ) podle ČSN EN 12845; 

- doplňkové sprinklerová hasicí zařízení (DHZ); 

- polostabilní sprinklerová hasicí zařízení (PHZ). 
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Doba, po kterou je zajištěna dodávka vody činností těchto stabilních zařízení je minimálně 

30 minut. Tato doba však nemusí být delší než je doba požadované požární odolnosti 

(stability) nosných konstrukcí posouzeného požárního úseku, zvýšená o 15 minut a 

v případě skladů navrhovaných podle 4.1 c), 4.1 d) ČSN 73 0845 zvýšena o 30 minut (tato 

doba však nemusí být delší, než stanoví ČSN EN 12845 apod.) [13]. 

Doplňkové sprinklerové hasicí zařízení (DHZ) nebo polostabilní sprinklerové hasicí 

zařízení (PHZ) jsou pevně zabudovanými systémy ve stavebním objektu (na 

technologickém zařízení), které se skládají z potrubních rozvodů a osazených 

výstřikovacích zařízení (hubic) shodných s SHZ v požadovaném množství, tlaku a 

rozmístění s napojením [13]: 

- DHZ na veřejný vodovod nebo jiný vodovod, který zajišťuje trvalou dodávku vody 

do tohoto požárně bezpečného zařízení, popř. na zásobní nádrž s předpokládanou 

dodávkou vody z mobilní požární techniky; 

- PHZ na dodávku vody či jiného hasiva z mobilní techniky. 

DHZ nebo PHZ jsou navrhována obdobně jako SHZ a to v rozsahu požárního úseku (popř. 

několika úseků v objektu) nebo v částech provozů požárního úseku se zvýšeným rizikem 

vzniku a rozšíření požáru nebo tam, kde je obtížný zásah jednotek požární ochrany. 

Dodávaná voda musí mít kvalitu, která odpovídá požadavkům vodních sprinklerů. 

 

Návrh polostabilních sprinklerových hasicích zařízení PHZ na dodávku vody nebo jiného 

hasiva z mobilní techniky musí splňovat tyto požadavky [13]: 

- armatura pro připojení mobilní požární techniky musí být umístěna za hranicí, ve 

které je kritická hustota tepelného toku < 10 kW · m
-2

, v opačném případě musí být 

zřízena ochranná (stínicí) požárně odolná konstrukce pro nejméně jednu 

cisternovou automobilovou stříkačku (tomu odpovídá stěna vysoká minimálně 5,5 

m a dlouhá 12 m s požární odolností EI 60 DP1); 

- k armaturám pro připojení mobilní techniky nebo minimálně do vzdálenosti 10 m 

od nich musí vést přístupová komunikace (podle ČSN 73 0802 [11] nebo  

ČSN 73 0804 [12]), která rovněž umožní střídání nasazených vozidel u 

připojovacích armatur bez nutnosti otáčení a couvání; 
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- dle konkrétních podmínek musí být posouzena možnost zásobování požární vodou, 

popřípadě zřízena odpovídající požární nádrž; 

- u zařízení navrhovaných v požárních úsecích nevýrobních objektů se počítá 

s intenzitou dodávky vody minimálně 5 mm · min
-1

, s chráněnou plochou 100 m
2
 a 

s dobou činnosti 30 minut; 

- u zařízení navrhovaných v požárních úsecích výrobních objektů (včetně skladů) se 

počítá s intenzitou dodávky vody minimálně 10 mm · min
-1

, s chráněnou plochou 

100 m
2
 a s dobou činnosti 30 minut pro požární úseky v I. až III. stupni požární 

bezpečnosti nebo 45 minut u vyšších stupňů požární bezpečnosti; 

- v místech výstřikových zařízení musí být přetlak, který odpovídá typu výstřikových 

zařízení, nejméně však 0,2 MPa; je-li umožněno souběžné napojení z veřejného 

vodovodu při požáru, pak může být zásoba vody poloviční; 

- u technologických zařízení se intenzita dodávky a zásoba vody stanoví podle 

konkrétních podmínek těchto zařízení. 

Vždy se musí posoudit, zda možnosti jednotek požární ochrany a podmínky zásahu 

odpovídají předpokládaným potřebám s ohledem na takto zajišťované požární úseky. 

Návrh doplňkového sprinklerového hasicího zařízení DHZ (napojeného na veřejný 

vodovod nebo jiný vodovod) musí splňovat stejné požadavky jako polostabilní 

sprinklerové hasicí zařízení (PHZ), které jsou uvedeny výše, kromě prvních dvou odrážek. 

Ucelený systém doplňkového nebo polostabilního hasicího zařízení (DHZ nebo PHZ) musí 

být sestaven z certifikovaných a vzájemně na sebe navazujících zařízení a komponentů. 

Takovýto systém musí být funkční po celou dobu takto hašeného požáru (např. včetně 

zajištěné stability zavěšených zařízení DHZ či PHZ apod.). 

 

Ve Spojených státech amerických platí předpis NFPA 13R – Standard for the Installation 

of Sprinkler Systems in Residential Occupancies Up to and Including Four Stories in 

Height [26], který se vztahuje na navrhování a instalování sprinklerových systémů pro 

ochranu proti nebezpečí požáru v obytných objektech do čtyř nadzemních podlaží (včetně). 

Dále ve Spojených státech amerických platí předpis NFPA 13D – Standard for the 

Installation of Sprinkler Systems in One- and Two- Family Dwellings and Manufactured 

Homes [25], který řeší navrhování a instalování sprinterových systémů v jedno či 
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dvougeneračních rodinných domech. Takovýto sprinklerový systém slouží k ochraně před 

požáry vznikajícími v jednom místě zapálení. Sprinklerový systém umožní včas detekovat 

požár a dostat jej pod kontrolu a tím zvyšuje ochranu před zraněním či úmrtí osob a snižuje 

škody na majetku. Zařízení je navrhováno a instalováno tak, aby se zabránilo celkovému 

vzplanutí místnosti, ve které vznikl požár, a aby mohly osoby uniknout. Podrobně se 

problematice návrhu a instalace sprinklerových systémů podle výše uvedených předpisů 

věnuje diplomová práce [7]. 

6.3 Shrnutí 

Používání polostabilních či doplňkových hasicích zařízení v České republice zatím není 

příliš rozšířené. Vybavování rodinných domů těmito zařízeními není nijak vyžadováno a 

tak k němu téměř nedochází.  

Motivačním prvkem k významnému rozšíření využívání kvalitních systémů a zařízení 

k detekci či hašení požáru by mohly být také pojišťovny. Ty by při instalaci těchto zařízení 

v objektech měly nabízet klientům zajímavé slevy na pojistném. Toto se však v současné 

době téměř neděje.  

V souvislosti s problematikou výstavby dřevostaveb zejména s ohledem na vyšší 

požadavky na velikost požárně nebezpečných prostorů vymezených od těchto objektů se 

nabízí úvaha, zda není nutné navrhnout úpravu současně platných norem a předpisů. Podle 

ČSN 73 0802 [11] a ČSN 73 0804 [12] se odstupové vzdálenosti nestanovují, pokud je 

v celé půdorysné ploše instalováno sprinklerové stabilní hasicí zařízení a obvodové 

konstrukce jsou druhu DP1. Pokud budou objekty dřevostaveb s konstrukčními částmi 

druhu DP2 a DP3 vybaveny výše zmiňovanými systémy resp. požárně bezpečnostními 

zařízeními, mohly by i u těchto typů objektů být požadavky procentuálně sníženy podle 

normou stanovených kritérií.   

Např. v případě, že by objekt rodinného domu, penzionu, bytového domu, mateřské školy 

apod., realizovaný z konstrukcí druhu DP3, byl vybaven některým z výše uvedených 

hasicích zařízení a současně zařízením pro automatickou detekci požáru (zabezpečovací 

zařízení s nástavbou na detekci požáru, systém elektrické požární signalizace apod.), pak 

by odstupy od těchto objektů mohly být sníženy např. na polovinu, případně by bylo 

povoleno zvýšení požární výšky objektu nad limity dané současně platnou úpravou norem 
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a předpisů. Rovněž by se mohly za splnění těchto podmínek změnit omezení platných 

norem a předpisů na použití hořlavých konstrukčních systémů například v objektech 

řešených podle ČSN 730835 [18] např. v domovech důchodců apod. Dále by splnění výše 

uvedených kritérií mohlo umožňovat postavit např. dřevostavbu rodinného domu na 

malém pozemku, omezit přesahy požárně nebezpečných prostorů na jiné pozemky atd.  
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Závěr 

Problematika požární bezpečnosti dřevostaveb je v dnešní době aktuálním tématem, neboť 

se stále zvyšuje počet nově realizovaných objektů. Jako dřevostavby se nejčastěji staví 

rodinné domy, které nabývají na popularitě zejména díky možnosti postavit takovýto dům 

jako nízkoenergetický nebo pasivní. Dřevostavby také plně splňují dnešní požadavky 

moderního bydlení – rychlá výstavba, moderní vzhled a nízké náklady na provoz domu. 

Nejčastěji používané typy dřevostaveb jsou elementární a skeletové s různými stupni 

prefabrikace. Skladby stěn a stropů těchto dřevostaveb splňují současné požadavky na 

požární odolnost konstrukcí, což je často prokazováno zkouškou. Avšak dřevostavby jsou 

hodnoceny jako stavby s hořlavým konstrukčním systémem, s čímž souvisí řada omezení 

vyplývajících z požadavků současně platných norem a předpisů. Především některé typy 

staveb se v hořlavém konstrukčním systému vůbec nemohou navrhovat. Limitující je také 

velikost požárně nebezpečného prostoru, který musí být od dřevostaveb vymezen. To 

způsobuje problémy zejména při umisťování stavby na stavebním pozemku. Dalším 

omezením je nemožnost umístit i drobnou stavbu ze dřeva (např. přístřešek) do požárně 

nebezpečného prostoru jiné budovy. 

Práce se snažila o výčet a přiblížení výše uvedených problémů vznikajících nejčastěji při 

projektování dřevostaveb, ale také o představení možností aktivních prvků požární 

bezpečnosti, které by mohly podmínky projektování požární bezpečnosti těchto staveb 

ovlivnit.  

Je to především možnost rozšíření zabezpečovacího zařízení o požární hlásiče s možností 

detekce požáru a možností přenosu informace o požáru dál tak, aby se informace o požáru 

dostala co nejrychleji jednotkám hasičského záchranného sboru. Těmito systémy by mohla 

být mnohem lépe zaručena spolehlivost detektorů požáru, protože majitelé 

zabezpečovacích zařízení mají zájem zejména o to, aby byl celý systém trvale funkční. 

Systémy, obsahující požární hlásiče, mohou být spolehlivou náhradou čidel autonomní 

detekce a signalizace, která často fungují pouze do konce životnosti první baterie.  

Další možností aktivní požární ochrany je instalace jednoduchého systému hašení. Tato 

zařízení jsou rozšířená především ve Spojených státech amerických a ve státech severní 

Evropy. V České republice se v technických normách a platných právních předpisech 

nachází požadavky na instalaci stabilního hasicího zařízení sprinklerového, doplňkového a 
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polostabilního. Použití jednoduchých systému hašení u menších objektů respektive staveb 

se u nás téměř nevyskytuje především proto, že v našich normách a předpisech nejsou pro 

tyto systémy v menších stavbách zakomponovány žádné požadavky. Nejsou v nich 

stanoveny podmínky pro jejich instalaci např. z důvodu umožnění snížení velikosti požárně 

nebezpečného prostoru, či zvýšení povolené výšky objektu apod.  

Práce se snažila o nastínění některých témat k další odborné diskuzi. Těmito tématy mohou 

být: 

- umožnění snížení požadavku na velikosti požárně nebezpečného prostoru u 

dřevostaveb, které budou vybaveny například jednoduchým hasicím zařízením a 

systémem detekce požáru, 

- zamyšlení nad potřebou nebo nutností vytvořit samostatný projekční předpis pro 

některé typy objektů dřevostaveb, 

- změna současně platných norem a předpisů s ohledem na stanovená limitní 

omezení při použití hořlavých konstrukčních částí a systémů pro některé typy 

objektů, omezení výšky objektu apod.,  

- úvahy o úlevách při projektování respektive umisťování dřevěných přístřešků 

s funkcí ochrany před povětrnostními vlivy v požárně nebezpečném prostoru jiné 

stavby např. zastřešení chodníků před domy na náměstích, vstupů do objektů apod.,  

- zvážení možnosti a stanovení podmínek pro upuštění povinnosti vymezovat 

požárně nebezpečný prostor od přístřešků pro automobily, pergoly se zahradním 

posezením, balkony, lodžie, zimní zahrady apod. 

 

Diplomová práce může být krokem k řešení nastíněných problémů při projektování 

dřevostaveb odbornou veřejností, stejně tak může být návodem na další téma odborné 

práce, která by mohla podrobněji rozpracovat některou problematiku, kterou se tato práce 

zabývala. 
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Příloha č. 1  Vzorový příklad – výpočet odstupové vzdálenosti 

Zadání: 

Vypočítejte odstupovou vzdálenost od: 

 a) osobního automobilu, 

 b) osobního automobilu umístěného pod přístřeškem z dřevěné konstrukce. 

Množství uvolněného tepla z osobního automobilu Q = 5 000 MJ [37]. Rozměry 

automobilu jsou 4,5 x 1,8 m. Výhřevnost dřeva je H = 16,75 MJ · kg
-1

. Dřevěný přístřešek 

má rozměry 3 x 5 m a výšku 2,5 m. Bude postaven ze šesti sloupů (16 x 16 mm), dvou 

vazných trámů (16 x 16 mm) a zpevňujících pásků. Střešní konstrukci budou tvořit krokve 

(8 x 12 mm). Předpokládá se nehořlavá střešní krytina. Celkem tvoří přístřešek 1,5 m
3
 

smrkového dřeva o hustotě ρ = 470 kg · m
-3

, celková hmotnost použitého dřeva je M = 705 

kg. Součinitel K má pro jehličnaté dřevo hodnotu K = 1. Plošná hustota tepelného toku, 

která již není nebezpečná pro hořlavé části budov má hodnotu I = 18, 5 kW · m
-
2.  

 

Výpočet: 

Výpočet byl proveden pomocí vzorců uvedených v [1], [11]. 

a) Množství uvolněného tepla z osobního automobilu vztažené na jednotku plochy: 

   
 

 
  

     

        
                

Požární zatížení automobilu: 

    
 

 
  
     

     
              

Teplota podle normové teplotní křivky: 

               (         )              (           )           

             

Za hodnotu pv byla dosazena hodnota  pn, hodnota nebyla navýšena o stálé požární zatížení 

ps, protože automobil se nachází na volném prostranství. 
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Počáteční hustota tepelného toku: 

         (  )
                   (       )                 

 

Polohový faktor: 

   
 

  
  

    

     
       

Odstupová vzdálenost d: 

Polohový faktor se počítá pro případ, kdy přijímací povrch je rovnoběžný se sálajícím 

povrchem. Sálající povrch je rozdělen na 4 stejně velké oblasti o rozměrech a = 2,5 m a b = 

1,25 m. Hodnotu odstupové vzdálenosti získáme tak, že do vzorce pro polohový faktor 

budeme dosazovat různé hodnoty odstupové vzdálenosti, než získáme hodnotu polohového 

faktoru vypočítanou výše. 

   
 

  
   [

 

√     
        (

 

√     
)  

 

√     
        (

 

√     
)]  

 

Hodnotě   = 0,189 odpovídá odstupová vzdálenost d = 4 m. 

 

b) Požární zatížení dřevěného přístřešku: 

    
    

 
  
      

    
             

Celkové požární zatížení: 

                      
   

 

Následující postup je shodný s postupem v bodě a). Výsledné hodnoty jsou: 

Teplota podle normové teplotní křivky: 
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Za hodnotu pv byla dosazena hodnota pn, která zahrnuje požární zatížení automobilu a 

dřeva tvořícího celý přístřešek (včetně nosných konstrukcí). Požární zatížení už nebylo 

navyšováno z důvodu použití hořlavého konstrukčního systému. 

 

Počáteční hustota tepelného toku: 

                
   

Polohový faktor: 

         

Odstupová vzdálenost d: 

Hodnotě   = 0,126 odpovídá odstupová vzdálenost d = 5,15 m. 

 

Výsledek: 

a) Odstupová vzdálenost od osobního automobilu je d = 4 m. 

b) Odstupová vzdálenost umístěného pod přístřeškem z dřevěné konstrukce je d = 5,15 m. 

 

Seznam použitých symbolů 

a šířka dílčí plochy sálajícího povrchu [m] 

b výška dílčí plochy sálajícího povrchu [m] 

d odstupová vzdálenost [m] 

H výhřevnost [MJ · kg
-1

] 

I plošná hustota tepelného toku [kW · m
-2

] 

I0 počáteční plošná hustota tepelného toku [kW · m
-2

] 

K  součinitel ekvivalentního množství dřeva [-] 

M hmotnost [kg] 

p požární zatížení [kg · m
-2

] 

pn nahodilé požární zatížení [kg · m
-2

] 
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pv výpočtové požární zatížení [kg · m
-2

] 

q množství uvolněného tepla vztažené na plochu [MJ · m
-2

] 

Q množství uvolněného tepla [MJ] 

S plocha [m
2
] 

TN teplota plynů v hořícím prostoru [°C] 

ε emisivita, ε = 1 [-] 

ρ hustota [kg · m
-3

] 

σ Stefan-Boltzmannova konstanta, σ = 5,67 · 10
-11

 [kW · m
-2

· K
-4

] 

φ polohový faktor [-] 

 

 

 


