
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

 
Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 
Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploché střechy a jejich požární bezpečnost 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Jan Málek 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. 

Studijní obor: 3908R006 Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 

Datum zadání bakalářské práce: 30. 11. 2010 

Termín odevzdání bakalářské práce: 15. 4. 2011 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval samostatně “ 

 

V Ostravě ...................      ………………………… 

                                                                                                      podpis studenta 

 

 
 



P R O H L Á Š E N Í 
Prohlašuji, že  

• jsem byl/a seznámen/a s tím, že na moji diplomovou/bakalářskou práci se plně vztahuje  

zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů;  

• beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním  

své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších  

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu  

na výsledek obhajoby 1);  

• beru na vědomí, že diplomová/bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě  

v univerzitním informačním systému Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 

(dále jen VŠB – TUO), dostupná k prezenčnímu nahlédnutí;  

• beru na vědomí, že VŠB – TUO má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě 

diplomovou/bakalářskou práci užít v souladu s § 35 odst. 3 2);  

• beru na vědomí, že podle § 60 3) odst. 1 autorského zákona má právo VŠB – TUO na 

uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;  

• beru na vědomí, že podle § 60 3) odst. 2 a 3 mohu užít své dílo – diplomovou/bakalářskou  

práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem VŠB – 

TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na 

úhradu nákladů, které byly VŠB – TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné 

výše);  

• beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování diplomové/bakalářské práce  

využito softwaru poskytnutého VŠB – TUO nebo jinými subjekty pouze ke studijním a 

výzkumným účelům (tedy pouze k nekomerčnímu využití), nelze výsledky 

diplomové/bakalářské práce využít ke komerčním účelům;  

• beru na vědomí, že pokud je výstupem diplomové/bakalářské práce jakýkoliv softwarový  

produkt, považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se 

projekt skládá. Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce. 

  

Jméno, příjmení  

Adresa  

Dne:                                                                                          Podpis:………………………  
........................................................  
1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních  

předpisů, § 47 Zveřejňování závěrečných prací:  
(1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků  

oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis  

vysoké školy.  
(2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před 

konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě  

pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo  
rozmnoženiny.  

(3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.  

2) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve 
znění pozdějších právních předpisů, § 35 odst. 3:  

(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého  

hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo  

studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacího zařízení (školní dílo).  

3) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve 

znění pozdějších právních předpisů, § 60 Školní dílo:  
(1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 35 odst.  

3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez vážného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u  

soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno.  
(2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy  

nebo školského či vzdělávacího zařízení.  

(3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti  
s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle  

okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití  

školního díla podle odstavce 1.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Tímto bych velice rád poděkoval vedoucí mé práce paní doc. Ing. Miroslavě 

Netopilové, CSc za poskytnuté informace a cenné rady. 

 

 

 



Anotace 
 

MÁLEK, J. Ploché střechy a jejich požární bezpečnost. Bakalářská práce, Ostrava: VŠB – 

TU, 2011, 45 s. 
 

 
Bakalářská práce se zabývá problematikou plochých střech a jejich požární 

bezpečností. V úvodu poskytuje obecné informace o střešních konstrukcích a následně 

popisuje ploché střechy, jejich hodnocení z hlediska požární bezpečnosti, zkušební metody a 

jejich porovnání. 
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This thesis deals with flat roofs and fire safety. The introduction provides general 

information about roof structures and then describes the flat roof, their ranking in terms of fire 

safety, test methods and their comparison. 
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Úvod 

Střechy patří mezi obvodové stavební konstrukce, které výškově zakončují stavby. 

Jsou vystaveny různým atmosférickým vlivům (voda, sníh, vítr apod.) a před těmito vlivy 

musí chránit objekt. Na střešní konstrukce je ale kladeno mnohem více požadavků. Střechy 

například musí zajistit požadovaný stav vnitřního prostředí, tepelnou pohodu uživatelů, 

akustické požadavky a v neposlední řadě požadavky z hlediska požární bezpečnosti. Na 

kvalitě provedení střešní konstrukce také závisí životnost a trvanlivost celého objektu.  

Ploché střechy se používaly již v období starověku a používají se i v dnešní moderní 

době. Během tohoto období, mezi starověkem a současností, došlo k výraznému zdokonalení 

těchto střech. Především se jednalo o zlepšení konstrukčního, materiálového, technologického 

a fyzikálně - technického řešení. Vývoj plochých střech tímto ale neskončil a nadále 

pokračuje. 

 V úvodu své bakalářské práce čtenáře všeobecně seznámím se střešními konstrukcemi, 

jejich rozdělením a základními požadavky, které jsou na ně kladeny. V další části práce se již 

zaměřím na ploché střechy, kde uvedu jednotlivé druhy plochých střech a jejich skladbu. 

Následně se budu zabývat hodnocením střech z hlediska požární bezpečnosti a popíši 

zkušební metody, které se používají v požárně technickém zkušebnictví. 

 Cílem této bakalářské práce je komparace uplatňovaných zkušebních metod při 

hodnocení střech z hlediska požární bezpečnosti. Porovnám zde součastné zkušební metody 

dle ČSN P ENV 1187 se zkušebními metodami dle ZP 2/1991, které se používaly v minulosti. 

Jejich výsledky byly platné do konce roku 2007.  
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Rešerše 

Pro zpracování bakalářské práce bylo nutné vyhledat informace z oblasti pozemního 

stavitelství, požární bezpečnosti staveb a z oblasti požárního zkušebnictví. V první části bylo 

potřebné vyhledat informace o plochých střechách. A v druhé části byly hledány údaje o 

požární bezpečnosti střech a údaje o jednotlivých zkouškách, které se používají v požárně 

technickém zkušebnictví pro hodnocení střech.  

Pří psaní práce jsem především využíval různé knižní zdroje a normy. Doplňující 

informace a obrázky jsem dohledával na internetových stránkách. Všechny informační zdroje 

byly publikovány v češtině nebo byly přeloženy. Tyto zdroje byly vydány v posledních 10 

letech. 

Problematikou plochých střech z konstrukčního řešení se zabývá mnoho knižních 

zdrojů. Nejvíce informací jsem čerpal ze zdrojů [6], [3], které popisují střešní konstrukce, 

jejich rozdělení, skladbu a konstrukční varianty. Požární bezpečnost střech je řešena 

v požárním kodexu norem. Tento kodex obsahuje české technické normy, které jsou zařazeny 

do skupiny ČSN 73 08xx. Především jsem použil normu ČSN 73 0802 [12], ČSN 73 0804 [8] 

a ČSN 730810 [7]. U tématu požárního zkušebnictví jsem informace čerpal z internetových 

zdrojů a to zejména ze stránek Centra stavebního inženýrství [16]. Dále jsem u tohoto tématu 

využíval tištěný zdroj [5]. Jednalo se o bakalářskou práci, která pojednávala o střechách 

v souvislosti s požární bezpečností staveb.     
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1 Střechy    

 

Hlavním úkolem střechy je chránit vnitřní prostředí objektu proti vnějším vlivům 

(voda, vlhkost, teplota, vítr, sluneční záření). Plní také tepelně izolační funkci a v neposlední 

řadě tvarově a esteticky dotváří stavbu (viz. obr. 1.1) [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1.1 – Střecha [17] 

 

 

Každá střecha se skládá ze tří základních částí: 

- z nosné střešní konstrukce, 

- ze střešního pláště, 

- z doplňkových konstrukcí a vrstev.  

Nosná střešní konstrukce přenáší veškerá zatížení od střešního pláště a další zatížení do 

příslušných nosných konstrukcí objektu. Jedná se především o zatížení vlastní vahou střešního 

pláště, zatížení vodou, sněhem, větrem, případně provozem apod. [6]. 

Střešní plášť je tvořen dvěma základními vrstvami, a to nosnou a hydroizolační. K těmto 

vrstvám jsou podle funkce střešního pláště přiřazovány další vrstvy, jako jsou např. : vrstva 

tepelně izolační, parotěsná, mikroventilační, expanzní, separační, spádová, ochranná a další    

( viz. kap. 6) [6]. 
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2 Základní požadavky na střechy 

Základní požadavky, které jsou kladeny na stavební objekty a jejich části, tzn. 

přiměřeně a odpovídajícím způsobem i na střechy, vychází ze Směrnice Rady 89/106/EHS. 

Mezi tyto požadavky se řadí: 

1. Mechanická odolnost a stabilita 

2. Požární bezpečnost 

3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

4. Ochrana proti hluku 

5. Bezpečnost při užívání 

6. Úspora energie a ochrana tepla 

7. Další požadavky 

 

Mechanická odolnost a stabilita – střecha musí odolávat stanovenému mechanickému a 

dynamickému namáhání, musí přenášet veškerá zatížení do nosných konstrukcí objektu, musí 

odolávat vibracím a provozním rázům, které vznikají činností uvnitř nebo vně budovy. 

Průhyby a jiné deformace nesmí negativně ovlivnit funkci střechy.  Tyto deformace vznikají 

mechanickým zatížením střech, teplotními a objemovými změnami. Dále jsou střechy 

navrhovány tak, aby odolávaly tlaku a sání větru.  

Trvanlivost nosné konstrukce střechy bývá obvykle stejná jako trvanlivost nosné 

konstrukce stavby. U střech se řeší i spolehlivost a ta se volí podle charakteru chráněných 

prostor a stavby. Spolehlivost střech je zajištěna správným statickým návrhem, technickým 

řešením a správnou údržbou [11].           

 

Požární bezpečnost – střechy se navrhují tak, aby v případě požáru přispívaly k ochraně 

zdraví, majetku a lidských životů. Pro splnění požární bezpečnosti jsou střechy hodnoceny 

z hlediska požární odolnosti, reakce na oheň a chování střech při působení vnějšího požáru  

(viz. kap. 7) [4]. 

 

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí – střecha nesmí propouštět vodu ani vlhkost 

do střešních konstrukcí. Do těchto konstrukcí a prostor nesmí také dojít k pronikání tuhých 

srážek. K zajištění nepropustnosti střechy pro vodu se používají hydroizolační materiály. 

Srážková voda, která se hromadí na střeše, musí být odvedena. K tomu účelu se zřizují 

odvodňovací systémy.  
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Minimální plocha střechy, u které je nutné zřídit odvodňovací systém, je 4 m
2
. Příznivého 

vlhkostního stavu a režimu střechy dosáhneme správným návrhem a konstrukcí střechy.

 V případě nepříznivého vlhkostního režimu může dojít ke změnám materiálů, vrstev a 

konstrukce střechy, vedoucím případně až k ohrožení funkce střechy. Je to pokles pevnosti, 

zvýšení hmotnosti, objemové změny, snížení termoizolačních vlastností a korozní jevy. 

Zejména se jedná o možnost vzniku biologické koroze (plísně, houby) u uplatněných 

materiálů, která negativně ovlivní životní prostředí interiéru stavby. Střechy musí být dále 

navrženy tak, aby chránily vnitřní prostředí před slunečním zářením. 

Ochrana životního prostředí – návrh střechy by měl být z hlediska ekonomiky, 

udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. Doporučuje se, aby střechy umožnily 

akumulaci a využití srážkových vod, zachycovat prachové částice z ovzduší a snižovat odraz 

slunečního záření [11].             

 

Akustické požadavky – střecha musí být navržena tak, aby byla v odůvodněných případech  

 splněna vzduchová popř. kročejová neprůzvučnost. Vzduchová neprůzvučnost je vlastnost 

konstrukce zvukově izolovat prostor proti hluku, který se šíří vzduchem. Kročejová 

neprůzvučnost je schopnost konstrukce nepřenášet kročejový hluk, který vzniká jako následek 

dynamického zatížení podlah při chůzi nebo pádu předmětu. S kročejovým hlukem se 

setkáme pouze v případě pochůzných plochých střech [4]. 

  

Bezpečnost při užívání – z hlediska provádění kontroly a údržby střechy a zařízení, které 

jsou umístěny na střeše, musí mít střecha bezpečný přístup. Nášlapné vrstvy musí být 

provedeny s protiskluzovou úpravou povrchu. Střecha musí být chráněna před bleskem 

(hromosvod) a umožnit kontrolu a údržbu tohoto zařízení. V případě kdy je na střeše 

umístěno technologické zařízení, které vyžaduje údržbu nebo kontrolu častěji jak 4x za rok, je 

nutné střechu navrhnout jako pochůznou (minimálně v oblasti přístupu k zařízení) [11]. 

 

Úspora energie a ochrana tepla – provedení střechy má velký význam z hlediska úspory 

energie a ochrany tepla. Základním požadavkem z hlediska úspory energie je, aby 

spotřebovaná energie na provoz interiéru objektu (klimatizaci, vytápění, větrání, umělé 

osvětlení) byla co nejmenší. Na tento požadavek nemá vliv pouze provedení střechy, ale 

ovlivňují ho i jiné faktory. Jako jsou např.: tvar a orientace budovy, druh použitých materiálů, 

klimatické podmínky dané lokality a další [11]. 

 



6 

 

3 Rozdělení střech         

Rozdělení podle tvaru 

a) Střechy vytvořené rovinnými střešními plochami – mezi tyto střechy patří např. střechy 

pultové, sedlové, valbové, polovalbové, stanové, mansardové, věžové, pilové a další (viz. obr. 

3.1) [6]. 

 

Obr. 3.1 - Druhy střech [18] 

 

 

b) Střechy vytvořené zakřivenými střešními plochami - tyto střechy mohou být zhotoveny 

rozvinutelnými nebo nerozvinutelnými zakřivenými plochami. Rozvinutelné střešní plochy 

jsou válcové, kuželové nebo zvlněné. 

Nerozvinutelné se dělí na: rotační - kopulové, parabolické,     

                     translační - přímkové, křivkové, konoidy. 

Existují také střechy, které jsou vytvořené kombinací zakřivených ploch s rovinnými 

plochami [6]. 
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Rozdělení dle sklonu střešních rovin  

a) plochá střecha - střecha se sklonem střešní roviny v rozmezí 0° - 5° (viz. obr. 3.2)                                                                         

b) šikmá střecha - střecha se sklonem střešní roviny v rozmezí 5°- 45°  (viz. obr. 3.3)                                                                                                                      

c)   strmá střecha - střecha se sklonem střešní roviny v rozmezí 45°- 90° [6] 

 

  

 

              

 

         Obr. 2.2 – Plochá střecha [19]               Obr. 3.3 – Šikmá střecha [17]  
 

 

 

Rozdělení dle rozpětí  

a) malá rozpětí – jedná se o střechy s rozpětím maximálně do 12 m                             

b) střední rozpětí -  střechy s rozpětím od 12 m do 36 m                        

c) velká rozpětí – střechy s minimálním rozpětím 36 m [6] 

 Rozdělení střech dle konstrukčních systémů 

a) krovy                  

b) vazníky                                                   

c) lomenice                                   

d) skořepiny                                                                                                                                                       

e) klenby                                                                                                                                                            

f) prostorové příhradové konstrukce                                                                                                           

g) zavěšené střechy (viz. obr. 3.4)                                                                                                                            

h) pneumatické střechy [6] 

       

   

             Obr. 3.4 – Zavěšená střecha [20] 
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Rozdělení podle počtu střešních plášťů 

a) jednoplášťová střecha - chráněné (vnitřní) prostředí odděluje od vnějšího prostředí 

jedním střešním pláštěm, 

 b) dvouplášťová střecha - chráněné (vnitřní) prostředí odděluje od vnějšího prostředí dvěma 

střešními plášti, mezi jednotlivými plášti je vzduchová mezera, 

c) několikaplášťová střecha - tuto střechu tvoří několik střešních plášťů, které jsou od sebe 

odděleny vzduchovými vrstvami [6].  

 

 

Rozdělení z hlediska funkce střech 

a) nepochůzné střechy                                    

b) provozní střechy 

Tato problematika je podrobněji popsána v kapitole 5.2.  
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4 Ploché střechy  

Ploché střechy jsou definovány jako střechy, které mají sklon menší než 5 stupňů. 

Doporučený minimální sklon je 2 % v ploše a 1 % v úžlabí. U plochých střech se nepoužívá 

tradiční skládaná krytina, používá se zde hydroizolace. Tato střešní krytina má formu 

povlakové izolace [6].  

Výhody plochých střech:  

 zmenšují celkovou výšku budovy,  

 možnost zastřešení členitých půdorysů, 

 střecha může být využívána jako terasa, zelená plocha nebo parkoviště, 

 na střechu lze umístit zařízení pro provoz objektu (např. vzduchotechnika), 

 možnost osvětlení prostor pod střechou (světlíky), 

 střešní plášť má malou hmotnost,  

 snadný přístup,  

 menší spotřeba materiálu,  

 menší pracnost [6]. 

 

Nevýhody plochých střech:  

 při realizaci těchto střech je nezbytné důsledné dodržování technologických zásad, 

 kontrola vnitřních vrstev se neobejde bez poškození jiných vrstev, 

 při řešení plochých střech je nezbytný odborný návrh skladby střešních vrstev a  

 správné tepelně technické posouzení, 

 zdrojem poruch se mohou stát některá charakteristická místa, především jsou to  

 průniky krytinou, vtoky, styky střechy s atikou, aj., 

 tyto poruchy se velice obtížně zjišťují a odstraňují [6]. 
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5 Rozdělení plochých střech 

Ploché střechy se rozdělují podle konstrukčního řešení a podle funkce střechy. Dle 

konstrukčního řešení rozeznáváme jednoplášťové, dvouplášťové a několika plášťové střechy. 

Dle funkce se střechy dělí na nepochůzné a provozní střechy.  

  

5.1 Jednoplášťová střecha 

Jednoplášťová střecha vnitřní prostředí střechy odděluje od vnějšího okolí jedním 

pláštěm. Střešní plášť je kromě nosné konstrukce tvořen parozábranou, tepelnou izolací 

a povlakovou hydroizolací. Nastávají také případy, kdy mohou být jednotlivé vrstvy 

vynechány. Například u jednoplášťových střech, které jsou určeny pro nevytápěné objekty, se 

neklade požadavek na tepelnou izolaci. Tyto střechy plní pouze nosnou a hydroizolační 

funkci. Jejich největší výhodou je jednoduchá konstrukce. Spád krytiny je zajištěn sklonem 

nosné konstrukce. Dále nad prostory, ve kterých relativní vlhkost vzduchu nepřekročí 60 %, 

se mohou navrhovat jednoplášťové střechy bez parotěsné vrstvy.    

 Jednoplášťové ploché střechy se dělí na větrané a nevětrané. Jednoplášťová střecha 

větraná má ve své skladbě vytvořen systém větracích kanálků. Větrací kanálky jsou napojeny 

na vnější ovzduší. Provádí se zpravidla s klasickým pořadím vrstev (viz. obr. 5.1), dále může 

být provedena s opačným pořadím vrstev nebo jako kombinovaná (systém DUO, resp. 

PLUS). Největší rozvoj těchto střech byl v 70. a 80. letech minulého století.  

 U jednoplášťové střechy nevětrané není ve skladbě vytvořen systém větracích kanálků.  

Provádí se s klasickým pořadím vrstev, s opačným pořadím vrstev nebo jako kombinovaná 

(systém DUO, resp. PLUS) [13]. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1 – Jednoplášťová střecha s klasickým pořadím vrstev [24] 
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Jednoplášťová střecha s opačným pořadím vrstev (též střecha obrácená či inverzní) - 

tato střecha se od střechy s klasickým pořadím vrstev odlišuje tím, že má hydroizolační vrstvu 

umístěnou pod tepelně izolační vrstvou (viz. obr. 5.2). Tepelně izolační vrstva musí být 

zhotovena z materiálu, který je pevný, nenasákavý a objemově stálý (pěnové sklo, 

extrudovaný/vytlačovaný polystyrén) [3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 5.2 - Jednoplášťová střecha s opačným pořadím vrstev [24] 

 

Jednoplášťová střecha s kombinovaným pořadím vrstev (též střecha "duo") – u této 

střechy je tepelně izolační vrstva rozdělena na dvě části, jedna část je umístěna pod 

hydroizolací a druhá část nad hydroizolací (viz. obr. 5.3). Jedná se tedy o kombinaci střechy 

s klasickým pořadím vrstev a s opačným pořadím vrstev. Toto řešení spojuje výhody obou 

uvedených metod a je vhodné do prostředí s vyšší relativní vlhkostí vnitřního prostředí, pro 

prostory, které vyžadují zvýšenou hydroizolační bezpečnost a při rekonstrukcích [3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.3 - Kombinovaná jednoplášťová střecha DUO [24] 
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Jednoplášťová střecha "plus"- tato střecha se vytvoří kombinací jednoplášťové střechy 

s klasickým pořadím vrstev a střechy s kombinovaným pořadím vrstev. Používá se především 

při rekonstrukcích střech (viz. obr. 5.4) [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Obr. 5.4 - Kombinovaná jednoplášťová střecha PLUS [24] 

 

Plochá střecha lehká – jedná se o jednoplášťovou střechu s plošnou hmotností nižší než 100 

kg/m
2
. Při návrhu lehkých střech je nutné navýšit jejich tepelně izolační vlastnosti přibližně o 

15 %, neboť lehké střechy mají výrazně nižší schopnost akumulace tepla [13]. Dále mají nižší 

hodnoty vzduchové neprůzvučnosti.  Podle nosné konstrukce můžeme tyto střechy rozdělit na 

střechy na dřevěném bednění a na střechy na trapézovém plechu. Střechy konstruované na 

dřevěném bednění nalezneme především u starších halových objektů, v současné době se od 

nich upouští a jsou nahrazovány lehkými střechami na trapézovém plechu. 

Lehké střechy na trapézovém plechu se provádí suchou montáží a mohou se provádět i 

v nepříznivých povětrnostních podmínkách např. v období nízkých teplot, což je jejich velkou 

výhodou [6]. 

Výhody jednoplášťových střech oproti víceplášťovým 

- menší nároky a náklady na realizaci 

- menší tloušťka střešního pláště 

- jednodušší opravy 

- jednodušší dodatečné zateplení [6] 
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5.2 Dvouplášťová střecha 

Tato střecha je tvořena horním a spodním pláštěm. Oba pláště mají svou nosnou vrstvu 

a jsou od sebe odděleny vzduchovou mezerou. Vzduchová mezera může být průlezná nebo 

neprůlezná. Horní plášť plní funkci hydroizolační a spodní funkci tepelněizolační. Vzduchová 

vrstva může být větraná nebo nevětraná. Na základě tohoto poznatku se tento typ střech dělí 

na větrané (v zahraničí se občas označují jako střechy studené) a nevětrané dvouplášťové 

střechy.           

 U dvouplášťových větraných střech musí být spodní plášť vzduchotěsný a masivní, 

nejčastěji je tato konstrukce železobetonová. Horní plášť je pak tvořen dřevěnou konstrukcí. 

Vzduchová vrstva mezi jednotlivými plášti je napojena na vnější prostředí. Tento typ střechy 

je vhodný i pro stavby s vysokou vnitřní vlhkostí. Montáž bývá relativně rychlá a 

bezproblémová.        

 Dvouplášťové nevětrané střechy mají uzavřenou vzduchovou vrstvu, není tedy 

napojena na vnější prostředí. Vzduchová vrstva zde slouží jako tepelná izolace (v podstatě jde 

o obdobu jednoplášťových střech). Tato střecha je velice riziková, v uzavřené vzduchové 

vrstvě může dojít ke kondenzaci vlhkosti a následnému poškození konstrukce [6]. 

 

5.3 Několikaplášťová střecha  

Střechu tvoří několik střešních plášťů, které jsou od sebe odděleny vzduchovými 

vrstvami. Jsou to například střechy tříplášťové. Tyto typy střech se vyskytují velice 

výjimečně. Používají se především v těžkých klimatických podmínkách (mokré provozy-

vysoká relativní vlhkost). Do této skupiny se také započítávají dvouplášťové střechy [3]. 

 

5.4 Nepochůzná střecha 

 

Přístup na tuto střechu je umožněn pouze pro kontrolu stavu konstrukce střechy a její 

údržbu. V případě umístění technologického zařízení na střeše je dále umožněn přístup pro 

kontrolu a obsluhu tohoto zařízení [6]. 
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Provozní 

střechy  

Pochůzné 

střechy  

Pojížděné 

střechy  

 Střešní 

zahrady  

Extenzivní 

zeleň 

Intenzivní 

zeleň 

5.5 Provozní střechy 

 

Tyto střechy se využívají pro účely dopravy, rekreace, umístění speciálního 

technologického vybavení, sportovních hřišť, bazénů, apod. Navrhují se především jako 

jednoplášťové střechy s klasickým pořadím vrstev, s obráceným pořadím vrstev a jako střechy 

kombinované. Výjimečně se mohou navrhovat jako dvouplášťové. Rozdělení provozních 

střech je znázorněno na obr. 5.5 [3]. 

 

 

 

 

   

 

      

 

 

 

Obr. 5.5 -  Schéma rozdělení provozních střech [3] 

 

Pochůzná střecha – tento druh střechy nalezneme především na balkonech, terasách, lodžiích 

a na střechách nadzemních i podzemních objektů. Je určená pro trvalé využívání osobami. 

Pochůznou vrstvu tvoří většinou dlaždice, ale může být vytvořená i z betonové mazaniny. 

Dlaždice mohou být keramické, betonové, kamenné, dřevěné, gumové a z litých betonů. 

Materiál pochůzné vrstvy musí zajišťovat bezpečný pohyb osob [3]. 

 

Pojížděná střecha – tyto střechy slouží pro pojíždění a parkování vozidel. Při provozu 

vozidel je skladba střech namáhána svislým zatížením od kol vozidel, jedná se o tlakové síly. 

Dále na ni působí účinky akceleračních a brzdných sil – síly smykové. Provozní vrstva 

pojížděných střech se nejčastěji vyrábí z asfaltobetonu, litého asfaltu nebo z dlažby. Provozní 

vrstva se pokládá na tuhou roznášecí desku, která může být z prostého betonu nebo ze 

železobetonu. 
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Mezi pojížděné střechy se zařazují i střechy, které jsou určené pro přistávání 

vrtulníků-heliporty a střechy určené pro vlakový či tramvajový provoz [3]. 

 

Střešní zahrady (viz. obr. 5.6) - tyto střechy jsou označovány též jako vegetační nebo zelené 

střechy. Jejich význam sahá hluboko do minulosti. Již v 9. stol. př. n. l. jsou tyto zahrady 

zmiňovány (především v Babyloně a Asýrii). Asi nejznámější zahrady jsou visuté zahrady 

Semiramis v Babyloně, které patří mezi sedm divů světa. U nás měli střešní zahrady největší 

rozmach ve 30. – 40. letech a dále od 70. let minulého století. Jejich hlavním úkolem je 

esteticky dotvářet budovy a sloužit pro aktivní využívání osobami. Mohou se kombinovat s 

pochůznými nebo pojížděnými střechami a i jinak využívanými plochami (rekreační plochy, 

hřiště, bazény, apod.) [3]. 

Podle typu ozelenění rozdělujeme zelené střechy na extenzivní a intenzivní. 

Extenzivní střešní zeleň – jedná se o rostliny, které jsou odolné, nenáročné a rozrůstají se do 

plochy. Do této skupiny patří např. mechy, trávy, divoké byliny, trvalky, skalničky a drobné 

dřeviny. Střechy pro extenzivní zeleň musí mít únosnost 60 – 300 kg. m
-2

, není zde nutnost 

umělého zavlažování a hloubka substrátu by měla být do 80 mm. 

Intenzivní střešní zeleň – tuto skupinu rostlin tvoří trávníky, květiny, různé druhy keřů a 

stromů. Střechy pro intenzivní zeleň musí mít únosnost až 1500 kg. m
-2

, je zde většinou 

nutnost umělého zavlažování a hloubka substrátu bývá nad 300 mm. 

Ozelenění střech může být také řešeno pomocí přemístitelných nádob, kontejnerů a 

velkoobjemových květináčů [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 5.6 - Střešní zahrada [21] 
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6 Vrstvy plochých střech 

          Plochá střecha se od klasické sedlové střechy neliší pouze ve sklonu krytiny, liší se 

především svoji skladbou. Skladba ploché střechy je složitější a má větší počet vrstev, které 

plní odlišné funkce. Mezi vrstvy plochých střech paří:   

 

- parotěsná vrstva 

- tepelně izolační vrstva  

- hydroizolační vrstva  

- dilatační a separační vrstva  

- ochranná vrstva 

- spádová vrstva 

- expanzní vrstva 

- stabilizační vrstva 

 

Parotěsná vrstva – její hlavní funkcí je zabránit pronikání vodní páry a vlhkosti do vrstev 

tepelné izolace, kde by vodní pára zkondenzovala. Vzniklá voda by znehodnocovala 

tepelněizolační vlastnosti materiálu a poškozovala střešní konstrukce. Parotěsnou vrstvu tvoří 

materiály s velkým difúzním odporem. Jsou to buď asfaltové pásy, nebo folie. Tyto pásy musí 

být dokonale vodotěsně spojené. Parotěsná vrstva se umisťuje těsně pod tepelnou izolací [3]. 

Tepelně izolační vrstva - tato vrstva má omezit nežádoucí tepelné ztráty a zajistit 

požadovaný teplotní stav vnitřního prostředí objektu. Jako tepelně izolační materiály se 

požívají materiály na bázi pěnových plastů (pěnový polystyren, vytlačovaný polystyren, 

pěnové PVC), materiály na anorganické bázi (pěnové sklo, skelná a minerální vlákna), tepelně 

izolační betony (používají se pouze výjimečně) a ostatní materiály (sypké materiály) [3]. 

Hydroizolační vrstva – zamezuje pronikání srážkové a provozní vody v kapalném i tuhém 

stavu do vrstev střešní konstrukce a do obytných prostor. Jedná se tedy o nejdůležitější vrstvu 

ploché střechy. Hydroizolační vrstva u plochých střech je řešena jako povlaková 

hydroizolace, která vytváří dokonale vodotěsný povlak. Používají se asfaltové pásy 

(oxidované nebo modifikované), hydroizolační folie (např. měkčený PVC, eleastomery a 

kaučuky), nátěry a nástřiky [3]. 
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 Dilatační a separační vrstva – hlavním úkolem dilatační vrstvy je umožnit vzájemný pohyb 

vrstev střešního pláště. Pohyby mohou být vyvolány změnou teploty, vlhkostí nebo zatížením. 

Dilatační vrstva se provádí z asfaltových pásů, ze sypaných hydrofobních nebo hydrofilních 

materiálů.           

 Separační vrstva slouží k oddělení dvou sousedních vrstev. Provádí se tehdy, pokud to 

vyžaduje technologický postup. Umisťuje se např. mezi asfaltové pásy a folie, mezi 

hydroizolační vrstvu a násyp kameniva. Separační vrstvu tvoří různé druhy materiálů, 

především jsou to lepenky, textilie, voskované papíry a plastové folie [3]. 

Ochranná vrstva – tato vrstva chrání vrstvy střešního pláště a především vrstvu 

hydroizolační před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí. Poskytuje tedy ochranu před UV 

zářením, vysokými teplotami, oxidací ozonem, vlivem mikroorganismů a před požárem. 

Ochranná vrstva se provádí pomocí nátěrů, nástřiků, násypů a provozních úprav [3]. 

Spádová vrstva – v případě kdy není sklon střechy vytvořen nosnou konstrukcí střešního 

pláště, musí se navrhnout spádová vrstva. Tato vrstva se provádí z materiálů s velkým 

tepelným odporem. Používají se hlavně lehké monolitické betony a spádové klíny z tepelné 

izolace. Spádová vrstva tedy přispívá ke zvýšení tepelně izolační schopnosti střechy [3]. 

 

Expanzní vrstva – jedná se o tenkou vzduchovou vrstvu nebo materiál s velkou pórovitostí. 

Hlavním úkolem vrstvy je vyrovnání rozdílných tlaků vodních par ve vrstvách střešního 

pláště. Dále zabraňuje poškození střešní krytiny vlivem vlhkosti. Expanzní vrstva se napojuje 

na vnější ovzduší a to buď pomocí odvětrávacích komínků, nebo po obvodu střechy pod 

oplechováním. V tomto případě se nejedná o větrání střechy, ale pouze o mikroventilaci. 

V mnoha případech plní i funkci dilatační. Expanzní vrstva se především navrhuje 

v případech, kdy je pod hydroizolací monolitická vrstva z prostého nebo lehkého betonu. Tato 

vrstva betonu sebou přináší nebezpečí výskytu zabudované vlhkosti ve střešním plášti [3].    

 

Stabilizační vrstva – tato vrstva slouží k zabezpečení stability střechy zejména proti účinkům 

větru. Stabilita je zajištěna vlastní vahou stabilizační vrstvy. Je tvořena různými násypy-

těžené nebo drcené kamenivo, dlažbami, provozními úpravami (betony, asfalty) nebo 

pěstebním souvrstvím [3]. 
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7 Ploché střechy z hlediska požární bezpečnosti 

Ploché střechy a jiné druhy střech musí přispívat k celkové požární bezpečnosti 

stavby. Stavební konstrukce jsou s tohoto důvodu navrženy tak, aby umožnily bezpečnou 

evakuaci osob, účinný protipožární zásah jednotek požární ochrany a bránily rozšíření požáru 

jak uvnitř objektu, tak mimo něj [4].                                                                         

 Hodnocení plochých střech z hlediska požární bezpečnosti se provádí jak 

z konstrukčního řešení, tak i podle vzniku a působení požáru. Požár může vzniknout uvnitř 

budovy (v tomto případě je tepelně namáhaná spodní strana střešní konstrukce) nebo vně 

budovy (požárem je tepelně namáhaná vrchní strana střešního pláště) [4].  

Požární odolností se hodnotí schopnost střech čelit účinkům požáru ze spodní strany. 

A naopak z vrchní strany se tato schopnost hodnotí třídou chování střech při působení 

vnějšího požáru. Dále se u střech mohou určit třídy rekce na oheň. Střechy se posuzují 

zkouškami dle příslušných norem. A výsledky zkoušek se člení podle klasifikačních norem do 

jednotlivých tříd [14].  

  

Střechy se tedy hodnotí z hlediska  

- požární odolnosti  

- chování střech při působení vnějšího požáru  

- reakce na oheň  

 

 

7.1 Požární odolnost 

 

Požární odolnost je schopnost střech, která udává dobu, po kterou je střecha schopna 

odolávat účinkům požáru a zachovat si své mezní stavy. Tato schopnost přispívá k ochraně 

majetku, zdraví a lidských životů v případě požáru. Požární odolnost se určí pomocí  stupně 

požární bezpečnosti požárních úseků, nad kterými je střecha postavena (viz. tab. 7.1). Stupně 

požární bezpečnosti se stanoví dle druhu konstrukčního systému, výpočtového požárního 

zatížení a výšky objektu [7]. 

Střešní pláště, které mají ve své skladbě vrstvy z hořlavých výrobků s třídou rekce na 

oheň B až F, se hodnotí mezními stavy EI. A naopak, jestliže jsou vrstvy z nehořlavých 

výrobků, je střešní plášť klasifikován mezním stavem E. V případech, kdy střešní plášť 
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zastává nosnou funkci střechy, musí vykazovat jak výše uvedené mezní stavy, tak i mezní 

stav R (např. REI nebo RE) [7].  

 Mohou také nastat případy, kdy nosná střešní konstrukce nemusí vykazovat požární 

odolnost a může být řešena konstrukcemi druhu DP3. Tato situace nastává, jestliže je střešní 

plášť umístěn nad požárním stropem posledního užitného podlaží. Nad tímto stropem může 

být nahodilé požární zatížení pouze v případě, kdy výška objektu nepřesáhne 30 m a osoby se 

zde vyskytují výjimečně. V ostatních případech nahodilé požární zatížení nesmí být. Další 

podmínky jsou uvedeny v normách ČSN 73 0802 [12] a ČSN 73 0804 [8]. 

  
Tab. 7.1 – Stupně požární bezpečnosti [5] 

 

 

Mezní stavy charakterizují nároky a účel požární odolnosti střech. Jsou označovány písmeny 

standardní latinské abecedy a znamenají: R – únosnost a stabilita konstrukce, E – celistvost 

konstrukce, I – tepelná izolace konstrukce, W – tepelná radiace z povrchu konstrukce. 

Právě tyto mezní stavy se sledují při provádění zkoušek a výsledkem je hodnota požární 

odolnosti, která je vyjádřená v minutách. Příklad označení požární odolnosti: REI 15 [8]. 

 

 

Položka Stavební konstrukce 

Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku, nad 

kterým je střešní konstrukce umístěna 

I. II. III. IV. V. VI. VII. 

Požární odolnost a druh stavební konstrukce 

1 
Požární strop v posledním 

nadzemním podlaží 
15+ 15+ 30+ 30+ 45+ 

60 

DP1 

90 

DP1 

2 Nosná konstrukce střechy 15 15 30 30 45 
60 

DP1 

90 

DP1 

3 Střešní plášť - - 15 15 30 
30 

DP1 

45 

DP1 

4 

Požární uzávěry otvorů v 

posledním nadzemním 

podlaží 

15 

DP3 

15 

DP3 

15 

DP3 

30 

DP3 

30 

DP3 

45 

DP2 

60 

DP1 
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7.2  Chování střech při působení vnějšího požáru 

 
Hodnocení střešních plášťů z hlediska vnějšího požáru se provádí z horní strany pláště. 

Namáhání střešního pláště z vnější strany je především způsobeno požáry okolních objektů. 

Posuzovaná střešní konstrukce se může vyskytovat jak v požárně nebezpečném prostoru, tak 

mimo něj. Z tohoto důvodu se hodnocení provádí pro oba případy [4]. 

 V požárně nebezpečném prostoru je střešní plášť v případě požáru okolních objektů 

vystaven sálavému teplu a dopadu hořících částic konstrukce, které se mohou rozhořet. Proto 

zde musí být střešní plášť zhotoven z konstrukcí druhu DP1, nebo je nutné dokázat, že 

nepřispívá k šíření požáru a zabraňuje zapálení hořlavých konstrukcí střechy. Tyto střechy 

mají klasifikaci  BROOF (t3) (viz. kap. 9) a považují se za požárně uzavřené plochy. Pokud se 

ve střešní konstrukci nachází otvory, které představují požárně otevřené plochy, je nutné je 

vybavit požárními uzávěry s požární odolností EW 15 DP1 [8]. 

 Na střešní pláště, které se nachází mimo požárně nebezpečný prostor, mají vliv pouze 

přelétavé hořící částice, které se mohou rozhořet. Sálavé teplo zde nemá vliv z důvodu větších 

vzdáleností od požáru [4]. 

Mimo požárně nebezpečný prostor lze použít střešní pláště, ze kterých je možné 

vytvořit spojitý celek větší než 1500 m
2
. Střechy se tedy nemusí dělit požárními pásy, ale 

musí mít klasifikaci BROOF (t3) nebo BROOF (t1) pro požadovaný sklon. Při členění střechy 

požárními pásy, musí být tyto pásy z konstrukcí druhu DP1 a mít šířku minimálně 2 m [7]. 

Hodnocení střech na vnější požár se do konce roku 2007 provádělo dle zkušebního 

předpisu ZP 2/1991, který obsahoval dvě zkušební metody a poté byl nahrazen zkušební 

normou ČSN P ENV 1187, která obsahuje čtyři zkušební metody (viz. kap. 9).  

 

Požárně nebezpečný prostor – je prostor kolem hořícího objektu, ve kterém vzniká riziko 

přenesení požáru vlivem vznikajícího sálavého tepla nebo padajícími hořícími částmi 

konstrukcí objektu. Tento prostor se určuje u požárně otevřených ploch a je vymezen 

odstupováni vzdálenostmi [8].  
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7.3 Třída reakce na oheň 

 
Do konce roku 2003 se v České republice hodnotili stavební hmoty samostatně. Byly 

klasifikovány stupněm hořlavosti dle ČSN 73 0862. Tato norma třídila stavební hmoty do pěti 

stupňů hořlavosti (viz. tab. 7.2) [5]. 

 
       Tab. 7.2 – Stupně hořlavosti [5] 

Stupeň hořlavosti Vlastnosti Příklady stavebních hmot 

A Nehořlavé kámen, beton, cihla 

B nesnadno hořlavé desky z minerálních vláken 

C1 těžce hořlavé tvrdé dřevo, tvrzeny papír 

C2 středně hořlavé měkké dřevo, dřevotřískové desky 

C3 lehce hořlavé PVC lehčený, organické sklo 

 

 

Dnem 1. 1. 2004 byla norma ČSN 73 0862 zrušena a nahrazena novou normou ČSN 

EN 13501. Tato norma nehodnotí stavební hmoty samostatně, ale jako celek (výrobek). 

Stavební výrobky jsou dle této normy klasifikovány do sedmi tříd A1, A2, B, C, D, E, F. 

Třída reakce na oheň může být doplněna dolním indexem, který charakterizuje určitý druh 

výrobku. Například dolní index „fl”označuje podlahoviny, index „L“ tepelnou izolaci potrubí 

a index „ca“ elektrické kabely. U některých tříd reakce na oheň můžeme dále nalézt 

doplňkovou klasifikaci stavebních výrobků. Která popisuje vývin kouře (s) a tvorbu hořících 

kapek/částic (d). Příklad označení: A2 – s1, d0 [1]. 

 

Doplňková klasifikace 

Vývin kouře:  

s3 – nevyžaduje se omezení množství kouře,  

s2 – celkové množství kouře a poměrné zvýšení množství kouře jsou omezeny, 

s1 – přísnější podmínky než pro s2 [1]. 

 

Tvorba hořících kapek/částic: 

d2 – bez omezení, 

d1 – žádné hořící kapky/částice, které hoří déle než udávaný časový interval, 

d0 – nesmí se tvořit žádné hořící kapky/částice [1]. 
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7.4 Třídění konstrukčních částí 

 

Konstrukční části se člení na jednotlivé druhy. Při členění se bere v úvahu, zda 

konstrukční část bude přispívat k intenzitě požáru a zda je její nosná část z hořlavých 

materiálů. Dříve byly druhy konstrukčních částí označovány D1, D2, D3. V roce 2005 bylo 

v revidované normě ČSN 73 0810 zavedeno nové značení DP1, DP2, DP3. Druhy 

konstrukčních částí DP1, DP2, DP3 se určují na základě tříd reakce na oheň použitých 

výrobku dle ČSN EN 13501-1 [5].  

 

Konstrukční části druhu DP1 – jedná se o konstrukční části, které nepřispívají 

v požadované době požární odolnosti ke zvýšení intenzity požáru. Jsou složené především 

z výrobků s třídou reakce na oheň A1. Výrobky s třídou reakce na oheň A2 se mohou použít u 

objektů, jejíž požární výška je do 22,5 m nebo vyšší, jestliže je v objektu samočinné stabilní 

hasicí zařízení. Dále se také mohou použít výrobky s třídou reakce na oheň B až F (tepelná 

izolace), ale musí být umístěny mezi výrobky s třídou reakce na oheň A1 nebo A2. Tyto 

stavební výrobky nemají vliv na stabilitu a únosnost konstrukční části [7]. 

Konstrukční části druhu DP2 – tyto konstrukční části nepřispívají v požadované době 

požární odolnosti ke zvýšení intenzity požáru. Skládají se z nehořlavých i hořlavých výrobků. 

Nehořlavé výrobky (třída reakce na oheň A1 nebo A2) vytváří povrchové vrstvy (omítky), 

které chrání vnitřní hořlavé vrstvy. Vnitřní vrstvy, na kterých je závislá stabilita, mohou být 

z výrobků s třídou reakce na oheň A1 až D (např. dřevěné nosníky, dřevěné sloupky). Vnitřní 

vrstvy je také možné vytvořit z výrobků s třídou reakce na oheň B až E, ale nesmí na nich 

záviset stabilita a únosnost konstrukční části (např. tepelné a zvukové izolace umístěné mezi 

dřevěnými sloupky) [7].   

Konstrukční části druhu DP3 – v době požární odolnosti přispívají ke zvýšení intenzity 

požáru. Do této skupiny konstrukčních částí spadají konstrukce, které nesplňují nároky na to, 

aby byly zařazeny do skupin DP1 nebo DP2. Jejich povrchové i vnitřní vrstvy jsou vytvořené 

především hořlavými výrobky (třída reakce na oheň B – F) [7].  
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8 Požárně technické zkušebnictví 

Požárně technické zkušebnictví hodnotí základní vlastnosti střech z hlediska požární 

bezpečnosti. Tyto základní vlastnosti jsem uvedl v kapitole 7, je to tedy požární odolnost, 

třída reakce na oheň a chování střech při působení vnějšího požáru. Zkoušky těchto parametrů 

se provádí podle zkušebních norem a k nim jsou přiřazeny klasifikační normy. Používají se 

normy, které jednotně hodnotí výrobky v rámci celé Evropské unie (evropské normy). Do 

konce roku 2007 se mohlo v České republice používat i hodnocení dle ČSN, bylo zavedeno 

přechodné období [15]. 

 Zkoušky požární odolnosti střešních konstrukcí se provádí dle evropské zkušební 

normy ČSN EN 1365-2  a výsledky jsou hodnoceny evropskou klasifikační normou ČSN EN 

13501-2. 

 Zkoušky pro určení chování střech při působení vnějšího požáru se realizují podle 

evropské zkušební normy ČSN P EN 1187 a výsledky jsou klasifikovány normou ČSN EN 

13501-5. 

Dříve se pro hodnocení střech z hlediska působení vnějšího požáru používal zkušební předpis 

ZP 2/1991, jeho výsledky byly platné až do konce roku 2007. 

 Střechy se hodnotí z hlediska reakce na oheň následujícími zkouškami:    

 zkouška nehořlavosti dle ČSN EN ISO 1182, 

 stanovení spalného tepla dle ČSN EN ISO 1716, 

 vystavení tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu dle ČSN EN 13823,  

 zkouška zápalnosti ČSN EN ISO 11925-2 [15]. 

Výsledky těchto zkoušek jsou poté hodnoceny klasifikační normou ČSN EN 13501-1.            

Zkoušky požární bezpečnosti střech se provádí v různých zkušebnách a laboratořích. 

Tyto zkoušky realizuje např. společnost PAVUS, a. s., která má zkušebnu ve Veselí nad 

Lužnicí a jiné společnosti [1]. 
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9 Zkušební metodiky 

9.1  Metodiky pro stanovení chování střech při vnějším požáru 

V následujících podkapitolách se budu zabývat jednotlivými zkouškami, které jsou 

obsaženy v normě ČSN P ENV 1187. Dále v nich uvedu zkušební přepis ZP 2/1991, který se 

již k hodnocení střech nepoužívá. 

9.1.1 ČSN P ENV 1187   

Tato norma byla vydána v roce 2002 evropskou organizací pro normalizaci a používá se 

pro stanovení chování střech při působení vnějšího požáru. Je složená ze čtyř zkušebních 

metod, které vycházejí z národních norem čtyř států Evropské unie (Německo, Francie, 

Skandinávie, Anglie). Jednotlivé metody se od sebe liší velikostí zkušebních vzorků, 

tepelným namáháním a vyhodnocením. Neexistuje mezi nimi žádný přímý vztah [5]. 

   

Zkušební metody:  

 Zkouška 1 – Metoda s hořícími hraničkami, bez větru,  

 Zkouška 2 – Metoda s hořícími hraničkami při působení větru,  

 Zkouška 3 – Metoda s hořícími hraničkami při působení větru a přídavným tepelný 

sáláním, 

 Zkouška 4 – Dvoustupňová metoda s hořícími hraničkami při působení větru a přídavným 

tepelným sáláním. 

Jednotlivé metody se klasifikují do několika tříd dle ČSN EN 13501-5. Klasifikace začíná 

třídou BROOF a končí třídou FROOF.  Třída BROOF značí zjištěné hodnoty, které splňují kritéria 

zkoušky. Třída FROOF značí naopak hodnoty, které nesplňují kritéria zkoušky.  

Zkušební metody mají své specifické označení (t1), (t2), (t3), (t4) a toto označení se 

přidává za označení klasifikační třídy, např. BROOF (t1).   

Z normy ČSN P ENV 1187 byly přijaty z hlediska norem ČSN 73 08.. jen zkoušky 1 a 3.  

U zkoušky 1 je žádaná klasifikace BROOF (t1) a používá se u hodnocení střech mimo požárně 

nebezpečný prostor. U zkoušky 3 se požaduje klasifikace BROOF (t3) a tato zkouška se používá 

u střech, které se vyskytují v požárně nebezpečném prostoru [15]. 
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Zkouška 1 

 

Vychází z Německé metodiky DIN 4102-7 a slouží pro hodnocení chování střešního 

pláště, který je tepelně namáhán hořícími hraničkami. V průběhu zkoušky (viz. obr. 9.2) a po 

zkoušce se hodnotí vnější šíření požáru, poškození vnitřních vrstev a prohoření.  

Minimální rozměry zkušebního vzorku střešního pláště jsou 0,8 x 1,8 m. Střechy se 

zkouší při sklonu 15° nebo 45°. Zkušební sklon 15° se požaduje u střech, které budou v praxi 

instalovány v úhlu do 20°. V případě kdy střechy budou mít v praxi větší sklon než 20° se 

zkouší v úhlu 45°. Pro požadovaný sklon se vždy vytvoří čtyři zkušební vzorky. 

 Nad zkušební vzorek se ve vzdálenosti 10 mm umístí drátěný koš, který obsahuje 

stlačenou dřevitou vlnu. Při zahájení zkoušky se tato dřevitá vlna zapálí (viz. obr. 9.1). 

 Celá zkouška trvá 60 minut a po dosažení 30 minut od počátku zkoušky se uhasí 

všechny povrchové plameny. Po uplynutí 60 min. se zkouška ukončí a střešní plášť se 

rozřízne. Rozříznutím se kontroluje, zda v plášti nevzniká bezplamenné hoření. Zkouška se 

také může ukončit dříve, pokud se plameny rozšířily po okraj vzorku, došlo k prohoření 

vzorku, nevznikají patrné příznaky hoření, vzniká nebezpečí pro obsluhující personál nebo 

poškození zařízení [5]. 

 
                  

 

Obr. 9.1 – Zahájení zkoušky 1 [22]        Obr. 9.2 – Průběh zkoušky 1 [22] 
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Zkouška 2 

 

Tato zkouška se vyvíjela ze skandinávské normy Nordtest NT FIRE 006. Zkouškou se 

hodnotí chování střech při působení vnějšího požáru. Střecha je v požadovaném sklonu 

vystavena tepelnému namáhání, které je vytvářeno hořícími hraničkami (viz. obr. 9.2). Hoření 

je ještě podporováno přídavným proudem vzduchu, který je vytvořen spodním a horním 

ventilátorem. Tuto metodu je možno použít pro libovolný sklon střechy.   

 Zkušební vzorek střešního pláště má rozměry 0,1 x 1,0 m a je upevněn podélně 

v držáku ve směru proudu vzduchu. Vzorek se zkouší pod sklonem 30°  a je na něm 

vytvořena hráň z borového dřeva o rozměrech 100 x 100 mm. Nad povrchem vzorku prochází 

ustálený proud vzduchu. Zkouška se provádí při dvou různých rychlostech proudění vzduchu, 

2 a 4 m / s. Pro každou rychlost vzduchu se provádí tři zkoušky. Celkově je tedy tato metoda 

složena ze šesti zkoušek.   

  Při zahájení zkoušky (zapálení borového dřeva) je otevřen pouze horní ventilátor, po 

uplynutí 15 sekund se otevře i ventilátor spodní. Při zkoušce se sleduje a zaznamenává 

okamžik, kdy došlo ke vznícení vzorku, uhasnutí plamenů a ukončení bezplamenného hoření 

(žhnutí). Po ukončení zkoušky se zaznamenává délka poškození střešní krytiny a podkladu. 

Zkouška trvá 15 minut, nebo může být ukončena dříve z důvodu: uhasnutí ohně nebo kdy čelo 

plamene dosáhne vrchního okraje vzorku [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      Obr. 9.3 – Průběh zkoušky 2 [25] 
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Zkouška 3 

 

Zkouška vychází z francouzské metodiky Department Oder. Hlavním úkolem této 

zkoušky je sledování chování střech při působení hořících hraniček, větru a sálavého tepla. 

 Zkušební vzorek střešního pláště má minimální rozměry 1,2 x 3,0 m. Vzorek se zkouší 

buď pod úhlem 5° nebo 30° a je upevněn podélně v držáku ve směru proudění vzduchu. 

Menší zkušební úhel se používá pro střechy, které mají v praxi sklon do 10°. V ostatních 

případech se používá zkušební sklon 30°. Zkouší se vždy dva vzorky pro každý sklon střechy. 

Nad zkušebním vzorkem je ve vzdálenosti 500 mm umístěn sálavý panel o rozměrech 600 x 

600 mm a tepelném výkonu 12,5 kW.m
-2

. Nad povrchem vzorku také prochází ustálený proud 

vzduchu o rychlosti 3,0 m / s. 

  Před zahájením zkoušky se obě hraničky, vyrobené z dřevovláknité desky, nechají 

nasáknout n-heptanem (2 až 5 minut před zkouškou). Zkouška je zahájena vložením 

zkušebního vzorku do zkušební polohy pod radiační panel (kde je ustálený proud vzduchu a 

ustálený tepelný tok). Po uplynutí 2 minut a 30 sekund od počátku zkoušky se zapálí obě 

hraničky a po 30 sekundách se umístí v požadované vzdálenosti na povrch vzorku (viz. obr. 

9.4). Celá zkouška trvá 30 minut nebo může být ukončena dříve, pokud došlo k prohoření 

vzorku a oheň se začal šířit po spodní straně nebo hrozí riziko ohrožení obsluhy a poškození 

zkušebního zařízení. Během zkoušky se hodnotí doba, ve které došlo k výskytu hořícího 

materiálu, doba hoření, oblast hoření a případně i doba prohoření. Po ukončení zkoušky (viz. 

obr. 9.5) se především hodnotí velikost prohořelých otvorů a poškození vnitřních vrstev [5].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Obr. 9.4 – Průběh zkoušky 3 [23]                       Obr. 9.5 – Ukončení zkoušky 3 [23] 
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Zkouška 4 

 

Tato zkouška se ve zkušební normě ČSN P ENV 1187 od jejího vydání nevyskytovala. 

Byla doplněna až v roce 2004 a vychází z britské metodiky BS 476-3. Metoda spočívá ve 

vystavení vzorku střechy tepelným účinkům hořících hraniček, proudu vzduchu a sálajícímu 

teplu. Tato metoda je dvojstupňová. První stupeň, který je také označován jako předběžná 

zkouška, zahrnuje pouze zkoušku na zapalitelnost vzorku od hořících hraniček. Zkouší se zde 

jen jeden vzorek. Ve druhém stupni jsou zkušební vzorky vystaveny jak tepelným účinkům 

hořících hraniček, tak proudu vzduchu a sálavému teplu. V tomto druhém stupni se testují 

vždy tři vzorky a to na prohoření. 

     Vzorek střechy představuje úplnou střešní konstrukci a jsou zde zahrnuty i skutečné 

desky a podpůrné konstrukce. Vzorek se zkouší jednak ve vodorovné poloze nebo pod úhlem 

45°. Ve vodorovné poloze se zkouší pouze střechy, které budou mít ve skutečnosti sklon do 

10° [5]. 

 

Jak už jsem na začátku kapitoly uvedl, všechny tyto zkoušky se klasifikují do několika 

tříd dle ČSN EN 13501-5. Pro přesnost zde uvádím klasifikační kritéria, která jsou přehledně 

popsána v tab. 9.1, uvedené na následující straně.   
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 Tab. 9.1 – Klasifikační kritéria [5] 

Zkušební metoda Třída Klasifikační kritéria 

Zkouška 1 BROOF(t1) - vnější a vnitřní šíření ohně směrem vzhůru < 0,7 m, 

- vnější a vnitřní šíření ohně směrem dolů < 0,6 m, 

- maximální vnější a vnitřní délka odhoření < 0,8 m, 

- žádný hořící materiál neodkapává z exponované 

strany, 

- žádné hořící či žhnoucí částice nepronikají střešní  

konstrukcí, 

- žádný jednotlivý průběžný otvor > 25 mm
2
, 

- souhrn všech průběžných otvorů < 4500 mm
2
, 

- podélné šíření ohně nedosáhne okrajů oblasti měření, 

- žádné vnitřní žhnutí, 

- maximální poloměr vnějšího a vnitřního šíření ohně po 

vodorovných střechách < 0,2 m. 

FROOF(t1) - nejsou stanovena žádná kritéria. 

Zkouška 2 BROOF(t2) Pro obě řady zkoušek při rychlosti větru 2 a 4 m.s
-1

 

- střední délka poškození střešní krytiny a podkladu ≤ 

0,55 m, 

- maximální délka poškození střešní krytiny a podkladu 

≤ 0,8 m. 

FROOF(t2) - nejsou stanovena žádná kritéria. 

Zkouška 3 BROOF(t3) - TE* ≥ 30 min a TP* ≥ 30 min. 

CROOF(t3) - TE* ≥ 10 min a TP* ≥ 15 min. 

DROOF(t3) - TP* ≥ 30 min. 

FROOF(t3) -  nejsou stanovena žádná kritéria. 

Zkouška 4 BROOF(t4) - žádná prohoření střešního systému během 1 h, 

- při předběžné zkoušce po odstranění zkušebního 

plamene hoří vzorek < 5 min, 

- při předběžné zkoušce je rozsah šíření plamene < 0,38 

m mezi okraji hoření. 

CROOF(t4) - žádná prohoření střešního systému během 30 min, 

- při předběžné zkoušce po odstranění zkušebního 

plamene hoří vzorek < 5 min, 

- při předběžné zkoušce je rozsah šíření plamene < 0,38 

m mezi okraji hoření. 

DROOF(t4) - žádná prohoření střešního systému během 1 h, 

- při předběžné zkoušce po odstranění zkušebního 

plamene hoří vzorek < 5 min, 

- při předběžné zkoušce je rozsah šíření plamene < 0,38 

m mezi okraji hoření. 

EROOF(t4) - dojde k prohoření střešního systému během 30 minut, 

ale k prohoření nedojde při předběžné zkoušce, 

- rozsah šíření není sledován. 

FROOF(t4) - nejsou stanovena žádná kritéria. 

Vysvětlivky - * TE - doba vnějšího šíření požáru, TP - doba do prohoření 
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9.1.2 Zkušební předpis ZP 2/1991 

  Tento předpis byl schválen 23. 12. 1991. V současné době se již nepoužívá a byl 

nahrazen normou ČSN P ENV 1187, kterou jsem uvedl v předchozí kapitole.  

 Předpis umožňoval určit chování střech při působení vnějšího požáru. Především, zda 

střešní plášť bude přispívat ke vzniku a šíření požáru. Skládal se ze dvou zkušebních metodik, 

které hodnotily střešní pláště z hlediska šíření požáru [5]. 

 

Zkouška A byla určena pro střešní pláště, které se vyskytují v požárně nebezpečném 

prostoru. Při zkoušce byl vzorek střechy vystaven tepelnému působení hořících velkých 

hraniček, proudu vzduchu a tepelnému sálání. Při splnění všech požadavků (viz. tab. 9.1) 

mohl být střešní plášť umístěn v požárně nebezpečném prostoru [3]. 

 

Zkouška B byla naopak určena pro střešní pláště mimo požárně nebezpečný prostor. 

Podmínky požáru zde byly simulovány malými hraničkami a proudem vzduchu. Podmínky 

této zkoušky jsou uvedeny v tab. 9.1 [3].  

 

 Obě uvedené zkoušky se prováděly na jednom zkušebním zařízení. Toto zařízení se 

skládalo z držáku, ventilátoru, usměrňovacího zařízení, sálavého panelu a kolejnice, na které 

byly všechny díly pohyblivě upevněny (což umožňovalo nastavení libovolných vzdáleností).  

 Zkušební vzorek měl rozměry 1,2 x 1,2 m a byl upevněn do držáku. Zkouška se 

prováděla při sklonu 15° nebo 30°. Pro ploché střechy se využíval sklon 15° a pro šikmé 

střechy se mohl využívat sklon 15° i 30°. Zkoušely se dva stejné vzorky pro každý sklon 

střechy. Nad zkušebním vzorkem byl ve vzdálenosti 500 mm umístěn sálavý panel, který měl 

tepelný výkon 12,5 kW.m
-2

.  Ventilátor vytvářel nad povrchem vzorku ustálený proud 

vzduchu s rychlostí proudění 3 m/s. Hraničky byly vytvořeny z tvrdého bukového dřeva. 

Velké hraničky měly rozměry 0,15 x 0,15 x 0,06 m (délka x šířka x výška). A byly postaveny 

z 18 hranolů ve třech vrstvách. Malé hraničky, které se požívaly u zkoušky B, měly rozměry 

0,04 x 0,04 x 0,04 m [5].    

Zkouška trvala 30 minut a probíhala v dostatečně odvětraném prostoru s okolní 

teplotou vzduchu 20 ± 10 °C. Během zkoušky se sledoval čas vzplanutí, postup plamene, 

rychlost šíření plamene (v pětiminutových intervalech), stékající a odkapávající hořící částice. 

Po ukončení zkoušky se hodnotil rozsah poškození střešního pláště a plocha zuhelnatění [5]. 
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Tab. 9.2 – Požadavky zkoušek [5] 

Požadavky 

Zkouška A Zkouška B 

celková spálená plocha vzorku ≤ 0,5 m celková spálená plocha vzorku ≤ 0,5 m 

hořící plocha nesmí dosáhnout žádného okraje vzorku 

ze vzorku nesmějí odkapávat či odpadávat hořící částice 

na spodní straně vzorku se nesmějí objevit plameny nebo otvory > 25 mm nebo trhliny širší 

než 1 mm 

 

 

 

 

9.2 Zkoušky reakce na oheň 

9.2.1 Zkouška nehořlavosti dle ČSN EN ISO 1182  

Tato zkouška se provádí v laboratorních podmínkách ve speciální peci. Zkouška nám 

umožňuje stanovit výrobky, které nepřispívají k požáru nebo přispívají pouze malou měrou. 

Tyto výrobky jsou poté klasifikovány do tříd A1, A2 (viz. kap. 7).   

 Zkušební vzorek tvoří váleček o průměru 45 mm a výšce 50 mm. Před začátkem 

zkoušky se musí zvážit. Vzorek je potom umístěn do drátěného košíku a vložen do pece. 

Jedná se o vertikální pec s elektrickým vytápěním. Celá zkouška trvá 30 minut a uvnitř pece 

se udržuje teplota 750 oC. Konstantní teplota se udržuje pomocí regulačního termočlánku, 

který je umístěn 10 mm od vyhřívané stěny pece. Dále se měří povrchová a vnitřní (v těžišti) 

teplota vzorku. Zkušební zařízení je znázorněno na obr 9.5.                                                                     

Během zkoušky se sleduje teplota na termočláncích a doba případného plamenného 

hoření vzorku. Po ukončení zkoušky se vzorek nechá vychladnout a zváží se. Tím se zjistí 

celkový hmotnostní úbytek zkušebního vzorku. Celá zkouška se skládá z pěti měření, kdy je 

otestováno pět zkušebních těles a je vypočítána průměrná hodnota ze všech měření [16]. 
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Obr. 9.6 – Zkušební zařízení [16] 

 

Klasifikace  

Stavební výrobek je klasifikován ve třídě A1, pokud ani na jednom termočlánku není nárůst 

teploty vyšší než 30 oC, nenastane plamenné hoření vzorku a hmotnostní úbytek vzorku není 

větší jak 50 %.          

  Stavební výrobek je klasifikován ve třídě A2, pokud ani na jednom termočlánku není 

nárůst teploty vyšší než 50 oC, plamenné hoření vzorku nepřesáhne dobu 20 sekund a 

hmotnostní úbytek vzorku není větší jak 50 % [16]. 
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9.2.2 Stanovení spalného tepla dle ČSN EN ISO 1716   

Tato laboratorní metoda se provádí v kalorimetrické nádobě (viz. obr. 9.6) a slouží 

k určení spalného tepla. Spalné teplo představuje maximální množství tepla, které se uvolní 

úplným spálením výrobku. Tato metoda nám umožňuje klasifikovat stavební výrobky, které 

nepřispívají k požáru nebo přispívají pouze malou měrou, a to do tříd A1, A2. 

 Zkušební vzorek o hmotnosti 0,5 g se smíchá s 0,5 g kyseliny benzoové (vzorek je ve 

formě prášku). Takto připravený vzorek se nasype do kelímku, který se vloží do 

kalorimetrické tlakové nádoby. Též označované jako kalorimetrická bomba. V tlakové nádobě 

je tlak 3 až 3,5 MPa a je naplněna čistým kyslíkem. Do kelímku musí být zaveden elektrický 

odporový drátek, který slouží jako iniciační zdroj. Kalorimetrická bomba je umístěna uvnitř 

tepelně izolované kalorimetrické nádoby a obklopena vodou.    

 Před počátkem zkoušky se musí zapalovací drátek zvážit a také musí být známo jeho 

spalné teplo. Při zkoušce se klade velký důraz na úplné spálení vzorku, pokud nedojde 

k dokonalému spálení, musí se zkouška opakovat s větším množstvím kyseliny benzoové.

 Zkouška se pro daný zkušební vzorek opakuje minimálně třikrát a z naměřených 

hodnot se vypočítá průměrná hodnota [16].    

         Obr. 9.7 – Kalorimetrická nádoba [16]  
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9.2.3 Zkouška jednotlivým hořícím předmětem dle ČSN EN 13823   

Tato zkušební metoda je označována jako SBI test (single burning item test). Což 

v češtině znamená test jednoduché hořící jednotky. Test vznikl jako kompromisní řešení pro 

hodnocení hořlavosti stavebních materiálů v rámci celé Evropské unie. Test slouží pro 

klasifikaci výrobků do tříd A2, B, C a D.         

 Zkušební vzorek představuje roh místnosti. Skládá se tedy ze dvou křídel. Výška 

křídel je stejná 1500 mm, liší se pouze v šířce. Krátké křídlo má šířku 495 mm a dlouhé 1000 

mm. Tloušťka zkušebního vzorku nesmí být větší než 200 mm. Zkouší se vždy tři zkušební 

tělesa. 

Zkušební zařízení se skládá ze zkušební místnosti, zkušební plošiny - vozík, z rozvodu 

propanu, odvodu kouře a měřících přístrojů (viz. obr. 9.7). Zkušební místnost má rozměry 3 x 

3 x 2,4 m (délka x šířka x výška) a je vytvořena z nehořlavých a tepelně izolačních materiálů. 

Ve stropu místnosti je zabudován kouřový kolektor, který slouží pro odvod spalin. Zkušební 

vzorek se do prostoru místnosti zaváží pomocí vozíku, na kterém je umístěn hlavní propanový 

hořák. Tento hořák má tvar pravoúhlého rovnoramenného trojúhelníku a je upevněn v rohu 

mezi křídly zkušebního vzorku. Druhý hořák je umístěn na rámu konstrukce [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr. 9.8 – Zkušební zařízení [25] 
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V průběhu zkoušky se hodnotí zplodiny hoření, k tomuto účelu zde slouží analyzátory 

kyslíku a oxidu uhličitého (měření koncentrace). Zjišťování hustoty kouře se provádí na 

principu útlumu procházejícího světla.  Pro stanovení teploty se používají termočlánky a je 

zde také tlakoměr a vlhkoměr. Vizuálně se kontroluje horizontální rychlost šíření plamene a 

odpadávající hořící částice (přes okénka zkušební místnosti).   

 Množství uvolněného tepla ze zkušebního vzorku se matematicky odvodí ze změny 

koncentrací kyslíku a oxidu uhličitého. Uvolněné teplo se značí parametry FIGRA a THR600s. 

FIGRA charakterizuje nevětší hodnotu podílu rychlosti uvolňování tepla a odpovídajícího 

času. THR600s značí celkové množství tepla, které se uvolní ze zkušebního tělesa za prvních 

600 sekund po vystavení zkušebního vzorku plameni hlavního hořáku.   

 U zkoušky se také stanovuje vývin kouře, který se matematicky dopočítává 

z naměřených hodnot propustnosti světla. Při výpočtu jsou stanoveny dva parametry 

SMOGRA a TSP600s. SMOGRA je nejvyšší hodnota určena podílem rychlosti vývinu kouře ze 

zkušebního vzorku a odpovídajícího času. TSP600s označuje celkový vývin kouře, který se 

uvolní ze zkušebního tělesa za prvních 600 sekund po vystavení zkušebního vzorku plameni 

hlavního hořáku [2].          

  

9.2.4 Zkouška zápalnosti malým zdrojem plamene dle ČSN EN ISO 11925-2 

 Zkouška zápalnosti vychází z německé normy DIN 4102-1 a umožňuje určit zápalnost 

výrobků, na které působí malý plamen. Provádí se v laboratorních podmínkách ve zkušební 

komoře. Zkušební vzorek se zapaluje malým hořákem, jehož plamen je velikostí stejný jako 

plamen zápalky (standardní zdroj zapálení).     

 Zkušební vzorek o rozměrech 250 mm x 90 mm a tloušťce do 60 mm se připevní do 

svislého držáku (viz. obr. 9.8). Poté se na vzorek nechá působit plamen hořáku (výška 

plamene 20 mm), který je nastaven buď kolmo na plochu zkušebního vzorku nebo v úhlu 45
o
. 

Doba působení je 15 nebo 30 sekund.      

 Sleduje se, zda dojde k zapálení zkušebního vzorku. Hodnotí se rozšíření plamene nad 

150 mm od místa působení plamene. Zaznamenává se čas, ve kterém došlo k rozšíření 

plamene nad tuto hranici. Dále se sleduje, zda odpadávají hořící částice a zda dojde 

k zapálení filtračního papírku, který je umístěn pod zkušebním vzorkem.   

 Zkouší se minimálně šest vzorků, tři jsou vyříznuty podélně ze stavebního výrobku a 

další tři příčně.          
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 Tato zkouška umožňuje klasifikovat stavební výrobky do tříd B, C, D a E. Stavební 

výrobky, u kterých se plamen rozšířil za dobu 60 sekund do vzdálenosti 150 mm (doba 

působení plamene 30 s), se zařazují do tříd B, C a D. Do třídy E se zařazují výrobky, u 

kterých se plamen rozšířil za dobu 20 sekund do vzdálenosti 150 mm (doba působení 

plamene 15 s). Pokud dojde k zapálení filtračního papírku – doplňková klasifikace d2 [16]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

Obr. 9.9 – Uchycení vzorku [16] 

 

 

 

9.3 Metodika pro stanovení požární odolnosti 

 

ČSN EN 1365 - 2 

Tato norma slouží pro zkoušení požární odolnosti střech a stropů. Navazuje na normu ČSN 

EN 1363-1, která určuje základní požadavky na zkoušky požární odolnosti. 

 Celá zkouška se provádí ve zkušebním zařízení, které se skládá ze speciální pece na 

kapalná nebo tuhá paliva, upevňovacího rámu, řídícího zařízení teploty, zařízení pro sledování 

a ovládání tlaku hořlavých plynů, zařízení pro zatížení vzorku a z různých měřících přístrojů 

[10].            

 Velikost zkušebního vzorku by měla odpovídat skutečným rozměrům zkoušeného 

výrobku. V případě, kdy jsou rozměry natolik veliké, že nedovolí umístění stavebního 

výrobku do pece, může se zkušební vzorek zmenšit. Rozměry po zmenšení musí být 

minimálně 4 x 3 m (délka x šířka). Upevnění a provedení vzorku musí odpovídat skutečnému 

provedení v praxi (konstrukční detaily, materiály, komponenty, přístupnost). Pro každé 
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zatížení, upnutí (podepření) je nutno odzkoušet jeden vzorek. Pokud, ale nedojde k pokrytí 

všech konstrukčních variant, lze provádět i více zkoušek [9].                

 Před začátkem zkoušky se zkušební vzorek upevní do rámu a zatíží se. Zatížení může 

být provedeno hydraulicky, mechanicky nebo pomocí závaží. U nosných konstrukcí a prvků 

se zatížení aplikuje minimálně 15 minut před zkouškou. Před počátkem zkoušky (nejdříve 5 

minut před zkouškou) se také měří počáteční teplota a zaznamenávají se počáteční podmínky 

zkoušky. Průměrná počáteční teplota uvnitř vzorku a na povrchu vzorku (na neohřívané 

straně) musí být 20 ± 10 °C a nesmí se lišit od průměrné teploty okolí o více než 5 °C. 

Počáteční teplota termoelektrických článků musí být 30 ± 20 °C. 

 Za počátek zkoušky se považuje moment, kdy teplota na libovolném termoelektrickém 

článku překročí 50 °C. Od tohoto okamžiku se měří čas a musí pracovat všechny měřicí 

přístroje. V průběhu zkoušky se měří a sleduje teplota, tlak v peci, deformace, celistvost, 

plamenné hoření a celkové chování vzorku (vývin kouře, tavení, praskliny, uhelnatění, 

měknutí) [10]. 

 Zkouška se může ukončit dřív, pokud vzniká ohrožení personálu, hrozí poškození 

zkušebního zařízení, jsou dosažena kritéria chování a na požadavek objednavatele zkoušky.    

 Zkouškou se hodnotí požadované mezní stavy, např.: nosnost, celistvost, tepelná 

izolace (viz. kap. 7). A výsledkem je hodnota požární odolnosti v minutách [10]. 
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10  Porovnání zkušebních metod 

V této kapitole budu porovnávat zkušební metodiky pro stanovení chování střech při 

působení vnějšího požáru. Porovnám zde původní zkušební předpis ZP 2/1991 s ČSN P ENV 

1187. Obě tyto metodiky jsem popsal v kapitole 9. Následně porovnám jednotlivé zkoušky 

dle ČSN P ENV 1187.  

 

10.1 Porovnání ZP 2/1991 s ČSN P ENV 1187   

V současné době jsou platné pouze výsledky zkoušek dle ČSN P ENV 1187. Obě 

metodiky obsahují zkoušky, které se používají (používaly) k hodnocení střech v požárně 

nebezpečném prostoru a mimo něj.  

 Dle zkušebního předpisu ZP 2/1991 bylo možno použít střešní plášť do požárně 

nebezpečného prostoru při splnění podmínek zkoušky A. Tato zkouška byla nahrazena 

zkouškou 3 (t3) dle ČSN P ENV 1187. Mimo požárně nebezpečný prostor se mohly umístit 

střešní pláště dle zkušebního předpisu ZP 2/1991 zkoušky B. Tuto zkoušku poté nahradila 

zkouška 1 (t1) dle normy ČSN P ENV 1187.  

 Zkoušky, které jsou určené pro hodnocení střešního pláště mimo požárně nebezpečný 

prostor, se liší v několika parametrech. Zkouška B se prováděla po dobu 30 minut. Zkušební 

vzorek byl tepelně namáhán hořícími hraničkami z bukového dřeva. Hořící hraničky byly 

přímo umístěny na povrchu zkušebního vzorku. Vzorek byl zkoušen v normových sklonech a 

pro každý sklon se prováděly dva zkušební vzorky. Při úplném spálení bukového dřeva se 

uvolnilo teplo o celkové hodnotě 0,72 MW. U zkoušky (t1) se uvolní mnohem větší teplo, 

které činí 36 MW. Zdrojem hoření je dřevitá vlna, která se nachází v ocelovém koši. Koš je 

umístěn 10 mm nad povrchem vzorku. Zkouška se muže provádět v normových sklonech 

nebo ve skutečném sklonu střechy. Pro každý sklon se zkouší 4 vzorky.  

 Zkouška (t3) se zkouškou A si je velice podobná. Odlišuje se především velikostí 

zkušebního vzorku, velikostí a materiálem zdroje hoření. U zkoušky (t3) se používají 

hraničky ze dřevovláknité desky, které se před zkouškou nasáknou n-heptanem. U zkoušky A 

jsou hraničky vyrobené z tvrdého bukového dřeva. V obou případech se hraničky umísťují na 

povrch zkušebního vzorku a zkouška trvá 30 minut. Další parametry jsou uvedeny v tab. 10.1, 

kde jsou rozdílnosti velice patrné. 
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Tab. 10.1 – Parametry zkoušek [5] 

Parametry Zkouška B 
Zkouška 1 

(t1) 
Zkouška A 

Zkouška 3 

(t3) 

rozměr vzorku [m] 1,2 x 1,2 1,8 x 0,8 1,2 x 1,2 1,2 x 3,0 

sklon vzorku [°] 15, 30 15, 45, S* 15, 30 5, 30, S* 

doba zkoušky [min] 30 60 30 30 

rychlost proudění 

vzduchu [m/s] 
3 - 3 3 

tepelný výkon sálavého 

panelu [kW.m-2] 
- - 12,5 12,5 

vzdálenost sálavého 

panelu [m] 
- - 0,5 0,5 

zdroj hoření bukové dřevo dřevitá vlna bukové dřevo dřevotříska 

rozměr zdroje hoření 

[mm] 
40 x 40 x 40 - 150 x 150 x 60 55 x 55 x 32 

Výhřevnost zdroje 

hoření [MJ.kg-1] 
20 18 20 17 

Váha zdroje hoření 

[kg] 
0,036 2 0,756 0,017 

Celkové teplo utajené 

ve zdroji hoření [MW] 
0,72 36 15,12 0,28 

Vysvětlivky - * S - skutečný sklon střechy 
 

U zkoušek původního zkušebního předpisu ZP 2/1991 se hodnotily střešní pláště 

pouze v normových sklonech. U nových zkoušek (zkouška 1 a zkouška 3 dle ČSN P ENV 

1187) se střešní plášť může hodnotit i ve skutečném sklonu.    

 

10.2 Porovnání jednotlivých zkoušek ČSN P ENV 1187  

     Tab. 10.2 – Parametry zkoušek ČSN P ENV 1187 

Parametry 
Zkouška 1 

(t1) 

Zkouška 2 

(t2) 

Zkouška 3 

(t3) 

Zkouška 4 

(t4) 

rozměr vzorku [m] 1,8 x 0,8 0,1 x 1,0 1,2 x 3,0 0,84 x 0,84 

normový sklon vzorku [°] 15; 45  30 5; 30 0; 45 

doba zkoušky [min] 60 15 30 60 

rychlost proudění vzduchu 

[m/s] 
- 2, 4 3 7,6 

tepelný výkon sálavého 

panelu [kW.m-2] 
- - 12,5 12 ± 1,5 

vzdálenost sálavého 

panelu [mm] 
- - 500 585 ± 5 

zdroj hoření dřevitá vlna borové dřevo dřevotříska plynový hořák 

rozměr zdroje hoření 

[mm] 
- 100 x 100 55 x 55 x 32 - 
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Z tabulky vyplývá, že se jednotlivé metody odlišují ve všech parametrech. Není mezi 

nimi žádný přímý vztah. Zkouška 4 se ještě od ostatních zkoušek odlišuje tím, že je 

dvoustupňová. V prvním stupni se zkouší zapalitelnost vzorku hořícími hraničkami a 

v druhém stupni se k hořícím hraničkám přidá sálavé teplo a přídavný vítr. Těmito zkouškami 

lze střešní plášť hodnotit i ve skutečném sklonu, ale výsledky zkoušek jsou platné pouze pro 

tento konkrétní sklon. 
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Závěr 

V této bakalářské práci jsem se zabýval problematikou plochých střech a jejich 

požární bezpečností. Hlavním cílem bylo porovnání zkušebních metod při hodnocení střech z 

hlediska požární bezpečnosti. 

 Při psaní bakalářské práce jsem nejdříve obecně popsal střešní konstrukce. Z jakých 

částí se skládají, jaký je jejich hlavní úkol, jejich rozdělení a pozornost jsem rovněž věnoval 

základním požadavkům, které jsou na střechy kladeny.  Poté jsem se začal zabývat plochými 

střechami. Kde jsem uvedl jejich výhody a nevýhody. V této části práce jsem také podrobně 

popsal jednotlivé druhy plochých střech a vrstvy, ze kterých se skládají.  

V druhé a klíčové části práce pojednávám o požární bezpečnosti plochých střech a 

požárně technickém zkušebnictví. Střechy musí přispívat k celkové požární bezpečnosti 

stavby a posuzují se z dolní i z horní strany. Z dolní strany se střešní plášť hodnotí z hlediska 

požární odolnosti a z horní strany z hlediska chování střech při působení vnějšího požáru. 

Dále se u střech mohou určit třídy rekce na oheň. Při hodnocení střech z hlediska vnějšího 

požáru je velice důležitě, zda se střešní plášť nachází v požárně nebezpečné prostoru nebo 

mimo něj. Uvedená hodnocení se realizují pomocí zkoušek dle příslušných zkušebních 

evropských norem. Výsledky zkoušek jsou poté hodnoceny klasifikačními normami. Zkouška 

požární odolnosti střech se provádí dle normy ČSN EN 1365-2. Zkoušky pro určení chování 

střech při působení vnějšího požáru se realizují podle evropské normy ČSN P EN 1187, která 

obsahuje čtyři zkušební metody. Pro určení tříd reakce na oheň se využívají různé zkoušky dle 

evropských norem. Zejména jsou to zkoušky: zkouška nehořlavosti dle ČSN EN ISO 1182, 

stanovení spalného tepla dle ČSN EN ISO 1716, vystavení tepelnému účinku jednotlivého 

hořícího předmětu dle ČSN EN 13823 a zkouška zápalnosti dle ČSN EN ISO 11925-2. 

Jednotlivé zkušební metody jsem v této práci popsal. 

V závěru bakalářské práce jsem provedl porovnání zkušebního předpisu ZP 2/1991, 

který se v minulosti používal pro hodnocení střech z vnější strany, se součastnými zkouškami 

do požárně nebezpečného prostoru a mimo něj dle ČSN P EN 1187. Podle zjištěných 

parametrů jsem usoudil, že zkoušky do požárně nebezpečného prostoru mají více společných 

parametrů, nežli zkoušky mino požárně nebezpečný prostor. Součastné zkoušky také 

umožňují hodnotit střešní pláště ve skutečném sklonu, což původní zkoušky neumožňovaly. 

Následně jsem porovnal jednotlivé zkoušky ČSN P EN 1187. Zjistil jsem, že jednotlivé 

zkoušky jsou zcela odlišné a neexistuje mezi nimi žádný přímý vztah.   
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