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Anotace 

Předloţená bakalářská práce se zabývá vývojem protipoţárních úprav stavebních 

výrobků a konstrukcí. První část je historickým úvodem, v němţ jsou zmíněny jednotlivé 

etapy vývoje poţadavků na protipoţární bezpečnost staveb od 14. století do současnosti. 

V dalších částech se popisují systémy protipoţárních úprav stavebních výrobků, pasivní 

protipoţární ochranou, zvláště návrhem a dispozičním řešením stavby a současnými 

právními úpravami a souhrnem poţadavků souvisejících s poţární bezpečností. V poslední 

části jsou uvedena doporučení směru vývoje v této oblasti. Bakalářská práce je shrnutím 

vývoje a současného stavu legislativy, právních dokumentů oboru poţární bezpečnosti a 

poţárně bezpečnostních poţadavků na stavební výrobky a konstrukce a obsahuje přehled 

klasifikace stavebních výrobků z hlediska poţárně technických charakteristik. 

 

Klíčová slova: stavební výrobek; pasivní protipoţární ochrana; reakce na oheň; poţární 

odolnost 

Summary 

This bachelor thesis deals with evolution of fire-resistant construction products and 

constructions. The thesis is a summary of evolution and current state of legislation, legal 

dokuments in the field of fire protection and requirements of fire-resistant construction 

products. It also includes classification of construction products based on technological 

features for fire protection.  

 

Keywords: construction product; passive fire protection; reaction to fire; fire resistence 
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1 Úvod 

Jedním ze základních pilířů obecné poţární bezpečnosti je poţární bezpečnost 

stavby, která představuje schopnost stavby maximálně omezit riziko vzniku a šíření 

poţáru, a v případě poţáru zabránit ztrátám na ţivotech a zdraví osob, včetně osob 

provádějících poţární zásah, popřípadě zvířat, a ztrátám na majetku. 

Cílem této práce je sestavení přehledu a hodnocení vývoje poţadavků na 

protipoţární úpravu stavebních konstrukcí a výrobků a doporučení směru vývoje v této 

oblasti. Patří sem komplex organizačních, stavebně technických, stavebních a technických 

opatření k zabránění vzniku a šíření poţáru nebo výbuchu s následným poţárem a omezení 

následků poţáru. 

První část (kap. 3) se zabývá vývojem legislativy poţární bezpečnosti, a to zejména 

od roku 1941 do současnosti. Jsou zde zmíněny nejdůleţitější právní dokumenty a normy 

z daného období, případně historické souvislosti. Druhá část (kap. 4) se věnuje 

protipoţární úpravě stavebních výrobků a konstrukcí. Zabývá se skupinami ochranných 

systémů ke zvýšení poţární odolnosti a hodnotí jejich výhody a nevýhody z hlediska jejich 

vyuţití. V úvodu třetí části (kap. 5) je rozebírán rozdíl mezi pasivní a aktivní protipoţární 

ochranou.  Zbytek kapitoly je zaměřen na pasivní protipoţární ochranu s důrazem na 

stavebně-technické podmínky a projektovou dokumentaci (vč. výčtu konkrétních 

poţadavků na technickou dokumentaci). Ve čtvrté části (kap. 6) nastíněn úvod do 

legislativního rámce a následuje přehled současné české a evropské legislativy poţární 

bezpečnosti. Pozornost je věnována zákonu 133/1985 Sb. (zákon o poţární ochraně)a 

souvisejícím vyhláškám. V rámci evropského práva jsou porovnány dva zásadní 

dokumenty: Směrnice (CPD) a v současné době platné Nařízení (CPR). Předposlední 

kapitola (kap. 7) shrnuje vývoj a hodnocení poţadavků na protipoţární úpravu stavebních 

konstrukcí a výrobků, zabývá se především zkušebnictvím a klasifikací stavebních 

výrobků a konstrukcí. Závěr práce (kap. 8) obsahuje shrnutí a doporučení dalšího vývoje 

v této oblasti. 
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2 Rešerše 

Při zpracování této práce jsem pouţíval zejména tuto literaturu, další zdroje jsou 

uvedeny v seznamu literatury: 

KUPILÍK, Václav. Stavební konstrukce z požárního hlediska. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 

ISBN 80-247-1329-2. 

Kniha se zabývá protipoţární ochranou budov. V průřezu seznamuje čtenáře 

s jednotlivými částmi poţární ochrany staveb, kde poskytuje základní přehled této 

problematiky.  

 

HOŠEK, Zdeněk. Požární bezpečnost staveb. Vyd. 1. Praha: ABF, 2006. ISBN 80-869-

0522-5. 

Publikace podává přehled o vývoji a principech oboru poţární bezpečnosti staveb, o 

postupech při navrhování poţární bezpečnosti staveb a o právním rámci tohoto oboru. 

Kniha poskytuje ucelený obraz k tomuto tématu.   

 

NETOPILOVÁ, Miroslava, Danica KAČÍKOVÁ a Anton OSVALD. Reakce stavebních 

výrobků na oheň. 1. vyd. V Ostravě: Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 

2010. Spektrum. ISBN 978-80-7385-093-7. 

Kniha poskytuje informace o vývoji zkušebních metod poţárně technických 

charakteristik stavebních materiálů a o současných zkušebních metodách pro stanovení 

reakce stavebních výrobků na oheň v návaznosti na mezinárodní harmonizaci soustavy 

technických specifikací stavebních výrobků. Publikace mi poskytla základní orientaci v 

předmětné problematice.   
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3 Vývoj požadavků na protipožární bezpečnost staveb 

3.1 Období do 18. století 

Poţáry suţují lidstvo od pradávna. Svědectví o tom podávají nejen psané 

dokumenty, ale také názvy ulic, domů a další místopisné názvy. Od počátků formování 

větších sídelních celků a vzniku prvních měst se stala závaţným problémem jejich ochrana 

před poţáry. Prvotní protipoţární opatření spočívala především v budování proluk a 

poţárních zdí mezi jednotlivými domy, čímţ měly být chráněny ostatní budovy před 

přenesením poţáru ze sousedních objektů. Rizikem byla i absence komínů - kouř volně 

unikal stropním otvorem a u převáţně dřevěných budov krytých doškem nebo šindelem 

hrozil vznik poţáru od zalétnutých jisker. Jako opatření ke sníţení tohoto rizika se začalo 

s výstavbou komínů. Komíny byly zpočátku dřevěné, z vnitřní strany vymazané hlínou, 

později se stavěly zděné [1]. 

Ustanovení z oblasti poţární ochrany se postupně začala implementovat do 

stavebních řádů sídelních celků a poţární ochrana se stávala nedílnou součástí veřejného 

pořádku. Nejstarší dochovaný český poţární řád byl vydán ve 14. století pro město Prahu. 

Vedením zásahu v boji s poţáry byl pověřen rychtář mající pravomoc povolat občany 

k poţárnímu zásahu [2], [9]. 

3.2 Právní dokumenty požární ochrany v 18. století 

Dalším mezníkem bylo vydání takzvaného Ohňového patentu, kterým Marie 

Terezie roku 1751 dala základ plošnému vyuţití poţárního řádu. Její syn, císař Josef II., 

vydává roku 1785 Souborný požární řád (dvojí řád hasicí – městský a vesnický), ve kterém 

jsou zakotveny povinnosti obyvatelstva při vzniku poţáru. Mimo tyto povinnosti jiţ řád 

obsahoval některá nařízení týkající se protipoţárních opatření:  

- domy se mají stavět tak, aby mezi nimi bylo prázdné místo v šíři jednoho sáhu;  

- stodoly mají být za zahradami, sušárny na len a konopí opodál vesnice; 

- dřevěné komíny se nemají trpět; 

- zděné komíny mají být silné na půl cihly; 
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-  úředník vrchnosti, rychtář obce a kominík mají třikrát ročně prohlédnout komíny, 

kamna a ohniště ve všech domech; 

- kaţdý dům má mít ţebřík, hák a hasicí nádobu; 

- obec má mít ţebřík, dva háky, ruční stříkačku a jednu nebo dvě štoudve na 

vodu  [2], [9]. 

3.3 19. století: Zemský zákon č. 135/1868 

Další etapa v oblasti poţární ochrany začíná na počátku 19. století, kdy vznikají 

první placené hasičské jednotky. Tyto jednotky tvoří mnohem spolehlivější formu 

organizace poţární ochrany. K výraznému urychlení rozvoje přispělo vydání zemského 

zákona č. 135/1868, o právu shromažďovacím a Řád policie požárové, platící aţ do roku 

1941 [19]. 

3.4 Nové vývojové trendy 30. – 40. let 20. století 

Prudký rozvoj průmyslu ve 40. letech si vyţádal nový přístup k zajištění poţární 

prevence, a změny proběhly i v oblasti stavebnictví. Vývojové trendy v tomto oboru byly 

vedeny snahou o zefektivnění a komplexní zprůmyslnění, coţ přímo podmínilo přechod na 

kvalitativně novou materiálovou základnu. Tradiční způsob provádění pozemních staveb 

byl postupně nahrazován montáţním, komplexně mechanizovaným procesem výstavby 

z lehkých prefabrikovaných stavebních dílců vyráběných mimo stavbu. Nové vývojové 

trendy ve stavebnictví vyvolaly také příslušné změny v koncepci územní zástavby [2]. 

Problémy poţární ochrany staveb v době okolo 2. světové války spočívaly v tom, 

ţe bodová a skupinová zástavba byla nahrazována zástavbou řadovou a ve městech 

zástavbou blokovou, která od té doby měla ve větších městech převládající charakter. 

Změnila se i průměrná výška zástavby a začaly se prosazovat výškové budovy. Zároveň se 

zvýšil podíl hořlavých materiálů, především plastů, které jsou nebezpečné zplodinami a 

kouřem při hoření. Také se zvětšil rozsah technického vybavení budov, rozvody se začaly 

instalovat jako průchozí prvky budov, které vytvářejí poţární mosty. Soustředění instalací 

do šachet, kanálů a jiných technických prostorů začalo umoţňovat rychlé šíření poţáru [2]. 

S těmito novými trendy vznikla potřeba přehodnotit koncepci poţární ochrany. Na 

základě potřeby stanovení jednotných pravidel k zajištění poţární bezpečnosti ve výstavbě 
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začaly ve 40. letech vznikat technické normy oboru poţární ochrany. Vznik těchto norem 

úzce souvisel s vývojem v ostatních průmyslových oborech, a tedy se vznikem české 

průmyslové normalizace. Zpočátku se poţadavky týkající se poţární ochrany vkládaly do 

norem jiných odvětví, například do elektrotechnických, stavebních a průmyslových 

norem [2]. 

Je důleţité zdůraznit, ţe obecné a některé zvláštní poţadavky byly zakotveny 

v právních předpisech vycházejících ještě z práva rakousko-uherského a z předpisů 

předcházejících. Jednalo se zejména o stavební řády, poţární řády a nařízení o poţární 

ochraně včetně směrnic a výnosů různé právní síly. Tyto předpisy, ač byly ve většině 

případů různorodé a lokálně zaměřené, se udrţely na našem území aţ do II. světové války. 

Pak byly nahrazeny protektorátními předpisy (vládní nařízení č. 439/1941 Sb., o závaznosti 

českomoravských norem požárně technických, vládní nařízení č. 30/1942 Sb., o věcech 

požární ochrany) [2], [6]. 

3.5 Poválečné období a ČSSR 

V poválečném období byly normativní práce obnoveny v plném rozsahu, ke změně 

došlo aţ v roce 1951 (viz níţe). V oblasti poţární ochrany dochází k přijetí nové právní 

úpravy, a to zákona č. 62/1950 Sb., o ochraně před požáry a jinými živelními pohromami. 

V roce 1951 skončila činnost Československé společnosti normalizační i 

Elektrotechnického svazu československého (úřady vydávající závazné normy), zaloţená 

na spolkovém principu, a vládním nařízením č. 45/1951 Sb., o technické normalizaci, 

vznikl Úřad pro normalisaci vydávající závazné normy označené ČSN (Československá 

státní norma). Od tohoto roku datujeme počátek vydávání závazných norem, které ve 

značném rozsahu suplují právní předpisy. Následující období je charakteristické enormním 

nárůstem státních a později oborových norem. Poţadavky poţární ochrany se objevovaly 

podle oborů jak ve státních normách, tak v normách úsekových a oborových [2].  

V roce 1953 došlo k významnému pokroku v oblasti poţární ochrany. Byl přijat 

zákon č. 35/1953 Sb., o státním požárním dozoru a požární ochraně, který nahradil zákon 

č. 62/1950 Sb. Byla přijata například vyhláška ministerstva vnitra č. 164/1953 Ú.l., o 

hořlavých kapalinách, která poloţila základy ČSN 65 0201 Požární předpisy pro výrobu, 

manipulaci, skladování a dopravu hořlavých kapalin. V roce 1954 nabyla účinnosti v té 
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době závazná ČSN 73 0760 Požární předpisy pro výstavbu průmyslových závodů a sídlišť, 

která poloţila základy poţární bezpečnosti staveb. Tato norma upravovala jak projektování 

a stavbu nově budovaných nebo rekonstruovaných průmyslových závodů a sídlišť, tak i 

projektování a stavbu jednotlivých výrobních, obytných, veřejných a pomocných objektů. 

Mimo jiné řešila třídění stavebních hmot a konstrukcí podle jejich hořlavosti, odolnost 

konstrukcí proti ohni, stupeň bezpečnosti objektů proti ohni, poţární zdi, poţární a únikové 

dveře, poţární ţebříky, proluky mezi průmyslovými objekty, únikové cesty a východy, 

kotelny ústředního vytápění, sklady paliv a zařízení na ukládání popela [2]. 

K dalšímu kvalitativnímu posunu došlo přijetím zákona č. 18/1958 Sb., o požární 

ochraně. Přijetím prováděcích předpisů k tomuto zákonu vznikla potřeba novelizace ČSN 

73 0760Požární předpisy pro výstavbu průmyslových závodů a sídlišť, a k přijetí ČSN 73 

0061 Požární předpisy pro výstavbu zemědělských závodů a objektů. V návaznosti na ČSN 

73 0760 vznikla řada dalších dílčích norem – například ČSN 73 0080 Předpisy pro 

projektování garáží. Vznikaly však i další normy z jiných oborů dotýkající se poţární 

ochrany – například ČSN 73 0769 Požární předpisy pro instalaci a užívání topidel, ČSN 

49 0071 Uspořádání skladů dříví z hlediska požární bezpečnosti, ČSN 64 0021 

Bezpečnostní předpisy pro výrobu, zpracování a skladování celuloidů a celuloidových 

výrobků [2], [6]. 

Původní vize postupného přizpůsobování základní normy ČSN 73 0760 stavu vědy 

a techniky se ukázala jako neuskutečnitelná. Z celé řady důvodů bylo zřejmé, ţe tak 

rozsáhlý obor inţenýrské činnosti, jako je poţární bezpečnost, není moţné pojmout do 

jediné normy. Tento stav byl v 70. letech vyřešen zavedením takzvaného „kodexu 

poţárních norem“, tedy souboru poţárních norem pro stavební objekty. V roce 1975 byla 

přijata ČSN 73 0802 Požární bezpečnost stavebních objektů – základní norma, která dala 

základ jednotné koncepci poţární bezpečnosti staveb. Norma platila pro projektování 

nových objektů a pro projektování stavebních změn existujících objektů a volných skladů 

z hlediska poţární bezpečnosti. Poţadavky na poţární zabezpečení budov vycházely ze 

stavebního zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. V roce 1977 

byla základní norma ČSN 73 08 02 změněna na ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – 

společná ustanovení. O rok později byla přijata ČSN 73 0804Požární bezpečnost staveb – 

průmyslové výrobní objekty, a tím došlo k vyčlenění průmyslových výrobních objektů ze 

základní normy [6]. 
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 V rámci státního výzkumného úkolu P 12-326-229, který řešil Výzkumný ústav 

pozemních staveb Praha a jehoţ součástí byla problematika poţární bezpečnosti 

průmyslových staveb, byly zajištěny podklady k revizi ČSN 73 0840. Ukázalo se, ţe 

aplikace stávajících norem poţární bezpečnosti staveb je u průmyslových objektů 

komplikovaná a ţe revize musí být zpracována ve značné šíři. To vedlo ke zpracování 

nového návrhu nyní uţ základní normy ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – výrobní 

objekty. Tato norma, vycházející z ČSN 73 0802, řeší problematiku poţární bezpečnosti 

na úrovni poznatků 80. let a ze zkušeností z aplikace ČSN 73 0802 [6]. 

V ČSSR dochází k další zásadní změně v roce 1985 přijetím zákona č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně, kterým byl zrušen zákon č. 18/1958 Sb., o požární ochraně. Návrh 

výše zmíněné ČSN 73 0804 byl schválen dne 30. 6. 1986 a po zkušebním období byla 

norma schválena pro pouţití dne 14. 5. 1991 s účinností od 1. 3. 1992. Důleţitým faktem 

je, ţe ČSN 73 0804 byla impulzem pro provedení novelizace, změn a doplňků veškerých 

poţárních norem z oblasti poţární bezpečnosti staveb po roce 1990 [2], [6]. 

 V důsledku rozpadu ČSFR v roce 1993 dochází k oddělení české a slovenské 

normalizace. Toto rozdělení nemělo na tvorbu a kvalitu norem z oblasti poţární ochrany 

v České republice ţádný podstatný dopad [6]. 

3.6 Harmonizace s EU 

V roce 1985 kdy byl u nás přijat zákon č. 133/1985 Sb. (viz výše), vznikl 

v Evropském společenství (ES) tzv. „nový přístup k technické harmonizaci a normalizaci“ 

na základě usnesení Rady č. 85/C 136/01. Tento přístup sjednocoval poţadavky na 

výrobky z hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví, majetku a ţivotního prostředí. Nový 

přístup se ČSSR z politických důvodů nedotkl. Souvislost s českým právním systémem má 

aţ směrnice Rady 89/106/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států 

týkajících se stavebních výrobků, která v Evropě vstoupila v platnost v roce 1988 a ČR se 

začala dotýkat po roce 1991, kdy začal harmonizační proces jako příprava na vstup do EU 

v roce 2004 [2], [6]. 

Harmonizační proces vnesl zatím poslední podstatnou změnu v koncepci tvorby a 

přijímání norem. Na zajištění procesu harmonizace technických předpisů a technických 

norem ČR s právem Evropského společenství byl počátkem roku 1996 přijat program 
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technické harmonizace k naplnění čl. 75 Evropské dohody o přidruţení České republiky 

k Evropskému společenství. Program zavedl metodické nástroje a stanovil kroky 

k realizaci technické harmonizace [6]. 

Technická harmonizace v období před přijetím České republiky do EU si kladla za 

cíl odstranit regulační překáţky obchodu prostřednictvím konvergence národní technické 

legislativy, která sleduje politiku veřejného prospěchu v oblasti ochrany oprávněných 

zájmů, jako je veřejné zdraví, bezpečnost a ochrana ţivotního prostředí. 

V návaznosti na zmíněný proces byla přijata ČSN 73 0810 Požární bezpečnost 

staveb – společná ustanovení, kterou se zavádí jednotný klasifikační systém stavebních 

výrobků a konstrukcí shodný se systémem EU. Zároveň proběhlo i přejímání a tvorba 

dalších technických norem, jejichţ návrhy vyţadovali důkladné porovnání s právními 

předpisy Evropského společenství, které byly při přípravě technických norem brány 

v úvahu v rámci dosaţení kompatibility s právem EU [1]. 

3.7 Současný stav 

V současné době vycházejí poţadavky na poţární zabezpečení budov ze zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho 

prováděcích předpisů (dále jen „Stavební zákon“), především z předpisu č. 500/2006 Sb., 

Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu 

evidence územně plánovací činnosti, a z předpisu č. 20/2012 Sb., o technických 

požadavcích na stavby. Neméně důleţitý pro problematiku navrhování staveb a jejich 

poţární bezpečnost je zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 

znění pozdějších předpisů, v jehoţ novele z roku 2000je uvedeno, ţe české technické 

normy nejsou obecně závazné. Na platnosti státních norem se však nic nezměnilo. 

Dodrţování platných norem je v zájmu kaţdého účastníka výstavby, protoţe norma 

poskytuje pravidla zaměřená na dosaţení optimálního řešení. Nedílnou součástí poţární 

bezpečnosti staveb je vlastní činnost Ministerstva vnitra ČR (dále jen MV ČR) uplatňující 

poţadavky vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů, a z prováděcí vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 246/2001 Sb.). Na tyto zákonné předpisy 
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navazují nezávazné české technické normy, nebo se řešení prokazuje inţenýrským 

přístupem [2], [6]. 
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4 Rozvoj systémů protipožárních úprav stavebních výrobků a konstrukcí 

stavebních objektů 

 

Zajištění poţární bezpečnosti stavebního objektu se provádí jednak pasivní poţární 

ochranou, to znamená správně navrţenými stavebními konstrukcemi, a jednak prostředky 

aktivní poţární ochrany, jimiţ se rozumí technická poţárně bezpečnostní zařízení
1
.  

Ke zvýšení poţární odolnosti stavebních konstrukcí se postupem času vytvořila 

technologická základna pro ochranu stavebních konstrukcí čítající několik základních 

směrů. V historii byl vývoj těchto technologií spíše náhodný a nesystematický. 

V současnosti se tyto systémy vyvíjejí za vyuţití nejnovějších vědeckých poznatků a 

materiálů v oblasti poţární ochrany, stavebnictví, průmyslové výroby a dalších odvětví [2]. 

V současné době se nejčastěji vyuţívají ochranné systémy, které můţeme rozdělit 

do těchto základních skupin: 

- obezdění nebo obetonování (kap. 4.1); 

- protipoţární omítkoviny (kap. 4.2); 

- protipoţární nátěry (kap. 4.3); 

- protipoţární obkladové materiály (kap. 4.4); 

- lepené obklady (kap. 4.5). 

 

Jednotlivé typy ochranných systémů mají různé výhody a nevýhody, a to z hlediska 

poţárně technických charakteristik, z hlediska ţivotnosti, obtíţnosti instalace, a 

v neposlední řadě i z hlediska cenového. Kvůli rozdílným vlastnostem jsou různé systémy 

vhodné pro různé aplikace. Díky šíři moţností se ale najde vhodné řešení pro téměř kaţdou 

stavbu či konstrukci. 

                                                 

1
 Rozdíly mezi aktivní a pasivní poţární ochranou jsou blíţe popsány v kapitole 5.1. 
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4.1 Obezdění, obetonování 

Obezdění a obetonování jsou poměrně cenově příznivé metody zvýšení poţární 

bezpečnosti stavebních konstrukcí, přesto se od nich spíše ustupuje kvůli jejich vysoké 

hmotnosti a mokré technologii provádění [7].  

4.1.1 Obezdění  

Tento způsob zvýšení poţární odolnosti patří mezi tradiční technologie spočívající 

v pouţití obezdívky svislých prvků stavební konstrukce. K obezdívce se mohou pouţít 

různé druhy cihel a tvárnic. Je výhodné pouţít tepelněizolační tvarovky, které mají vyšší 

ochrannou účinnost a niţší hmotnost. U těchto systémů je třeba věnovat zvýšenou 

pozornost kvalitě provedení, zejména pečlivému vyspárování a provedení povrchových 

omítek. Jejich nevýhodou je jejich křehkost, zvýšení objemu a značné navýšení hmotnosti 

konstrukce [7]. 

4.1.2 Obetonování 

Tuto technologii lze zařadit do skupiny mokrých postupů a lze ji uplatnit zejména u 

ocelových konstrukcí. V současné době se vyuţívá pouze sporadicky, a to pro velkou 

pracnost, vysokou hmotnost a časovou náročnost. Její současné vyuţití spočívá v aplikaci 

do uzavřených dutých profilů jako výplň. Tato technologie umoţňuje zvýšení poţární 

odolnosti aţ do 180 min [7]. 

4.2 Protipožární omítkoviny 

Protipoţární omítky jsou jedním z nejstarších pouţívaných způsobů zvýšení 

poţární odolnosti stavebních konstrukcí. První zmínky o pouţití jílových mazanin a omítek 

pocházejí jiţ ze starého Egypta. Později se k ochraně rákosových a dřevěných stěn začalo 

vyuţívat nevyztuţených a vyztuţených vápenných, vápenocementových a sádrových malt. 

V současné době jsou protipoţární omítkoviny vyráběny na několika základních bázích: 

- Sádroperlitové nebo sádrovermikulitové 

- Sádrové nebo vápenosádrové 

- Vápenné, vápenocementové nebo cementové 
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Protipoţární omítkoviny jsou navzdory své nízké estetické hodnotě poměrně často 

pouţívané. Pro svoji nízkou hmotnost, snadnou aplikaci a vyšší účinnost jsou vyuţívány 

pro zvýšení poţární odolnosti u ţelezobetonových stropních konstrukcí, ţelezobetonových 

stěn, ocelových nosných i nenosných konstrukcí. V případě jiných materiálů pouţitých 

v konstrukčním systému lze protipoţární omítkoviny pouţít na základě předchozího 

posouzení [10]. Protipoţární omítkoviny jsou perspektivní technologií, pro snadnou 

aplikaci, cenovou přístupnost a široké spektrum pouţití. 

V bývalé ČSSR nebyly aţ do 70. let hmoty podobného typu vyráběny a pro zvláště 

významné stavby byly protipoţární přípravky dováţeny ze zahraničí. Jednalo se převáţně 

o nástřiky na bázi vermikulitu s vysokým obsahem azbestových vláken. Později byly 

vyvinuty nástřiky domácí produkce. Tyto nástřiky převáţně na bázi expandovaného perlitu 

s minerálními a azbestovými vlákny se však kvůli zákazu karcinogenních azbestových 

vláken přestaly pouţívat. S rapidním vývojem v této oblasti se setkáváme na počátku 70. 

let, kdy byl v ČSSR vyvinut protipoţární nástřik s obchodní značkou PORFIX, 

následovaný nástřiky TERMO a TERFIX [10]. V současnosti se pouţívají modifikované 

verze těchto nástřiků a další výrobky například VERMIPLASTER, PROMASPRAY, 

PERLIFOC®, SIBATERM, atd.    

 

 

Obr. č. 1:Schéma nanesené protipožární omítkoviny [8] 

4.3 Protipožární nátěry 

Protipoţární nátěry také patří mezi nejstarší metody zvyšování poţární odolnosti. 

Jiţ ve starověku bylo dřevo napouštěno v roztocích solí, mořskou vodou, nebo chráněno 
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nátěry vápnem, hlinkou nebo hliněnou mazaninou. Řekové k ochraně staveb pouţívali 

vodní vápenné roztoky a později vodní sklo. Ve středověku bylo dřevo povrchově 

upravováno nátěry na bázi organických látek, jejichţ tepelným rozkladem byl uvolňován 

dusík (např. volskou krví).  Lze diskutovat o dostatečné účinnosti a významu těchto nátěrů, 

ale můţeme je povaţovat za prvopočátky protipoţárních úprav. V19. století se na zvýšení 

poţární odolnosti vyuţívaly nátěry dřevěných konstrukcí s vápenným nebo fermeţovým 

základem s příměsemi vodního skla, kamence, síranu ţeleznatého, síranu zinečnatého a 

dalších látek. K cílenému vědeckému  rozvoji protipoţárních nátěrových hmot dochází po 

II. světové válce, kdy začaly být vyuţívány k povrchové ochraně dřeva, ocelových 

konstrukcí a kabelových rozvodů [7]. 

Vývoj se ubíral třemi základními směry: 

- zábranové nátěrové systémy (kap. 4.3.1); 

- intumescentní nátěrové systémy (kap. 4.3.2); 

- sublimující nátěrové systémy (kap. 4.3.3). 

 

Následující schéma ukazuje základní moţnosti pouţití protipoţárních nátěrových 

systémů: 

 

Obr. č. 2: Schéma možnosti použití protipožárních nátěrových systémů [7] 
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4.3.1 Zábranové nátěrové systémy 

Brání přístupu plamene k povrchu chráněné konstrukce. Při poţáru dochází 

většinou k rychlému odhoření organického polymerního pojiva nátěru a anorganický 

zbytek sintruje na pevnou krustu, která dobře lpí na podkladu. Systémy působí proti šíření 

plamene a po určitou dobu zabraňují vznícení. Po uplynutí této doby omezují přístup 

kyslíku, a tím zbrzďují šíření plamene po povrchu [18].  

Tyto systémy nemají ţádnou tepelně izolační schopnost a jejich funkce se zakládá 

výhradně na bariérovém efektu. Mezi tyto systémy je moţné zařadit i tenkovrstvé systémy 

s velkou odolností vůči vysoké teplotě odráţející teplo, čímţ sniţují teplotu povrchu 

namáhaného plamenem. Jsou uţívány především pro hořlavé konstrukce a materiály a 

vedle dřeva jsou jimi nejčastěji chráněny plasty v podobě kabelových izolací, případně i 

plastová potrubí atd. [18]. 

Podle svého sloţení a způsobu pouţití můţe být zejména na kabelových rozvodech 

jejich účinnost značně vysoká a často se vyrovná i nátěrům intumescentním. Bývají 

obvykle formulovány na bázi anorganických systémů - nejčastěji lehko tavitelných 

sklovin, glazur, často s přísadou krátkých armujících vláken a některých aditiv, synergicky 

působících na zhášení plamene (např. antimontrioxidu při aplikaci na měkčené PVC) [18]. 

Výhodou zábranových protipoţárních nátěrů je jejich dlouhá ţivotnost a snadná 

aplikace, za nevýhodu je moţné povaţovat, ţe nezvyšují poţární odolnost, ale pouze 

omezují šíření plamene - proto nejsou vhodné pro nosné konstrukce. Mezi nejpouţívanější 

zábranové nátěry v současnosti patří například PYRONIT, DEXAFLAMM R, DICO H a 

další.    

4.3.2 Intumescentní nátěrové systémy 

Intumescentní nátěrové systémy jsou v současnosti nejrozšířenějším typem 

protipoţárních nátěrů ve stavebnictví. Podstatou působení těchto nátěrů, zaloţených aţ 

donedávna vesměs na organické bázi, je chemická reakce iniciovaná vyššími teplotami při 

poţáru, v jejímţ průběhu se dehydratací obvykle polyalkoholů v přítomnosti Lewisových 

kyselin vytváří na povrchu chráněného předmětu objemný uhlíkatý zbytek, ze kterého se 

vlivem přítomného nadouvadla vytváří izolační vrstva nehořlavé pěny. Chování 
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intumescentního nátěru při zatíţení ohněm znázorňují obrázky 3, 4 a 5. Struktura, výška 

vypěnění a velikost jednotlivých buněk této pěny limituje účinnost konkrétního nátěrového 

systému, a proto je formulace jednotlivých nátěrů velmi nákladná a obtíţná [12], [18]. 

 

Obr. č. 3: Nátěr před kontaktem s ohněm [11] 

 

Obr. č. 4: Nátěr v kontaktu s ohněm [11] 

 

Obr. č. 5: Vypěněný nátěr [11] 

Nejznámější a dosud nejpouţívanější kyselinou v základu nátěrů je kyselina 

fosforečná, přidávaná do těchto systémů obvykle v podobě amoniumpolyfosfátů. Dříve 

uţívané fosforečné soli byly značně hygroskopické, coţ podstatně omezovalo pouţitelnost 

výsledné formulace.  
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Jako nadouvadel se pouţívá většinou látek s vyšším obsahem dusíku - nejčastěji 

melaminu, dikyandiamidu, glycinu nebo močoviny, mezi často uţívané polyalkoholy patří 

pentaerytritol, rezorcin, škroby, karboxymetylcelulóza, vzácněji arabinóza, glukóza či 

maltóza atd. Ke zpevnění pěny a zlepšení jejích vlastností se uţívá rovněţ řada aditiv. 

Podstatné je, ţe v současné době je formulací těchto nátěrů známá celá řada, a tomu 

odpovídá i poměrně velké mnoţství značek a typů těchto nátěrů dostupných na 

trhu [7], [18]. 

Intumescentní nátěry mají široké pouţití především pro protipoţární ochranu 

ocelových nosných konstrukcí, protoţe na rozdíl od nátěrů zábranových mají především 

tepelně izolační funkci. Uţívají se však i pro ochranu dřevěných nosných i nenosných 

konstrukcí a pro ochranu plastových kabelových rozvodů [7], [18]. Mezi intumescentní 

nátěry které jsou v současné době nejpouţívanější, patří nátěrové materiály uvedené v 

následující tabulce č. 1. 

Tab. č. 1: Intumescentní nátěry používané v současnosti [19] 

Název Účel Typ 

Dexamin DV/S ocel, dveře intumescentní 

Pittura IE 20 ocel intumescentní 

LAS 4600 (LA 60) ocel intumescentní 

Barrier 95 All Acqua ocel intumescentní 

Flamizol ocel intumescentní 

Promapaint 30 ocel intumescentní 

Pyrostop Steel ocel intumescentní 

Plamostop ocel intumescentní 

DEXARYL B dřevo intumescentní 

DEXARYL B 

Transparent 
dřevo intumescentní 

Promadur dřevo intumescentní 

Flamgard dřevo intumescentní 

Plamor Špeciál dřevo intumescentní 

HILTI CP 671 kabely, ucpávky intumescentní 

Heat Shield FR 15 kabely, ucpávky intumescentní 
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Jedním z největších problémů tohoto typu nátěru je, ţe jeho obnovitelnost po 

skončení ţivotnosti (která je poměrně krátká) je obtíţná a finančně náročná. Přesto je tento 

typ nátěru vyuţíván poměrně často (a po uplynutí ţivotnosti nebývá obnovován).   

4.3.3 Sublimující nátěrové systémy 

Tvoří přechod mezi nátěry a nástřiky, jsou kombinací obou předchozích nátěrových 

systémů. Jejich základem je poměrně silná skleněnými vlákny nebo rohoţemi vyztuţená 

vrstva snadno se teplem rozkládajících a sublimujících aditiv v polymerním, obvykle 

epoxidovém pojivu, která se při vyšších teplotách rozkládá a sublimuje. Odcházející plyny 

strhávají plamen a ochlazují povrch, na němţ jsou nátěry naneseny. 

Sublimující nátěry jsou velmi stálé, odolné vůči povětrnostním vlivům a 

mechanickému namáhání. Proto jsou vhodné pro aplikace ve venkovním prostředí, 

v nepřístupných místech, v místech, kde nelze pouţít běţné úpravy a kde je potřeba 

vyloučit riziko selhání. Vzhledem k jejich vysoké ceně nejsou výrazně pouţívány [7]. 

4.4 Protipožární deskové obklady 

Protipoţární deskové obklady mají široké spektrum vyuţití. Na rozdíl od 

protipoţárních nátěrů a nástřiků, které se vyuţívají zejména pro zvýšení poţární odolnosti 

nosných tyčových prvků, mají deskové obklady širší oblast vyuţití a svou protipoţární 

účinnost si zachovávají po celou dobu své ţivotnosti. Je nutno zdůraznit, ţe o výsledku 

rozhodují nejen pouţité desky, ale celý systém upevnění k chráněné konstrukci a vloţená 

tepelná izolace [2]. 

Desky pouţívané v poţární bezpečnosti staveb se mohou rozdělit z hlediska 

poţárně technických vlastností takto [2], [7]: 

- sádrokartonové; 

- sádrovláknité; 

- vláknocementové; 

- vermikulitové; 

- třískocementové; 

- kalciumsilikátové; 
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- na bázi vázaného materiálu; 

- z minerální plsti. 

 

 

Jiné dělení je zaloţeno na konstrukci desek [2]: 

1) Desky homogenní jsou z jedné materiálové směsi. Mohou obsahovat výztuţná 

vlákna (minerální, skleněná, celulózová, atd.). Povrch není upravován další 

hmotou. Nejpouţívanější jsou desky na bázi vermikulitu, sádrové desky, desky ze 

sklobetonu nebo na bázi keramzitu. 

 

 

Obr. č. 6: Schéma desky homogenní [18] 

 

2) Desky s nehomogenní strukturou tvoří přechod mezi skupinou desek homogenních 

a sendvičových. Jsou sice vyrobeny z jedné směsi, ale díky speciální výrobní 

technologii mají nehomogenní strukturu. Jádro bývá řidší o menší objemové 

hmotnosti, povrch desek je tvrdý a kompaktní. Do této skupiny patří například 

cementopískové desky. 

 

 

Obr. č. 7: Schéma desky s nehomogenní strukturou [18] 

 

3) Desky sendvičové mají vnitřní jádrovou vrstvu oboustranně opláštěnou 

povrchovými vrstvami. Plášť je z jiného, obvykle pevnějšího materiálu. Do této 

skupiny patří desky na bázi sádrokartonu, sádrovláknité desky a řada dalších.  
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Obr. č. 8: Schéma desky sendvičové [18] 

 

Funkčnost obkladů velmi závisí na způsobu provedení. V praxi se prokázalo, ţe pro 

niţší poţární odolnosti (max. do 45 minut) bude obklad v silné konkurenci protipoţárních 

nátěrů ve značné nevýhodě. Je důleţité brát v úvahu, ţe cena tenkých obkladových desek 

je většinou kompenzována větší montáţní náročností. Zatímco silnější desky lze sponkovat 

nebo hřebíkovat mechanicky, tenké desky je nutné upevňovat na kovové profily a lišty. 

Dále musí být všechny dřevěné konstrukce, které budou uzavřeny neporézními 

obkladovými materiály, opatřeny nátěrem proti biologickým škůdcům a hnilobě. Pokud 

bude obklad proveden jako vícevrstvý, musí být příčné i podélné spoje prostřídány. Při 

provádění obkladu ocelových konstrukcí je nutno provést kvalitní antikorozní úpravy 

těchto konstrukcí [7]. 

Na obrázku 9 je schéma pouţití protipoţárních deskových obkladů ke zvýšení 

poţární odolnosti střešní konstrukce. 
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Obr. č. 9: Schéma použití protipožárních deskových obkladů[15] 

Dříve se vyráběly a dodávaly protipoţární desky vyztuţené azbestovými vlákny, 

například Ezalit, Duroponit. Tyto desky se kvůli zdravotní závadnosti jiţ nevyrábějí 

(uvolněná a vdechnutá vlákna mohou být příčinou vzniku rakovinných onemocnění). Dříve 

zabudované azbestocementové desky jsou problémem při rekonstrukčních a sanačních 

pracích na stavbách [2]. V současnosti je poměrně široká nabídka deskových 

protipoţárních systémů. Na čelních místech trhu se drţí systémy prodávané pod značkami 

KNAUF, RIGIPS, CETRIS, atd. 

Deskové protipoţární obklady jsou v současné době poměrně často vyuţívány pro 

svou jednoduchou a levnou aplikaci. Díky dlouhé ţivotnosti na rozdíl od intumescentních 

nátěrů nepotřebují obnovu a nezatěţují tudíţ uţivatele dalšími náklady. 

4.5 Lepené obklady z minerálních vláken 

Poměrně mladá metoda; její rozšíření brzdil zejména vývoj a ověřování pruţného a 

vysoce odolného lepidla, jehoţ vlastnosti jsou pro tuto technologii klíčové. Tato 

technologie protipoţární ochrany je tvořena skupinou polyfunkčních materiálů, které mají 

kromě protipoţární funkce vliv i na zlepšení tepelně-izolačních a akustických vlastností 

stavebních konstrukcí [7], [18]. 

Lepenými obklady z minerálních vláken je moţno opatřit jen soudrţné povrchy 

(podkladem můţe být i soudrţný nátěr), přičemţ chráněná konstrukce nemusí být souvislá 
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(obklad lze lepit i na trapézový plech). Ţivotnost lepených obkladů je závislá zejména na 

funkčnosti pouţitého lepidla a povrchové úpravě [7], [18]. Na obrázku 10 je schéma 

pouţití protipoţárních obkladů z minerálních vláken ke zvýšení poţární odolnosti stropní 

konstrukce. 

Výhodou lepených obkladů je snadná montáţ, estetická hodnota a zvýšení tepelně-

izolačních a akustických vlastností konstrukce. Pořizovací cena je sice zdánlivě vysoká, ale 

díky multifunkčnosti lepených obkladů je ve výsledku výhodná. Ze současné nabídky se na 

našem trhu prosazují například výrobky pod obchodním označením ORDEXAL, systémy 

FIRESTOP, nebo ROCKWOOL.  

 

 

Obr. č. 10: Protipožární lepené obklady z minerálních vláken [11] 
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5 Charakteristika pasivní protipožární ochrany 

5.1 Pasivní a aktivní protipožární ochrana 

K zajištění poţární bezpečnosti stavebního objektu vyuţíváme v současné době 

dvou moţných směrů ochrany. Jedním směrem je provedení pasivních protipoţárních 

opatření. Mezi tato opatření se prvotně řadí vhodné situování a dispoziční řešení stavby a 

správně navrţené stavební konstrukce (viz kap. 5.2). Zajištění situačním a dispozičním 

řešením a návrhem stavebních konstrukcí zaručuje: 

- stabilitu objektu; 

- dělení na poţární úseky; 

- bezpečné únikové cesty; 

- omezení šíření poţáru na sousední objekty. 

Druhou částí pasivní ochrany budov je pouţití vyhovujících stavebních výrobků a 

materiálů, které značně ovlivňují poţární odolnost stavebních konstrukcí, rychlost šíření 

poţáru a zakouření prostoru (viz kap. 4). Poţadavky poţární bezpečnosti staveb daly 

impuls pro vývoj odpovídajících zkušebních metodik aplikovaných ve schvalovacím 

procesu při uvádění stavebních výrobků na trh (viz kap. 7). 

Třetí částí pasivní protipoţární ochrany je vytvoření legislativního rámce pro obě 

předcházející části. Legislativní rámec sestává z národní legislativy (zákony, nařízení 

vlády, vyhlášky, atd., více v kap. č. 6.2) a z legislativy mezinárodní (v případě ČR jde 

především o nařízení EU – CPR, viz 6.3). 

Dalším souborem protipoţárních opatření jsou aktivní systémy poţární ochrany, 

kterými se tato práce nezabývá do hloubky. Do této skupiny zařazujeme zařízení elektrické 

poţární signalizace, samočinné stabilní hasicí zařízení, zařízení odvodu tepla a kouře, 

zařízení dálkového přenosu, blízkost profesionální jednotky poţární ochrany a další [6]. 

Aktivní systémy poţární ochrany zaručují: 

- detekci poţáru; 

- vyhlášení poplachu; 

- ovládání dalších zařízení pomocí EPS; 

- účinný zásah jednotek; 
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- samočinné hašení; 

- odvedení tepla a kouře; 

- podmínky pro evakuaci; 

- sníţení rozsahu škod. 

5.2 Návrh a dispoziční řešení stavby 

Pasivní protipoţární ochrana je implementována jiţ od samého počátku jednání o 

umístění stavby, kdy kaţdá stavba musí být provedena v souladu s veřejným zájmem. Tím 

se rozumí soulad s územně plánovací dokumentací, se záměry územního plánování, s 

obecnými technickými poţadavky na výstavbu, s technickými poţadavky na stavbu a se 

zájmy chráněnými zvláštními předpisy.  

Další částí ochrany je splnění stavebně-technických podmínek poţární bezpečnosti 

staveb a technologií, které se prokazuje poţárně bezpečnostním řešením stavby nebo 

obdobnou dokumentací. Ta je nedílnou součástí projektové dokumentace k vydání 

stavebního povolení. Tuto dokumentaci můţe vypracovat pouze osoba oprávněná dle 

zákona ČNR č.360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů [6].  

Součástí dokumentace pozemních staveb musí být poţárně bezpečnostní řešení 

stavby, vypracované dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., které směruje k zamezení šíření ohně a 

jeho produktů v objektu, k zajištění úniku osob, omezení ohroţení okolní zástavby, 

zajištění zachování nosných a poţárně dělících konstrukcí, a dále k umoţnění provedení 

účinného protipoţárního zásahu. Při zpracování poţárně bezpečnostního řešení se vychází 

z poţadavků zvláštních právních předpisů, normativních poţadavků a podmínek vydaného 

územního rozhodnutí. Poţárně bezpečnostní řešení obsahuje textovou část, část 

výpočtovou a část výkresovou. Postup a obsah poţárně bezpečnostního řešení stavby je 

řešen v § 41, vyhlášky č. 246/2001Sb. [6], [13]: 

„Minimální obsah textové a výpočetní části: 

- seznam pouţitých podkladů pro zpracování (právní a technické předpisy, technické 

podklady, poţárně technické expertizy); 
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- stručný popis stavby z hlediska účelu uţití, konstrukčního materiálu a výšky 

objektu, zhodnocení technologie a umístění stavby ve vztahu ke stávající okolní 

zástavbě; 

- dělení stavby do poţárních úseků; 

- stanovení poţárního, popř. ekonomického rizika (včetně výpočtu); 

- posouzení velikosti poţárních úseků, stanovení stupně poţární bezpečnosti; 

- zhodnocení stavebních konstrukcí, pouţitých materiálů dle jejich hořlavosti, 

poţární odolnosti, celistvosti poţárně dělících konstrukcí a mezních stavů poţární 

odolnosti; 

- určení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení; 

- stanovení odstupových vzdáleností včetně vymezení poţárně nebezpečného 

prostoru, bezpečnostních vzdáleností, vyhodnocení ve vztahu k sousedním stavbám 

a volným skladům; 

- posouzení a zhodnocení vybavenosti stavby druhy poţárně bezpečnostních zařízení 

a věcnými prostředky poţární ochrany včetně určení poţadavků na jejich 

vzájemnou funkčnost a návaznost; 

- zhodnocení způsobu zabezpečení stavby poţární vodou včetně vnitřních a vnějších 

odběrních míst a navrţení jiných hasebních prostředků u stavby, kterou nelze hasit 

vodou; 

- zhodnocení přístupových a zásahových cest včetně nástupních ploch; 

- zhodnocení technických zařízení stavby včetně stanovení poţadavků poţární 

bezpečnosti na tato zařízení, zejména nouzového napájení poţárně bezpečnostních 

zařízení energií, systémů pro poţární ochranu elektrických kabelů a zásobování 

poţárně bezpečnostního zařízení vodou pro hašení; 

- stanovení počtu a druhu přenosných hasicích přístrojů; 

- stanovení poţadavků na podrobnější dokumentaci poţárně bezpečnostních zařízení. 

Výkresová část obsahuje: 

- grafické označení poţárních úseků včetně uvedení stupně poţární bezpečnosti; 

- poţární odolnost stavebních konstrukcí a poţárních uzávěrů; 

- vyznačení únikových cest včetně druhu, směru úniku a východů ze stavby, počet 

unikajících osob; 

- vybavení poţárně bezpečnostními zařízeními pro: 
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- poţární signalizaci; 

           - ohlášení poţáru, pro poţární výstrahu;  

           - potlačení poţáru; 

           - zařízení pro řízení pohybu kouře; 

- zdroje poţární vody; 

- hlavní uzávěry vody, plynu a elektrické energie; 

- rozmístění a druhy přenosných hasicích přístrojů popř. jiné hasební prostředky, 

poţární tabulky, poţární prostředky; 

- nouzové osvětlení“ [13]. 
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6 Současné související právní úpravy a požadavky 

6.1 Úvod do právního systému ČR 

Základním poţadavkem poţární ochrany v ČR je vytváření a rozvíjení podmínek 

pro účinnou ochranu ţivota, zdraví občanů a majetek před poţáry a pro poskytnutí pomoci 

při ţivelních pohromách a jiných mimořádných událostech. K dosaţení tohoto cíle byly 

právními předpisy stanoveny povinnosti ministerstev a jiných správních úřadů, 

právnických a fyzických osob, postavení a působnost orgánů státní správy a samosprávy na 

úseku poţární ochrany, jakoţ i postavení povinnosti jednotek poţární ochrany [6]. 

Základním předpokladem pro omezení rizik spojených s výkonem jakékoli 

nebezpečné činnosti je vytvoření účinného právního rámce. Stát pomocí právních nástrojů 

formuluje poţadavky na obecnou bezpečnost, aby chránil obyvatelstvo před riziky 

označovanými někdy jako rizika ohroţení oprávněných nebo veřejných zájmů tak, aby tato 

rizika byla omezena na společensky přijatelnou úroveň. Tyto poţadavky jsou předmětem 

celé řady právních předpisů, technických norem a normativních dokumentů [6]. 

Obecně závazná pravidla chování stanovená předepsaným způsobem svrchovanou 

státní mocí jsou zakotvena v závazných právních normách, obecně zvaných právní 

předpisy. Nejvyšším normativním právním aktem psaného práva je zákon. Ratifikované 

vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiţ je 

Česká republika vázána, jsou bezprostředně závazné a mají přednost před zákonem. Ústava 

České republiky stanoví, ţe veškeré povinnosti mohou být účastníkům právních vztahů 

uloţeny pouze zákonem [6]. 

Podrobnosti o povinnostech a právech stanoví právní normy niţší právní síly 

(například nařízení vlády a vyhlášky), vydané k provedení příslušných zákonů. Tyto niţší 

právní normy však nesmí překročit rámec konkrétních zákonných zmocnění a nesmí 

v ţádném případě rozšiřovat rozsah zákonem stanovených povinností. Nařízení vlády 

k provedení zákona a v jeho mezích je oprávněna vydávat v rámci ústavního pořádku ČR 

pouze vláda. Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na 

základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. 

Právní předpisy vydávané ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a Českou 
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národní bankou se označují názvem vyhláška [6]. Následující obrázek č. 11 znázorňuje 

schéma postupu při aplikaci předpisů různé síly:   

 

Obr. č. 11: Schéma postupu aplikace právních předpisů různé síly [6] 

6.2 Současná legislativa požární ochrany v ČR 

Strategie poţární ochrany obecně vychází z teorie rizika a je zakotvena v zákoně č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v předpisech vydaných na 

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

ochrany, například vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 23/2008 Sb., 

o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, nařízení 

č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a 

spotřebičů paliv, ve znění pozdějších předpisů atd. Ve vztahu k poţární bezpečnosti staveb 

jsou povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob 

stanoveny primárně zákonem o poţární ochraně. Existují však i jiné předpisy, které řeší 

zmíněné povinnosti nezávisle na tomto předpisu například zákon č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 
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Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů atd. [6]. 

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, ţe poţárně bezpečnostní zařízení, jakoţ i 

některé druhy věcných prostředků poţární ochrany, jsou především výrobky určené 

k zabudování do staveb, a proto jsou na ně kladeny další zákonné poţadavky z oblasti 

domácího stavebního práva například vyhláška č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách 

věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů atd. [6]. 

Poţadavky poţární bezpečnosti jsou předmětem celé řady právních předpisů, 

technických norem a normativních dokumentů, zahrnujících i postupy posuzování a 

prokazování shody s těmito poţadavky. Ty jsou obsahově zaměřeny na omezení rizik 

ohroţení ţivota a zdraví osob a zvířat a na minimalizaci hmotných ztrát a na ochranu 

ţivotního prostředí. Většina výrobků určených k zabudování do staveb spadá do kategorie 

stanovených výrobků, u kterých musí být před jejich uvedením na trh v souladu s právem 

EU posouzena a ověřena stálost vlastností výrobku. V takovém případě se na ně vztahuje 

řada dalších zákonných ustanovení z oblasti technických poţadavků na výrobky a z oblasti 

stavebního práva. Právní odpovědnost za výrobek a jeho bezpečnost je řešena 

v podmínkách České republiky procesem harmonizace s právem EU [6]. 

6.3 Legislativní rámec požární bezpečnosti v EU 

6.3.1 Směrnice Rady 89/106/EHS – CPD 

Proces harmonizace právních norem ČR a práva ES byl započat roku 1991 přijetím 

Směrnice Rady 89/106/EEC, o sbližování zákonů a dalších právních a správních předpisů 

členských států týkajících se výrobků (dále jen CPD) – Construction Products Directive. 

Účelem CPD je definovat harmonizované technické specifikace jako dokumenty, jejichţ 

dodrţováním je moţno zajistit splnění základních poţadavků směrnice Rady 89/106/EHS 

aplikovaných na stavební výrobky a části staveb. Směrnice určuje postupy prokazování 

shody stavebních výrobků s těmito technickými specifikacemi. V CPD jsou popsány 

zásady a náleţitosti pouţívání označení CE u těch stavebních výrobků, které splňují 

poţadavky harmonizovaných evropských norem nebo poţadavky evropských technických 

schválení [16]. 
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Na směrnici navazovaly interpretační dokumenty, které byly tříděny dle základních 

poţadavků na stavby a výrobky; těmi jsou:  

1) mechanická odolnost; 

2) poţární bezpečnost; 

3) zdravotní a ekologická bezpečnost; 

4) uţivatelská bezpečnost; 

5) ochrana proti hluku; 

6) úspora energie a ochrana tepla. 

Poţadavky poţární bezpečnosti se tedy zabývá interpretační dokument č. 2. 

Všechny základní poţadavky na stavby a stavební výrobky vyjadřující obecný 

zájem jsou v ČR zapracovány do stavebního zákona (§ 156 odst. 2 zákona č. 183/2006 

Sb.). 

Cílem poţadavků poţární bezpečnosti je: 

- zaručit po určitou dobu únosnost a stabilitu nosných a celistvost a izolaci poţárně 

dělících konstrukcí; 

- zajistit bezpečný únik osob, popřípadě evakuaci zvířat a majetku. Tomuto 

poţadavku je třeba přizpůsobit dispoziční řešení především vhodným návrhem 

komunikací v objektu; 

- zamezit šíření poţáru uvnitř objektu. Opatření spočívají v dělení objektu na menší 

celky – poţární úseky, popřípadě v jejich vybavování aktivními zařízeními poţární 

ochrany; 

- zabránit přenesení poţáru z hořícího objektu na sousední objekt vkládáním 

dostatečných odstupů; 

- umoţnit zasahujícím jednotkám poţární ochrany účinný protipoţární zásah. 

Poţadavky jsou kladeny zejména na návrh přístupových komunikací a nástupních 

ploch, budování vnitřních a vnějších zásahových cest a zajištění zdrojů poţární 

vody [16]. 
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6.3.2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011- CPR 

Směrnice Rady 89/106/EEC byla ke dni 30. 6. 2013 zrušena a nahrazena Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 

harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (dále jen CPR - 

Construction Products Regulation). Toto nařízení nabylo plné účinnosti 1. 7. 2013. 

CPR zohledňuje horizontální legislativní rámec pro uvádění výrobků na vnitřní trh 

vytvořený nařízením EP a Rady (ES) č. 765/2008 a zejména rozhodnutím 768/2008/ES a 

zaměřuje se na zmírnění administrativní zátěţe malých a středních podniků. Nařízení je 

podobně jako CPD zaloţeno na principu subsidiarity, coţ znamená, ţe do kompetence 

členských států spadají především pravidla pro navrhování a provádění staveb, zatímco 

právní předpisy EU upravují pravidla pro uvádění stavebních výrobků na trh. Cílem tohoto 

nařízení je zajistit, aby byly podávány přesné, spolehlivé a důvěryhodné informace o 

vlastnostech stavebních výrobků nezbytných pro provádění a navrhování staveb, a upravit 

jednoznačná pravidla pro připojování označení CE [17]. 

6.3.3 Rozdíly mezi CPD a CPR 

Mezi hlavní změny CPR oproti CPD patří: 

- legislativní forma CPR v podobě nařízení zajišťuje identickou aplikaci a shodné 

termíny účinnosti jednotlivých částí CPR v celé EU bez výjimek; 

- v CPR jsou s účinností od 1. 7. 2013 harmonizovanými technickými specifikacemi 

harmonizované normy a evropské dokumenty pro posuzování, na základě kterých 

se vydává evropské technické posouzení; na rozdíl od CPD, kde bylo evropské 

technické schválení chybně označeno jako harmonizovaná technická specifikace; 

pokyny ETAG naopak nebyly za harmonizovanou specifikaci povaţovány, i kdyţ 

se prakticky jako harmonizovaná technická specifikace vyuţívaly; 

- povinnost připojit označení CE a prohlášení o vlastnostech je nyní ve všech státech 

EU bez výjimky ke všem stavebním výrobkům, na které se vztahují harmonizované 

normy nebo pro které bylo vydáno evropské technické posouzení; tím lze zajistit 

spolehlivou uţitečnou informaci o vlastnostech stavebních výrobků, které se 

vztahují k plnění základních poţadavků na stavby; 
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- výrobci nezajišťují shodu stavebních výrobků s harmonizovanými normami nebo 

ETA, ale zajišťují shodu vlastností výrobku s informacemi uvedenými v prohlášení 

o vlastnostech (tj. základními charakteristikami, které se vztahují k základním 

poţadavkům na stavby); nařízení CPR tak jednoznačně přesouvá odpovědnost za 

volbu správného výrobku na projektanty a zhotovitele staveb podle úrovně 

vlastností pro specifikovaná pouţití výrobku; 

- podle CPR se v harmonizovaných normách, v EAD i v prohlášení o vlastnostech 

musí povinně uvádět zamýšlené pouţití, dále je třeba stanovit, které základní 

charakteristiky musí být obsaţeny v prohlášení o vlastnostech, uvádět metody a 

kritéria pro posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků ve vztahu 

k jejich základním charakteristikám, a poţadavky na řízení výroby;  

- evropské technické posouzení lze vydávat pouze na základě evropského dokumentu 

pro posuzování, vydání ETA bez ETAG cestou CUAP není přípustné; 

- zodpovědnost za výrobek mají vedle výrobce a zplnomocněného zástupce i další 

hospodářské subjekty – dovozci a distributoři (ve vazbě na evropskou horizontální 

legislativu se přesněji upravují povinnosti výrobců jejich zplnomocněných zástupců 

tak, ţe např. mají nově povinnost uvádět na výrobku své jméno, identifikovat 

výrobek podle předepsaných kritérií, přikládat doklady o bezpečnosti výrobku (v 

případě pochyb o přesnosti údajů provádějí zkoušky), povinnosti dovozců a 

distributorů (např. nesou odpovědnost za dopravu a skladování, musí umoţnit 

dohledat výrobce nebo výrobek) i subjektů pro technické posuzování, oznamujících 

orgánů a oznámených subjektů, orgánů dozoru nad trhem (s jeho důsledným 

uplatňováním); 

- nově existují tzv. kontaktní místa pro výrobky k CPR, které v rámci CPD 

neexistovaly, viz přehled kontaktních všech míst k CPR; v ČR bylo zřízeno na 

MPO Kontaktní místo pro stavební výrobky s označením CE podle nařízení (EU) č. 

305/2011, o stavebních výrobcích; 

- byly zavedeny tzv. zjednodušené postupy pro sníţení zátěţe zejména malých 

podniků a mikropodniků a s tím spojené termíny příslušná technická dokumentace 

a specifická technická dokumentace; 

- základní poţadavky na stavby řeší nově aspekty udrţitelného rozvoje, rozšiřuje se 

základní poţadavek č. 3 a nově je definován základní poţadavek č. 7;  
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- u systémů posuzování a ověřování stálosti vlastností byl vypuštěn systém 2; 

- lepší zajištění sledovatelnosti, a to díky povinnému označení CE a připojení 

prohlášení o vlastnostech a také díky novým povinnostem dalších hospodářských 

subjektů (dovozců a distributorů), CPR je důleţité pro orgány dozoru nad trhem, 

jelikoţ minimalizuje moţnost distribuce výrobků, k nimţ není přiřazen ţádný 

zodpovědný hospodářský subjekt;  

- označení CE má význam odlišný od jeho významu v jiných směrnicích pro 

výrobky, jelikoţ nese informace o regulovaných vlastnostech, které byly ověřeny 

postupy a metodami danými příslušnou harmonizovanou technickou 

specifikací [17]. 

 

S ukončením platnosti CPD ukončily svou činnost podle tohoto předpisu subjekty, 

které v jejím rámci působily (notifikované osoby, notifikující orgány, schvalovací orgány) 

a od 1. července 2013, kdy vypršel odklad v uţívání vybraných částí nařízení, zahájily 

činnost nové subjekty pověřené činností třetích nezávislých stran zapojených do procesu 

ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků. Zpravidla šlo o změnu náplně činnosti 

původních osob a orgánů [17]. 

  



33 

 

7 Souhrn vývoje a hodnocení požadavků na protipožární úpravu 

stavebních konstrukcí a výrobků 

7.1 Vývoj evropského systému pro klasifikaci stavebních výrobků 

Pro vhodné uţití konkrétních stavebních výrobků a konstrukcí, které mohou mít 

vliv na poţární bezpečnost staveb, je nutné znát jejich poţární vlastnosti, případně takové 

výrobky podrobit klasifikaci. Tato klasifikace je důleţitá nejen pro prokazování poţárně 

technických charakteristik stavebních výrobků, ale i pro usnadnění volného trhu se 

stavebními výrobky v rámci EU. Proto v zemích ES vznikla snaha o zavedení jednotných 

evropských zkušebních norem pro stanovení poţární klasifikace stavebních výrobků. Tento 

proces není jednoduchý a trvá jiţ řadu let. Komplikace při sjednocování způsobů zkoušení 

poţárně technických charakteristik stavebních výrobků souvisí s tím, ţe zkušební metody 

uţívané v jednotlivých státech byly odlišné. Vzhledem k náročnosti přepracování 

národních systémů zkušebních norem nebylo pro ES moţné po dlouhou dobu najít 

vyhovující řešení. Jedním z prvních kroků v rámci harmonizačních aktivit bylo 

vypracování výběrové studie, která zahrnovala všechny vhodné poţární testy a jejich 

potenciální korelace. Z tohoto souboru testů byly vytipovány tři metody reakce stavebních 

materiálů na poţár, a tím vznikl prozatímní systém nazvaný Three Sisters Methods. Tento 

systém byl v následujících letech několikrát změněn z důvodů neshody mezi jednotlivými 

státy, pro které bylo problematické celkově změnit svůj systém národního 

zkušebnictví [12]. 

V dalších letech byla snaha o sjednocení evropského zkušebnictví přeorientována 

na moţnost řešení této problematiky v širším neţ pouze evropském rámci a prioritně se 

dokončovaly vhodné ISO normy. V následujícím období byly vydávány zkušební normy 

ISO 11925-2 Zkouška zápalnosti malým zdrojem ohně, ISO 9239-1 Stanovení chování 

podlahových krytin při hoření užitím zdroje sálavého tepla, a proběhly revize stávajících 

norem ISO 1716 Stanovení výhřevnosti a ISO 1182 Stanovení hořlavosti [12]. 

Jednotlivé státy EU po dlouhou dobu nedokázaly najít shodu zkušební metody pro 

zatřídění do středních klasifikačních tříd. Mezníkem bylo v roce 2002 vydání zkušební 

normy EN 13823:2002 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky 

kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu. 
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Tato norma vyhovovala všem státům EU a doplnila soubor jiţ platných zkušebních ISO 

norem pro klasifikaci stavebních výrobků podle výsledků zkoušek reakce na oheň [12]. 

7.2 Vývoj evropských technických specifikací 

V roce byla 1988 přijata CPD (viz kap. č. 6.3.1), která se stala základním a 

sjednocujícím předpisem pro oblast všech stavebních výrobků opatřených evropskou 

značkou shody CE. CPD se však vztahovala i na produkty, pro které platily národní 

předpisy. Z důvodů zákazu kladení dodatečných poţadavků na výrobky nesoucí označení 

CE, podle národních předpisů, byl aplikován systém harmonizovaných technických 

specifikací v rámci CPD. Tyto specifikace jsou: 

- národní normy přejímající evropské harmonizované normy, na něţ byly zveřejněny 

odkazy v Úředním věstníku EU; 

- evropská technická schválení vydaná podle stanoveného postupu; 

- národní technické specifikace uznané Evropskou komisí. 

V souvislosti s CPD jsou tyto specifikace kategorizovány jako [16]: 

- kategorie A: normy pro navrhování a provádění pozemních a inţenýrských staveb 

a jejich částí, popřípadě pro zvláštní hlediska spojená se základními poţadavky 

směrnice. Tyto normy zůstávají převáţně na národních úrovních a ve vztahu ke 

směrnici se uvaţují pouze tehdy, brání-li rozdílné právní a správní předpisy 

členských států vypracování harmonizovaných norem výrobků. 

- kategorie B: technické specifikace a řídící pokyny pro evropská technická 

schválení, které se výhradně týkají stavebních výrobků, u nichţ se vyţaduje 

prokázání shody a označení shody CE. Obsahují poţadavky na funkční a/nebo jiné 

vlastnosti, včetně trvanlivosti, které mohou ovlivnit splnění základních poţadavků, 

zkušební metody a kritéria shody výrobku. Jejich podstatnou součástí je stanovení 

způsobů prokazování shody výrobků v závislosti na jejich určeném pouţití. 

- kategorie Bh: tzv. horizontální normy, vztahují se na skupinu výrobků nebo 

několik skupin výrobků. Jsou to normy obecného charakteru, normy stanovující 

poţární klasifikace, zkušební normy (všechny tyto normy se pokládají za normy 

podporující technické specifikace). 
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Interpretační dokument č. 2 navazující na CPD vymezuje rozsah výrobků, pro něţ 

stanovuje technické podmínky k prokázání shody, jejich technické způsobilosti a další 

podmínky pro tvorbu evropských zkušebních norem [12]. 

 Zkušenosti s aplikací CPD ukázaly, ţe změny v právním řádu členských zemí 

k dosaţení cílů této směrnice nenaplnily zcela očekávání, proto rada EU předloţila návrh 

nového Nařízení Evropského parlamentu a Rady CPR (viz kap. č. 6.3.2), které je zaměřeno 

na přímou a jednotnou implementaci do národního práva členských států EU [12], [17]. 

 Vzhledem k tomu, ţe v CPR jsou stavební výrobky chápány jako polotovary, 

jejichţ konečné pouţití nelze předpovídat, není zde cílem vymezovat bezpečnost 

samotných výrobků. V souladu s vnitrostátními bezpečnostními předpisy je za bezpečné 

pouţití stavebních výrobků odpovědný uţivatel. Pro moţnost posouzení bezpečnosti 

výrobku musí výrobce poskytnout úplné a spolehlivé informace. K tomuto účelu a 

k jednoznačnému vyjádření musí být pouţity společné pojmy a harmonizované technické 

specifikace, kterými podle CPR mají být harmonizované normy nebo evropské dokumenty 

pro posuzování (EAD), na jejichţ základě se vydává evropské technické 

schválení (ETA) [12], [17]. 

7.3 Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň 

Reakce stavebních výrobků na oheň patří mezi rozhodující kritéria pro stanovení 

poţární bezpečnosti. Klasifikační systém je součástí harmonizovaných evropských norem 

stavebních výrobků podle jejich reakce na oheň a člení tyto výrobky do takzvaných 

eurotříd. Aby mohl být materiál (výrobek) označen a pro uţivatele identifikován podle 

charakteristik vlastností reakce na oheň, musí být podroben zkoušce (zkouškám) reakce na 

oheň a na základě výsledků těchto zkoušek musí být takový materiál (výrobek) 

klasifikován. Klasifikační systém odstraňující zásadní klasifikační rozdíly v národních 

systémech členských států EU byl ustanoven v EN 13501-1:2002. Nyní je primárně 

platným dokumentem klasifikačního systému jako EN 13501-1:2007+A1:2009 Požární 

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

reakce na oheň (zavedena do ČSN EN 13501-1 + A1:2010, konsolidované znění) která 

podrobně rozvádí postup klasifikace stavebních výrobků z hlediska jejich reakce na 

oheň [12], [17]. 
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Rozlišují se třídy A1, A2, B, C, D, E a F, přičemţ např. pro podlahové krytiny se 

uvádí třídy se spodním  indexem „fl“, pro lineární trubní tepelně izolační výrobky je 

zaveden index „L“. Pro klasifikaci elektrických kabelů se rozlišují třídy reakce na oheň A, 

B1, B2, C, D, E a F s indexem „ca“. U některých tříd se vedle toho uvádí doplňková 

klasifikace (tvorba kouře a plamenně hořící kapky/částice, kyselost). Podle eurotříd je 

nutné hodnotit reakci na oheň u všech stavebních výrobků, kromě výrobků, patřících do 

tříd A1 a A2, které jsou uvedeny v Rozhodnutí Komise 96/603/ES. Reakce na oheň se v 

současnosti zkouší dle následujících zkušebních norem uvedených v tabulce č. 2 [17]: 

 

Tab. č. 2: seznam platných zkušebních norem [17]. 

Označení 

dokumentu 

Označení 

ČSN 
Název dokumentu česky Stručná charakteristika 

EN ISO 
1182:2010 

ČSN EN 
ISO 
1182:2010 

(73 0882) 

Zkoušení reakce stavebních 
výrobků na oheň – Zkouška 
nehořlavosti 

Tato metoda stanoví výrobky, které 
nemají podléhat stanovení hořlavosti 
bez ohledu na jejich konečné 
použití. Metoda je vhodná pro třídy 
A1, A2, A1fl a A2fl. 

EN ISO 
1716:2010 

ČSN EN 
ISO 
1716:2010 

(73 0883) 

Zkoušení reakce stavebních 
výrobků na oheň – Stanovení 
spalného tepla 

Tato metoda stanovuje potenciální 
maximální celkový úbytek tepla 
výrobků při jejich úplném shoření 
bez ohledu na jejich konečné 
použití. Zkouška je vhodná pro třídy 
A1, A2, A1fl a A2fl.  

EN ISO 

11925-

2:2010 

+AC:2011 

ČSN EN 

ISO 11925-

2:2011 

(73 0884) 

 

Zkoušení reakce na oheň – 

Zápalnost stavebních výrobků 

vystavených přímému působení 

plamene – Část 2: Zkouška 

malým zdrojem plamene 

Tato metoda stanoví vznětlivost 
výrobků při vystavení malému 
plameni. Je vhodná pro stanovení 
klasifikace B, C, D, E, Bfl, Cfl, Dfl 
a Efl. 

EN ISO 
9239-
1:2010 

ČSN EN 

ISO 9239-

1:2010 

(73 0888) 

Zkoušení reakce podlahových 

krytin na oheň – Část 1: 

Stanovení chování při hoření 

užitím zdroje sálavého tepla 

Tato metoda stanoví kritický tok 
záření, při kterém se plamen dále 
nerozšiřuje pro stanovení eurotříd 
A2fl, Bfl, Cfl a Dfl. 

EN 
13823:2010 

ČSN EN 
13823:2010 

(73 0881) 

Zkoušení reakce stavebních 
výrobků na oheň – Stavební 
výrobky kromě podlahových 
krytin vystavené tepelnému 
účinku jednotlivého hořícího 
předmětu 

Tato metoda stanoví příspěvek 
výrobku k rozvinutí požáru za 
podmínek simulujících jednotlivě 
hořící předmět v rohu místnosti.  
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Označení 

dokumentu 

Označení 

ČSN 
Název dokumentu česky Stručná charakteristika 

 

EN 
14390:2007 

ČSN EN 

14390:2007 

(73 0885) 

Požární zkouška - 
Velkorozměrová ověřovací 
zkouška výrobků pro povrchové 
úpravy 

Tato metoda je určena pro stanovení 
příspěvku ohni povrchových úprav 
uvnitř místnosti při použití 
specifického zdroje hoření, není 
určena pro podlahoviny a 
samostatně stojící předměty 

 

Ve specifických případech (například v případě dodatečné vnější izolace) se v ČR 

posuzují povrchové vrstvy stěn a nášlapné vrstvy podlah (mimo podlahových krytin) podle 

rychlosti šíření plamene po povrchu. Tato vlastnost se ověřuje zkouškou dle ČSN 73 0863 

Stanovení indexu šíření plamene (mimo podlahových krytin) a výsledky jsou uvedeny 

v ČSN 73 0822Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních 

hmot. Hodnocená vlastnost se nazývá index šíření plamene po povrchu [1], [12]. 

7.4 Požární odolnost 

Poţární odolnost stavebních konstrukcí je schopnost odolávat účinkům poţáru 

podle normou definovaných podmínek a kritérií. To se týká zejména nosných a poţárně 

dělících stěn, stropů, střešních konstrukcí, nosníků a sloupů, obvodových stěn, poţárních 

uzávěrů včetně poţárních klapek, vzduchotechnického potrubí, zavěšených podhledů s 

poţárně dělicí funkcí atd. Pro klasifikaci stavebních výrobků podle poţární odolnosti platí 

EN 13501- 2+A1:2009 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 

2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických 

zařízení (zavedena do ČSN EN 13501-2+A1:2010 (73 0860)), EN 13501-3:2005+A1:2009 

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 3: Klasifikace podle 

výsledků zkoušek požární odolnosti prvků běžných provozních instalací: požárně odolná 

potrubí a požární klapky (zavedena do ČSN EN 13501-3+A1:2010 (73 0860)), EN 13501-

4:2007+A1:2009 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 4: 

Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrnění pohybu 

kouře (ČSN EN 13501-4+A1:2010 (73 0860)) [12, 17]. 
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Dle ČSN EN 13501-2 se všechny klasifikační doby pro jakoukoli charakteristiku 

vyjadřují v minutách s pouţitím těchto hodnot: 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 

360, přičemţ uvedené hodnoty neplatí pro všechny prvky. Klasifikační číselná stupnice dle 

ČSN 73 0810 platná pro ČR pouţívá tyto hodnoty v minutách: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180. 

Hodnoty jsou doplněny identifikačními písmeny poţární odolnosti (například R15, EW 15, 

atd.). Stavební konstrukce mohou vykazovat vyšší neţ poţadovanou poţární odolnost [7].  

Aby mohly být poţární konstrukce označeny a pro uţivatele identifikovány podle 

charakteristik vlastností poţární odolnosti, musí být podrobeny zkouškám poţární 

odolnosti a na základě výsledků těchto zkoušek je provedena klasifikace takové 

konstrukce. Poţární odolnost lze stanovit také výpočtem podle norem pro navrhování 

(Eurokódy), nebo tabelárně [7]. 
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8 Doporučení směru vývoje v oblasti požární bezpečnosti staveb 

Problematiku protipoţárních úprav stavebních výrobků a konstrukcí lze rozdělit na 

dvě části: 1. legislativa, právní dokumenty, normy, zkušebnictví apod., a 2. systémy 

protipoţárních úprav stavebních výrobků a stavebních konstrukcí (tedy konkrétní metody a 

materiály uţívané v praxi). Obě oblasti se do určité míry prolínají. 

8.1 Legislativa, právní dokumenty, normy 

V legislativní sféře ČR by k progresivnímu vývoji přispělo zlepšení přístupu 

navrhovatelů při navrhování právních předpisů. V některých případech totiţ dochází 

k nejednoznačnému výkladu ustanovení právních předpisů, coţ můţe vést k obcházení 

a porušování těchto předpisů a tím k zahlcování soudního systému.  

 Další dle mého názoru důleţitý krok ve vývoji situace v ČR je dokončení 

poţadavku na sjednocené poţadované doklady na stavbě, a s tím související sjednocený 

přístup dozorových orgánů.  

Ve zkušebnictví se bude projevovat snaha o zvýšení podílu velkorozměrových 

zkoušek (vzorek větší neţ 3x3 m), které jsou schopny na rozdíl od standardních jiţ 

zavedených zkoušek poskytnout objektivnější výsledky.   

V mimoevropském měřítku je třeba co nejaktivněji připravovat harmonizaci 

technických předpisů a technických norem na celosvětové úrovni, aby se mohly otevřít 

celosvětové volné trhy se stavebními výrobky.   

8.2 Protipožární úpravy stavebních výrobků a konstrukcí 

Z hlediska protipoţární ochrany v současnosti a blízké budoucnosti je velice 

perspektivní metodou pouţití deskových protipoţárních obkladů. Tyto systémy mají velký 

význam při provádění rekonstrukcí objektů a při budování nových staveb, jako systém 

výstavby nenosných poţárně dělících konstrukcí a systém pro provedení dodatečného 

zvýšení poţární odolnosti nosných konstrukcí. Pro velkou variabilitu a rychlou montáţ se 

těchto systémů uţívá u staveb, ve kterých je velká pravděpodobnost častějších změn v 

dispozičním řešení staveb (například multifunkční obchodní centra). K výhodám těchto 

systémů patří jejich snadná a rychlá montáţ a demontáţ, cenová dostupnost, mechanické 
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vlastnosti, dlouhá ţivotnost dosahující ţivotnosti celé konstrukce. Nevýhodou je moţnost 

ovlivnění jejich protipoţárních vlastností působením vlhkosti nebo moţnost sníţení 

poţárně bezpečnostních parametrů konstrukce nedodrţením předepsaného způsobu 

montáţe. Další rozvoj těchto systémů bude pravděpodobně spočívat v širší aplikaci 

kompozitních materiálů do struktury protipoţárních obkladových desek. 

 Dalším systémem, který má velký potenciál dalšího rozvoje v příštích letech, je 

vyuţívání lepených protipoţárních obkladů z minerálních vláken. Jejich hlavní výhodnost 

spočívá v multifunkčnosti obkladu, kdy systém plní jak protipoţární, tak tepelně-izolační 

funkci, čímţ se investorovi sniţují náklady na provedení stavby. Dalšími výhodami jsou 

nízká objemová hmotnost, flexibilita umoţňující libovolné tvarování, moţnost pouţití v 

exteriéru či jejich dlouhá ţivotnost. V neposlední řadě lze tyto obklady opatřit velkou 

škálou povrchových úprav. Nevýhodou lepených obkladů je jejich nízká mechanická 

odolnost. Další rozvoj tohoto systému bude dán moţností jeho pouţití v návaznosti na 

poţadavek interpretačního dokumentu č. 6 (viz kap. č. 6.3).           

Třetím systémem protipoţární ochrany, který má velkou pravděpodobnost dalšího 

rozvoje, jsou omítkoviny. Tyto systémy, ač nemají téměř ţádnou estetickou hodnotu, 

nabízejí řadu výhod, umoţňují většině ocelových a ţelezobetonových nosných konstrukcí 

zajistit prakticky všechny poţadavky dané projektovými normami. Při správné aplikaci 

zachovávají svoji stálost a jejich stárnutí probíhá velmi pomalu. Další výhodou je poměrně 

nízká cena jejich aplikace. Mezi nevýhody protipoţárních omítkovin patří jejich křehkost, 

značně velký povrch (vzhledem k nerovnostem), navíc nesnášejí dynamické namáhání 

konstrukce. Vývoj tohoto způsobu zvyšování poţární odolnosti konstrukcí bude 

pravděpodobně postupovat cestou dořešení některých technologických problémů s 

aplikací, jako je například jejich horší přilnavost k některým druhům povrchů. 

V systémech protipoţárních nátěrů nedochází v současnosti k větším změnám. Tyto 

systémy jsou poměrně drahé a jejich ţivotnost je časově omezená, v souvislosti s jejich 

obnovou narůstají náklady zatěţující uţivatele. Jejich budoucnost spočívá spíše ve 

specifických aplikacích, kde není moţnost provedení jiných opatření. Výjimkou jsou 

sublimující nátěrové systémy, které se v současnosti vyuţívají zejména v raketovém 

inţenýrství. Pro svou odolnost vůči povětrnostním vlivům a mechanickému namáhání mají 

tyto systémy velký potenciál dalšího rozvoje. Dalšími nadějnými systémy jsou reflexní 
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tenkovrstvé nátěry. Jejich výhodnost spočívá v moţnosti provést nátěr o tloušťce 1 mm a 

pouţití v agresivním prostředí.     
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9 Závěr 

Bakalářská práce sestavuje přehled vývoje v oblasti poţární bezpečnosti. 

Sumarizuje nejdůleţitější právní dokumenty upravující poţární bezpečnost a historické 

souvislosti spojené s poţární bezpečností od prvních zmínek o protipoţárních opatřeních, 

přes období zavádění prvních místních právních dokumentů týkajících se poţární 

bezpečnosti, do současnosti, kdy vývoj a aplikace těchto opatření je vysoce sofistikovanou 

činností zaloţenou na vědecké bázi a probíhá v celoevropském měřítku.  

V druhé části práce je sumarizace nejpouţívanějších protipoţárních úprav s 

hodnocením jejich kladných a záporných vlastností. U jednotlivých systémů je uveden 

jejich vývoj a moţnost vyuţití.  V této části jsou uvedeny konkrétní příklady jednotlivých 

systémů pouţívaných v současnosti. 

Třetí část práce se zabývá systémy protipoţární ochrany. Stručně seznamuje s 

rozdílem mezi aktivní a pasivní protipoţární ochranou a podrobně rozebírá princip pasivní 

protipoţární ochrany.  

V následující části práce je vytvořen výběr poznatků o současném stavu 

normativních a právních dokumentů oboru poţární ochrany v ČR, a návaznost na 

dokumenty EU, včetně zhodnocení rozdílu mezi směrnicí CPD a nařízením CPR.  

V další části je sestaven přehled a hodnocení vývoje evropského systému zkoušení 

a klasifikace stavebních výrobků při uvádění na trh. Specifikuje zkušební metody poţárně 

technických charakteristik stavebních materiálů a poskytuje orientaci v problematice 

mezinárodní harmonizace soustavy technických specifikací stavebních výrobků. 

Na základě vytvořeného přehledu a hodnocení vývoje poţadavků na protipoţární 

úpravu stavebních konstrukcí a výrobků je závěr práce věnován moţným směrům vývoje v 

oblasti zvyšování poţární bezpečnosti staveb. 
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