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Anotace 

SLEZÁK, Jiří. Bezpečnost současných dřevostaveb. Ostrava, 2012. 56 s. Diplomová 

práce. Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava.  

 

Diplomová práce se v teoretické části zabývá popisem dřeva jako stavebního materiálu, 

rozdělením a charakteristikou v dnešní době nejpouţívanějších konstrukčních systémů 

dřevostaveb a následným zhodnocením rozvoje těchto staveb u nás i v zahraničí. Dále se 

práce zabývá od příčin vzniku poţáru dřevostaveb aţ po ochranu dřevěných konstrukcí 

při poţáru. V hlavní části práce je hodnocen průběh a výsledky zkoušek poţární odolnosti 

podle současných norem. Na základě poznatků z těchto zkoušek je v závěru navrhnuto 

materiálové řešení dřevěných konstrukcí a zásady pro stanovení poţární odolnosti. 
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Abstract 

SLEZÁK, Jiří. Safety of Contemporary Timber Buildings. Ostrava, 2012. 56 p. Diploma 

thesis. Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava 

 

In theoretic part, the thesis deals with the description of wood as a building material, 

with the division and attribute of the most used structural systems of wooden structures and 

subsequent evaluation of these structures in the Czech Republic and abroad. The thesis also 

deals with the whole process from reasons of start of fire to protection of wooden structures 

during the fire. In the main part, the thesis looks into the progress and results of fire resistance 

testing according to current norms. On the basis of the test results, the thesis at the end 

suggests material solution of wooden structures and the rules for establishing the fire 

resistance. 
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Seznam zkratek 

MHM    z německého Masivholz Mauer přeloţeno jako masivní dřevěná stěna 

KVH    z německého Konstruktionsvollholz, přeloţeno jako konstrukční masivní dřevo 

KLH z německého Kreuzlagenholz, přeloţeno jako kříţem lepené desky z masivního 

dřeva  

CLT z anglického Cross Laminated Timber, přeloţeno jako kříţem lepené desky 

z masivního dřeva 

PBZ  poţárně bezpečnostní zařízení 

SHZ  stabilní hasicí zařízení 

EPS  elektrická poţární signalizace 

ZOTK  zařízení pro odvod tepla a kouře 

UD  kovový profil pro uchycení obkladových systémů 

GKF  protipoţární sádrokartonová deska 

OSB  deska vytvořena spojením velkých dřevitých třísek pomocí lisování 

PÚ  poţární úsek  

JPO  jednotka poţární ochrany 

HP  hasicí přístroj 
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1 Úvod 

Dřevo patří k základním stavebním prvkům uţ od nepaměti. Na našem území se 

objevily první dřevostavby uţ před 5000 lety. Podle archeologických výzkumů se jednalo 

o sloupkové, jejichţ stěny byly tvořeny proutím vymazaným hlínou a jinými výplněmi. 

Dřevěné stavby se dále vyvíjely, ke sloupkovým dřevostavbám přibyly konstrukce 

z masivního dřeva v podobě srubových a roubených konstrukcí. Kvůli častým poţárům, 

způsobených pouţíváním hořlavých materiálů a absencí protipoţárních pravidel při jejich 

stavbě, byla stavba dřevěných domů ve velkých městech zakazovaná a nahrazená zděnými, 

později i ocelovými a betonovými konstrukcemi. I proto je v dnešní době názor veřejnosti na 

dřevostavby spíše odmítavý. 

Nové materiály a technologie protipoţární ochrany přispěli k tomu, ţe se zájem 

o dřevostavby začal zvyšovat. Další nedostatky při práci na stavbě lze odstranit prefabrikací. 

Dřevostavby se dostávají do hlubšího zájmu obyvatel, díky stavbě nízkoenergetických 

a pasivních domů či dokonce nulových domů. Právě dřevo a materiály na bázi dřeva spolu 

s vhodnými izolacemi a obklady jsou pro tyto úsporné stavby velice vhodné. Samotná 

protipoţární ochrana těchto konstrukcí je u nás na úrovni ostatních států evropské unie. 

A také většina nynějších protipoţárních předpisů je v souladu s těmi evropskými. Výběr 

těch nejdraţších ochranných materiálů nebo naddimenzování nosných konstrukcí nemusí být 

vţdy ekonomicky únosné. 

V mé práci se zabývám bezpečností současných dřevostaveb. Jelikoţ cílem mé práce 

je návrh materiálového řešení a zásad ke stanovení poţární odolnosti konstrukčního 

systému, budu se ve své práci zabývat poţární bezpečností dřevostaveb.  
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2 Rešerše 

Při studiu problematiky bezpečnosti současných dřevostaveb, jsem pro svou práci 

pouţil následujících zdrojů: 

KOLB, Josef. Dřevostavby: systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště. 1. vyd. 

Praha: Grada, 2008, 317 s. ISBN 978-80-247-2275-7. 

 Publikace ve své první části zabývá dřevem z hlediska konstrukčního materiálu, 

jeho vlastnostmi, zpracováním a ekologickými přednostmi. Dále uvádí přehled 

nejpouţívanějších konstrukčních systémů a podrobně popisuje jednotlivé systémy 

dřevostaveb od projektování aţ po volbu materiálu. Závěrem uvádí moţnosti druhy vnějšího 

a vnitřního pláště a částečně i moţnosti ochrany dřevěných konstrukcí. Z této knihy jsem 

čerpal informace o konstrukčních systémech. 

VAVERKA, Jiří, Zdeňka HAVÍŘOVÁ a Miroslav JINDRÁK a kol. Dřevostavby pro bydlení. 

1. vyd. Praha: Grada, 2008, 376 s. ISBN 978-80-247-2205-4. 

 Kniha se zabývá definováním technických, uţivatelských a provozních zásad 

dřevostaveb. Je zde uvedeno několik příkladů moderních dřevěných staveb. Kromě současných 

i budoucích trendů dřevěného stavění poskytuje publikace také přehled normativních a předpisových 

poţadavků. Publikace mi poskytla pro mou práci všeobecný pohled na dřevostavby a především 

přehled poţárních předpisů. 

SLEZÁK, Jiří. Moţnosti sniţování reakce na oheň obkladovými materiál. Ostrava, 2010. 36 s. 

Bakalářská práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 

 Bakalářská práce se zaměřuje na pouţití protipoţárních systému ve stavebnictví, 

vlastnosti a jejich rozdělení podle struktury a sloţení. Práce porovnává protipoţární desky 

dostupné na českém trhu, porovnáním s okolními státy a závěrem jsou podle zvolených 

kritérií hodnoceny výhody a nevýhody vybraných obkladů. Spolu s nosnými konstrukcemi 

a izolacemi se v mé práci zabývám právě protipoţárními deskami, o kterých jsem informaci 

čerpal i z mé bakalářské práce. 

 

Kromě výše uvedených publikací mi byli pro mou práci, a to především pro samotné 

vyhodnocení, největším přínosem protokoly zkoušek poţární odolnosti ze zkušebních ústavů 

v České a Slovenské republice.  
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3 Dřevo jako konstrukční materiál 

O výhodných mechanických, tepelně a zvukově izolačních vlastnostech dřeva uţ bylo 

psáno snad ve stovkách knih. Kdyţ k tomu přidáme ještě snadnou opracovatelnost, nízká 

energetická náročnost a pevnost v poměru k hmotnosti, nelze u tohoto přírodního 

konstrukčního materiálu z obnovitelných zdrojů snad nic vytknout. Avšak kaţdý druh dřeva 

má jiné fyzikální a mechanické vlastnosti, které způsobuje různé uspořádání jednotlivých 

prvků ve vnitřní stavbě. O vlastnostech, vadách či ekologii dřeva pojednává řada publikací. 

Ve své práce se zabývám poţární odolností dřevěných konstrukcí, proto se dřevu jako 

takovému věnuji jen okrajově. 

Při těţbě surovin jako je uhlí, kovové rudy atd. dochází k ničení krajiny a ţivotního 

prostředí. U těţby dřeva je tomu naopak, je to nutnost pro udrţení dobrého zdravotního 

stavu lesa a jeho funkci v ekosystému. Dřevo je obnovitelný materiál s periodou obnovy 

60 aţ 120 let. I přesto je rozsah výstavby dřevěných domů v ČR na velmi malé úrovni.  

I díky tomu je u nás oproti hospodářsky rozvinutějším evropským zemí spotřeba dřeva 

na obyvatele poloviční [1]. 

3.1 Struktura dřeva 

Z mikroskopického hlediska je dřevo převáţně organický buněčný materiál, který 

tvoří uhlík, kyslík, vodík a dusík (Tabulka 1). Průměrný obsah těchto prvků v suchém dřevě 

je u všech dřevin přibliţně stejný. Anorganické látky jsou ve dřevě obsaţeny v minimálním 

mnoţství. Jsou to soli křemíku, draslíku, sodíku, vápníku, hořčíku, manganu, ţeleza 

a hliníku, které při spalování dřeva tvoří popel. 

Tabulka 1:  Zastoupení prvků ve dřevě [2] 

Chemický prvek (značka prvku) 
Obsah 

(%) 

Uhlík (C) 49,5 

Vodík (H) 6,3 

Kyslík (O) 44,2 

Dusík (N) 0,2 

Anorganické prvky 0,5 
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Dřevo se skládá z buněk různého tvaru a velikostí, jejichţ úkolem je zásobovat celý 

strom ţivinami a vodou, vytvářet dřevní hmotu a ukládat stavební látky. Buněčné stěny 

(Tabulka 2) jsou tvořeny z přírodních polysacharidů (celulóza, hemicelulóza) a polyfenolů 

(lignin) V dutinách buněk jsou obsaţeny průvodní látky (tuky, třísloviny, barviva, 

pryskyřičné látky, silice). Uspořádání buněk, struktura buněk a nepravidelnosti při růstu 

ovlivňují vlastnosti (sesychání, bobtnání, tuhost, pevnost, atd.). Základní typy těchto buněk 

jsou cévní články, tracheidy, libriformní vlákna a parenchymatické buňky [2], [3]. Základní 

uspořádání buněk listnatých a jehličnatých je podobné. Liší se však jednotlivými typy buněk 

a jejich orientací.  

 

Tabulka 2: Zastoupení hlavních sloţek podle dřevin [2] 

Hlavní 

sloţky 
Listnaté dřeviny (%) Jehličnaté dřeviny (%) 

Celulóza 46-48 48-56 

Hemicelulóza 26-35 23-25 

Lignin 15-28 26-35 

 

Kůra tvoří vnější část kmene a má ochranou funkci (Obrázek 1). Vzhled je dán stářím 

a druhem stromu. Mladší stromy mají většinou tenkou kůru, starší pak silnější vrásčitou. 

Některé druhy stromů mají tenkou kůru po celou dobu svého růstu. Vnější vrstva kůry – 

borka chrání dřevo před mechanickým poškozením a atmosférickými vlivy. Borka vzniká 

odlupováním odumřelých buněk druhotné kůry - korek. Ten je tvořen hydrofobními 

buňkami, které brání výparu a infekci a je tepelným izolátorem a mechanickou oporou. 

Korek kaţdoročně přirůstá pomocí korkotvorného pletiva. Vnitřní kůra - lýko má funkci 

zásobovacího vedení stromu. Vede vodu se ţivinami kmenem a produkty fotosyntézy z listů 

(jehličí) do všech ostatních částí stromu. Lýko pracuje omezenou, poměrně krátkou dobu. 

Poté se mění v korek a nakonec se stává součástí ochranné vnější kůry. V praxi se kůra 

vyuţívá jako mulčovací materiál, k výrobě kompostů, k čištění průmyslových vod, jako 

sorbent při úniku ropných a jiných nebezpečných látek, energetické vyuţití. 

Kambium je tenké, dělivé pletivo mezi lýkem a dřevem. Je to ta část, která způsobuje 

růst kmene do šířky. V procesu růstu se buňky kambia dělí. Na vnitřní straně kambia se 

vytvářejí buňky dřeva, na vnější straně vytvářejí lýko. Dřevo přirůstá rychleji, neboť buňky 
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na vnitřní straně kambia se rychleji dělí. Na jaře a v létě tvoří pletivo velké buňky (z jiţní 

strany větší neţ ze severní), zatímco na podzim mnohem menší. Díky tomu vzniká kresba 

dřeva - letokruhy. 

Hlavní část, tj. 70 - 93 % objemu stromu, tvoří dřevo (Obrázek 1). To se většinou dále 

dělí na dvě části. Vnější, světlejší bělové dřevo a odumíráním jeho buněk vzniká tmavší 

jádrové dřevo. Barevné rozlišení mezi těmito částmi můţe být pozvolné (ořech), náhlé (tis). 

Bělové dřevo vede mízu, vodu a ukládání ţivin. Běl je mladé dřevo a současně s vytvořením 

jeho nových letokruhů ztrácejí vnitřní buňky svoji ţivotní sílu a mění se v jádrové dřevo. 

Jádrové dřevo tvoří vnitřní, nejstarší část kmene, je centrální výztuţí a nosným sloupem 

stromu. Má větší hustotu, méně sesychá a je trvanlivější neţ bělové dřevo. Vyznačuje se 

také odolností proti hnilobám a dřevokaznému hmyzu a větší mechanickou pevností. Není-li 

odlišeno barevně jádro od běle, nazýváme jej vyzrálé dřevo. Má obdobnou strukturu jako 

jádrové dřevo. 

Uprostřed kmene se nachází dřeň. Je to měkké řídké pletivo. V začátcích ţivota 

stromu se podílí na transportu vody. Průměr dřeňového kanálku se u většiny dřev pohybuje 

mezi 2-5 mm [2]. Má nízké mechanické vlastnosti, při vysychání vznikají směrem od dřeně 

neţádoucí středové, tzv. dřeňové trhliny. 

 

Obrázek 1: Stavba kmene [2] 

 

 

Letokruh je tloušťkový přírůstek dřeva vytvořený kambiem během jednoho 

vegetačního období (u nás 1 rok). Kaţdý letokruh má 2 části - jarní a letní dřevo. Kdyţ 
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vlivem mrazu nebo hmyzu dojde ke zničení asimilačních orgánů a stihnou narůst ještě nové 

listy, dochází ke zdvojení letokruhu. Naopak  k vynechání letokruhů dochází u stromů, které 

mají málo ţivin. Podíl letního dřeva a šířka letokruhu má vliv na fyzikální a mechanické 

vlastnosti dřeva. Čím více letního dřeva, tím jsou uvedené vlastnosti lepší. Dále dřevo 

dělíme podle linie řezu (Obrázek 2). 

Transverzální řez (čelní, příčný) je kolmý k ose kmene. Na tomto řezu vidíme 

soustředně uspořádané letokruhy, dřeň, kůru, lýko, dřeňové paprsky aj.  

Radiální řez (poloměrový) prochází osou kmen. Letokruhy se zde zobrazí jako 

rovnoběţné pruhy. Na tomto řezu můţeme také vidět dřeňové paprsky.  

Tangenciální řez (tečnový, fládrový) je rovnoběţný s osou kmene, ale je veden 

v určité vzdálenosti od osy.  

 

Obrázek 2: Zobrazení 3 hlavních řezů dřeva (P-příčný, R-radiální, T-tangenciální) [4] 

 

3.2 Vlastnosti dřeva 

Základní vlastnost, kterou je dřevo charakterizováno, je anizotropie. Neboli rozdílné 

vlastnosti v různých směrech. Pevnost, pruţnost, sesychání, bobtnání, akustické vlastnosti, 

to je jen malý výčet vlastností, které jsou ovlivněny anizotropií. Například pruţnost dřeva je 

v podélném směru dvacetkrát větší neţ v příčném, sesychání je v podélném směru 

desetinové oproti příčnému.  

Vlhkost je základní vlastnost dřeva, která dále ovlivňuje mechanické vlastnosti, 

odolnost proti dalším mikroorganismům, hustotu a rozměrové změny. Vlhkost je způsobená 

volnou vodou v buňkách, vázanou vodou ve stěnách buněk a chemicky vázanou vodou, 

která je součástí chemických sloučenin [5]. Lze vypočítat podle vztahu (1) [6], který je dán 
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poměrem hmotnosti odvedené vody k hmotnosti absolutně suchého dřeva, uvedeného 

většinou v procentech. Hmotnost v suchém stavu se získá vysoušením v sušárně při 

103 ± 2 °C. Při sušení se odvádí volná voda a pak voda vázaná. Vlhkost mezi 6 % a 28 % 

lze změřit s elektrickým vlhkoměrem s přesností aţ ±2 % [9]. 

  ,    (1) 

kde  mw  je hmotnost odvedené vody, 

m0 hmotnost suchého dřeva,  

mω hmotnost vlhkého dřeva 

Pro kaţdou kombinaci teploty a vlhkosti okolního vzduchu náleţí určitá vlhkost dřeva, 

kdy do dřeva vstupující vlhkost a naopak z něho vystupující jsou v rovnováze. Pro dosaţení 

rovnováhy vlhkosti dřeva a okolí je potřeba poměrně dlouhá doba. Smrkové dřevo o průřezu 

100x50mm s vlhkostí ω=20% jsou potřebné více neţ 4 týdny při 20°C a relativní vlhkosti 

vzduchu 54%, aby uvnitř vykázalo rovnováţnou vlhkost 10% [6]. 

Při vysychání mění dřevo svůj objem podle objemu odevzdané vody, naopak pokud 

dřevo vlhkost přijímá, mluvíme o bobtnání. Díky anizotropii dřeva dochází k těmto 

změnám většinou v příčném směru a to v poměru k podélnému směru 20:1. Při vlhkosti 

dřeva 5 % aţ 20 % vlhkostní přetvoření můţeme vypočítat pomocí vztahu [6]. 

,      (2)  

kde  h1a h2 jsou rozměry (tloušťka) při obsahu vlhkosti dřeva ω1 popř. ω2,  

β je součinitel bobtnání nebo sesychání (+ nebo -) v %. 

Pomocí zjednodušeného vztahu můţeme určit součinitel objemového bobtnání. Ten 

odpovídá hodnotě hustoty v g.cm
-3

. Zvětší-li se tedy vlhkost dřeva s hustotou 0,4 g.cm
-3  

o 1 %, nabobtná o 4 %. Součinitel v podélném směru je zanedbatelný a v příčném směru je 

roven polovině součinitele objemového bobtnání[6]. 

Na mechanických vlastnostech při vybírání dřeva velice záleţí. Jakost dřeva na 

stavební konstrukce můţeme zjistit pomocí průkazných destruktivních zkoušek nebo 

nedestruktivních metod jako jsou vizuální třídění (ČSN EN 518), strojní třídění, ultrazvuk 

atd. Většina mechanických vlastností závisí na hustotě [6]. Dále jsou mechanické vlastnosti 

ovlivněny vlhkostí a vadami. Vady lze odstranit lepením jednotlivých prvků k sobě 

a spojováním dřeva např. cinkovým spojem, tím se zlepšují jeho mechanické vlastnosti. 
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4 Konstrukční systémy dřevostaveb 

 

V posledních letech přibývá domů z dřevěných materiálů. Dříve se ke stavbě 

dřevěných domů nejvíce pouţíval srubový konstrukční systém. V druhé polovině minulého 

století také systém panelový. Nejčastěji se stavěly chaty, rekreační objekty a rodinné domy. 

V dnešní době vzrůstá procento domů, které jsou stavěny ze dřeva a materiálů na bázi dřeva. 

Ke stavbě se nyní pouţívá přibliţně 20 druhů konstrukčních systémů. Základní konstrukční 

systémy jsou srubové, skeletové, rámové a z masivních panelů. 

4.1 Srubové konstrukce 

Srubové konstrukce jsou jeden z nejstarších konstrukčních systémů. Kulatina, nebo 

trámy hraněné ze dvou, tří či čtyř stran či lepené frézované profily jsou kladeny vodorovně 

na sebe. V rozích jsou jednotlivé prvky spojeny tesařskými spoji s přesahy (sedlový spoj) 

nebo bez přesahu (rybinový spoj) [26]. Ve vodorovném směru jsou prvky spojeny např. 

systémem pero-dráţka nebo spojeny kolíkem po vzdálenostech asi 1m. Vodorovné spáry se 

těsní přírodními materiály (např. ovčí vlna, konopí) nebo průmyslově vyráběnými materiály 

(minerální vlna), jsou překryté těsnící páskou a dřevěnou lištou. 

Nejčastěji jsou srubové konstrukce ze smrku, jedle, modřínu nebo finské borovice. 

Kmeny těchto stromů se kdysi opracovávaly ručně, v dnešní době se materiál na dům 

opracuje v areálu firmy a odveze na staveniště a jednoduše postaví. Na stavbu srubů 

můţeme pouţít mokré nevysušené dřevo, částečně nebo zcela vysušené. U vysušených 

kmenů se tvoří podélná puklina. Ta musí být při stavbě orientovaná do spoje nebo směrem 

dolů. U mokrých dřev se musí kmen naříznout, aby se tak nahradila přirozená prasklina 

při sušení. Vysycháním dřeva a ubýváním hmoty stěn na výšku i sedáním stavby můţe dojít 

ke sníţení výšky stěny o 15 – 20 cm [26].  S tím se musí počítat především u osazení oken 

i dveří a styku střechy s komínem.  

Tloušťka obvodové stěny z kulatiny nemá srovnatelné tepelně izolační vlastnosti 

nynějších tepelně izolovaných staveb, ale zároveň má tyto vlastnosti lepší neţ několik let 

staré zděné neizolované domy [25]. Izolační vlastnosti můţeme zlepšit přidáním tepelně 

izolační vrstvy na vnitřní nebo vnější pohledové strany kulatiny. Má-li být pohledová strana 

kulatiny z obou stran, můţe se pouţít třívrstvý srubový sytém (kulatina-izolace-kulatina), 

který je samozřejmě nákladnější. 
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4.2 Masivní panely 

Montované konstrukce z masivního dřeva (MHM), spojuje výhody masivního srubu 

a rychle montovaných sendvičových domů. Jednotlivé dílce se připravují v továrně, různými 

způsoby. Jsou to např. kříţem lepené panely z masivního dřeva (CLT, KLH) masivní panely 

s dutinami vyplněnými tepelnou izolací nebo bloky z rovnaného řeziva či lepených hranolů. 

Při prefabrikaci se v továrně připraví i otvory v panelech. Tím se zkracuje doba strávená 

na staveništi a dosahuje se velké přesnosti a kvality. I kdyţ na staveništi probíhá uţ jen 

spojování panelů a doprovodné řemeslnické práce, je místo stavby omezeno dostupností 

těţké techniky. Vnější izolační systém a povrchová úprava se většinou provádí 

po smontování panelů na staveništi. 

4.3 Skeletové konstrukce 

Je to druh prostorové konstrukce, kde svislé sloupy, vodorovné průvlaky a výztuţné 

prvky tvoří nosnou část budovy. Konstrukce jsou obvykle z lepeného lamelového dřeva 

a jsou spojovány ocelovými prvky. Dřevěný skelet můţe být oboustranně zakrytý, nebo 

přiznaný na vnitřní či vnější straně. Sekundární nosnou konstrukci tvoří stropy z nosníků 

nebo plošné prefabrikované prvky. U skeletových staveb přenášejí zatíţení bodově sloupy, 

výplně stěn jsou tedy bez zatíţení a zajišťují pouze prostorovou tuhost. Díky tomu je 

největší výhodou velká variabilita vnitřních příček. Skeletové konstrukce jsou vhodné pro 

vícepodlaţní budovy. Domy z těchto konstrukcí jsou vhodné pro správní, průmyslové, 

provozní budovy, ale i pro školní a bytové stavby. 

 

Hrázděné konstrukce 

Nejvíce rozšířené jsou hrázděné konstrukce na území Německa, Rakouska, Švýcarska, 

ale i Anglie, Dánska, Nizozemska a Francie. Tyto stavby byly vyvinuty v regionech, kde 

bylo k dispozici menší mnoţství dřeva.  Nosná konstrukce je z dřevěných tesařsky vázaných 

prvků vyplněných cihelnou vyzdívkou. Tradičně se nechávala nosná kostra zvenku viditelná 

a převáţně byly tyto stavby vícepodlaţní [26]. Dnes se jiţ tyto konstrukce pro stavbu 

nových domů pouţívají zřídka. Nahradily je modernější konstrukce, které je svými 

konstrukčními, technickými a ekonomickými vlastnostmi v mnohém převyšují. 
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4.4 Rámové konstrukce 

Nejčastěji vyuţívaným stavebním systémem v severní Americe jsou rámové 

konstrukce. Ale podíl těchto staveb vzrůstá i v Evropě. Základem nosné konstrukce jsou 

tyčové prvky přenášející svislé zatíţení a plášť přenášející vodorovné zatíţení. Oba dva 

prvky spolu s tepelnou izolací tvoří vlastně sendvičovou stěnu [1]. Tento velmi variabilní 

systém stavby se většinou provádí kompletně na staveništi. Tím pádem není potřeba těţké 

techniky, je ale potřeba větší odbornosti montáţních dělníků. Prefabrikace se nevyhnula ani 

rámovým konstrukcím. Zatímco v Evropě se více pouţívá prefabrikace stěnových panelů, 

v USA se montují v halách a převáţejí na staveniště celé buňky [26]. Oba tyto systémy mají 

své výhody a nevýhody spojené s prefabrikací obecně. 

U vícepodlaţních budov s rámovou konstrukcí se pouţívají dva základní systémy. 

U prvního z nich balloonframe se pouţívají průběţné sloupky do vyššího podlaţí a stropní 

nosníky se pak připevňují z boku. U systému platformframe se pouţívají sloupky, které mají 

výšku podlaţí a stropní nosníky jsou poloţeny na jejich hraně. 

Two by four (two by six) 

Takto označeny jsou rámové konstrukce, při jejichţ stavbě se vyuţívají všechny prvky 

o rozměru 2x4 palce, to je asi 50x100 mm. Systém, který vznikl v severní Americe, je oproti 

běţným rámovým konstrukcím jednodušší v tom, ţe se na celou stavbu pouţívá prvků 

stejných rozměrů. Stavba je tedy rychlejší a mnohdy i za niţší cenu. 
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5 Rozvoj dřevostaveb v ČR a v zahraničí 

Averze vůči domům ze dřeva na našem území vychází historického hlediska. 

Z důvodů rozsáhlých poţárů celých městských čtvrtí byla od 18. století ve velkých městech 

zakázána stavba dřevěných domů. Dokonce byly staré domy demolovány. Později vydávaly 

rakouské úřady kaţdých 10 let ohňové patenty, které měly velký vliv na tehdejší stavební 

řády. V nich se zavádí odpovědnost a tresty za vzniklé poţáry. V našich zemích dochází 

k organizování protipoţárního zásahu, zatímco v okolních zemích se zaměřují na zvládnutí 

protipoţární techniky stavění. Protoţe většina poţárů se dále šířila díky hořlavé střešní 

krytině a malým nebo chybějícím odstupům.   

Dřevo jako stavební materiál bylo tedy nahrazeno jinými nehořlavými materiály 

např. kámen, pálené či nepálené cihly, později beton a ţelezobeton (Graf 1). Ze dřeva se 

stavěly rekreační objekty nebo ojediněle domy na venkově. Ze stavebních konstrukcí byly 

pouţívané téměř výhradně roubené a srubové domy. V 50. letech minulého století k nám 

pronikla ze Skandinávie sendvičová konstrukce a začaly se u nás stavět finské domky.  Více 

se však rozšířily prefabrikované domy z lehké dřevěné konstrukce pocházející z Německa, 

které u nás všichni znají pod názvem Okál. Tyto domy však měli velmi špatnou hlukovou 

a tepelnou izolaci. 
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Graf 1: Poměr dřevěné výstavby a zalesnění ve vybraných státech [1], [7], [8] 



15 

 

V 90 - tých letech do podnikání v oblasti stavby dřevěných domů vstoupila řada firem, 

ale zájem lidí o dřevostavby byl malý. Teprve po 10 letech se kvalitou dřevěných stavebních 

konstrukcí začínáme dotahovat zahraniční stavebníky, tím pádem začíná růst i zájem 

veřejnosti o tyto stavby. I přes tyto klady jsme v oblasti dřevěného bydlení značně pozadu. 

V dnešní době je na náš trh srovnatelný s okolními státy (Tabulka 3) jak v oblasti dřevěných 

konstrukcí, tak i v oblasti protipoţárních materiálů. Poslední bariéra, která je potřeba 

prolomit, je dost častý negativní názor obyvatelstva na dřevostavby. 

Tabulka 3: Srovnání českého a zahraničních trhů s obkladovým materiálem 

 ČR Slovensko Polsko Rakousko Německo  

 

 

Desky na bázi 

sádry 

GKF 

Fireboard 

Ridurit 

Fermacel 

Vidivall 

Rigirdur 

GKF 

Fireboard 

Ridurit 

Fermacel 

Vidivall 

Gipsol 

 

GKF 

Fireboard 

Ridurit 

Fermacel 

Vidivall 

 

GKF 

Fireboard 

Ridurit 

Fermacel 

Vidivall 

LaVita 

GKF 

Fireboard 

Ridurit 

Fermacel 

Vidivall 

Rigidur 

 

Desky na bázi 

cementu 

Aquapanel 

Powerpanel 

Cetris 

Novatone 

Aquapanel 

Powerpanel 

Cetris 

 

Aquapanel 

Powerpanel 

Cetris 

Aquapanel 

Powerpanel 

Cetris 

 

Aquapanel 

Powerpanel 

Cetris 

Amroc-

panel 

 

Desky na bázi 

vápenocemetu 

Promatect 

Promasil 

Promatect 

Promasil 

Sicazol HCS 

Promatect Promatect Promatect 

Casiplus 

 

Desky na bázi 

vermikulitu 

Promaclad 

Grenamat 

Thermax 

Promaclad 

Grenamat 

 

Promaclad 

 

Promaclad 

Thermax 

Fireverm 

Promaclad 

Thermax 

 

 

Desky na bázi 

minerálních 

vláken 

Ordexal 

Isover 

Conlit 

Nobasil 

Ordexal 

Isover 

Conlit 

Nobasil 

Isover Rockwool 

RPB 

Flamro NBR 

Rockwool 

RPB 

Flamro NBR 

Isover 
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5.1  Západní Evropa 

V západní Evropě a především v německy mluvících zemích prošly dřevěné 

konstrukce velkým rozvojem a ze dřeva staví rodinné domy, ale i vícepodlaţní obytné 

domy, administrativní budovy a školy. Německo je nejznámější svými hrázděnými 

stavbami, které se nejvíce nacházejí ve spolkové zemi Bavorsko. V dnešní době je běţné 

stavět domy v nízkoenergetickém standardu a stále častěji i ve standardu pasivním. Třeba 

rakouské zemské zákony jsou v této otázce rozdílné. V  Horním Rakousku se uţ 

od 1. 1. 2007 staví domy jen v nízkoenergiteckém standardu, ale od toho samého data 

ve Voralberku staví jen domy pasivní. Obecně je v návrhu rakouské vlády stavět pasivně 

od roku 2015 [24].  

5.2 Skandinávie 

Severské země jsou povaţovány za Mekku dřevěných staveb v Evropě, jsou zde 

realizovány jak rodinné domy, kostely, administrativní, školské i veřejné budovy. 

Dřevostavby jsou zde jako součást národní tradice. Mnoţství dřevostaveb v těchto zemích je 

způsobeno i velkým procentem zalesnění především smíšenými a borovými lesy. 

Nejrozšířenější jsou zde sloupkové a srubové konstrukce. A na rozdíl od ČR jsou 

ve Skandinávii  běţné stavby v lese [24]. 

5.3 Severní Amerika 

Severní Amerika nejsou jen mrakodrapy z betonu, oceli, cihel a skla, ale větší část 

staveb se realizuje ze dřeva a materiálů na bázi dřeva a to přes 65% výstavby. Nejvíce se 

ze dřeva staví rodinné domy a to z rámových konstrukcí. Hodně velký důraz je kladen 

na konstrukci a statiku, zatímco tepelné a zvukové izolaci, poţární odolnosti nebo vlhkosti 

se nevěnuje taková pozornost jako u nás [24]. Je to moţná dáno i tím, ţe domy se v Americe 

povaţuje za spotřební zboţí. 

5.4 Asie 

Stavby ze dřeva mají v asijských zemích velmi bohatou historii a dřevo je zde 

pouţíváno jako primární stavební materiál. Pro stavbu se pouţívají místní kvalitní a tvrdá 

dřeva a v minulosti se zde vyvinulo mnoho konstrukčních systémů. Například v Japonsku je 

hojně propojován dům a zahrada, tím se vyjadřuje vztah k přírodě. 
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6 Zásady a možnosti protipožární úpravy 

Při volbě způsobů a moţností protipoţární ochrany je třeba znát nejen vlastnosti dřeva 

jako stavebního materiálu, ale i chování dřeva při poţárů. Důleţité je také znát příčiny 

vzniků poţárů zvláště pak těch v dřevostavbách. Pro samotnou dřevěnou konstrukci nabízí 

dnešní trh řadu způsobů jak je ochránit před účinky poţáru. Úpravou proti hořlavosti však 

nelze dosáhnout nehořlavosti. 

6.1 Příčiny vzniku požáru 

Mezi nejčastější příčiny vzniku poţárů všeobecně patří nedbalost a technické závady 

(Graf 2). U dřevostaveb je tomu podobně, avšak podíl nedbalosti je zde vyšší. Způsobují 

to především neodborné opravy a zásahy do konstrukce jak stěn, tak i střech. Další velké 

procento vzniků poţáru zapříčiňují neodborná manipulace s topidly a kouřovody. Poţáry 

obytných domů a chat, ke kterým u nás došlo za posledních 5 let, jsou tedy způsobeny 

většinou samotnými majiteli.  Dále je důleţité vědět, ţe ve většině poţárů se jednalo 

o budovy roubené a srubové konstrukce staršího data vzniku, tudíţ bez poţárně odolných 

materiálů, které dnešní trh nabízí.  

 

 

Graf 2:Příčiny poţárů za období 2007-2011 [11] 
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6.2 Chování dřeva a materiálů na bázi dřeva při požáru 

Hoření dřeva a materiálů na jeho bázi ovlivňuje chemické sloţení, tvoří ho převáţně 

organické látky jako je kyslík, uhlík, vodík, dusík. Šíření plamenů závisí na jeho 

parametrech, jako je tvar, povrch či rozměr. Dále je důleţitý poměr povrchu k objemu, čím 

větší je tento poměr, tím rychleji dřevo hoří. V neposlední řadě ovlivňuje hořlavost dřeva 

i jeho vlhkost. Vlhkost také spolu s hustotou ovlivňuje i zapalitelnost dřeva. Čím je menší 

hustota, tím dříve dřevo zapálíme. Po zapálení povrch dřeva vzplane a poměrně silně hoří. 

Tabulka 4 uvádí děje při hoření v závislosti na teplotě. 

 

Tabulka 4: Děje při hoření dřeva v závislosti na teplotě [12], [13] 

Teplota 

[°C] 

Děj Upřesnění 

Do 80  

                              Ohřívání 

Ohřívání dřeva 

 

80-150 

Uvolňování vody 

Tvorba trhlin, mírné hnědnutí dřeva 

Mechanické vlastnosti dřeva se nemění 

150  

Zapálení 

Se zdrojem Při dlouhodobém zahřívání 

300 Při krátkém aţ střednědobém zahřívání 

400 Bez zdroje Vznícení dřeva 

150-200  

 

 

 

 

Hoření 

 

1. stupeň termické 

degradace dřevní 

hmoty 

Tepelný rozklad hemicelulózy 

Výrazná změna barvy 

Tvorba plynů (CO, CO2) 

Pokles mechanických vlastností 

200-280  

 

2. stupeň termické 

degradace dřevní 

hmoty 

Tepelný rozklad celulózy a ligninu 

Nad 280 Silně exotermní reakce 

Tvorba lehce zápalných uhlovodíků 

Vývoj tepla a světelných efektů  

Nad 350 Aktivní rozklad ligninu  

Zuhelnatění 

400-500 Největší mnoţství hořlavé směsi 

Nad 500 Tvorba plynů se sniţuje 
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Vrstva nespáleného uhlíku, která při hoření vzniká, zabraňuje přístupu vzduchu a 

tepla k vnitřním vrstvám dřeva a tlumí hoření (Obrázek 3). Zuhelnatělá vrstva tedy působí 

jako izolace před dalším tepelným rozkladem. Pokud ale dojde k popraskání nebo odpadnutí 

zuhelnatělé části, zmenšuje se izolační schopnost této vrstvy. 

 

Obrázek 3: Změna dřeva v průřezu při poţáru [9] 

 

6.3 Ochrana dřevěných prvků a budov 

Právě při pasivní ochraně se musí dbát poţární zabezpečení nosných i nenosných 

konstrukcí, podhledů a dalších elementů. K tomu přispívají samotné stavební prvky, ale 

pro zvýšení jejich poţární odolnosti se pouţívá několik postupů. Dříve to bylo například 

obezdění a obetonování, nyní se pouţívá speciálních nátěrů, obkladových systémů, případně 

nástřiků [15]. 

6.3.1 Nátěry 

Jednou z nejstarších metod sníţení hořlavosti dřevěných konstrukcí byly nátěry 

vápnem, hliněnou mazaninou, nátěry na bázi organických látek obsahující sloţky uvolňující 

pyrolýzou dusík a jiné více či méně exotické přípravky [14]. Později se začali pouţívat 

vodné napouštěcí nátěry na bázi solí anorganických kyselin. Ty porušovaly vlákna 

ve struktuře dřeva. Nyní jsou nejvíce pouţívané filmotvorné zpěnitelné (intumescentní) 

nátěry (Obrázek 4). Pomocí těchto nátěrů lze dřevo klasifikovat podle reakce na oheň do 

třídy A1 či A2.  ,,Nehořlavost‘‘ dřeva je ale omezena u těch nejlepších nátěrů maximálně na 

15 minut [14]. 
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Obrázek 4: Ukázka funkčnosti zpěňujícího nátěru [14] 

6.3.2 Omítkoviny 

V minulých letech tento typ ochrany známe spíše pod pojmem protipoţární nástřiky. 

I přesto ţe byly zkoušeny určité druhy nástřiků, nikdy se pro pouţívání v praxi neujaly. 

Jejich největší nevýhodou jej jiná teplotní roztaţnost oproti dřevu. To způsobuje to, ţe se při 

zvyšování teplot během poţáru v těchto omítkovinách rozevírají trhliny a výrazně klesá 

jejich přilnavost ke dřevěnému podkladu. V současném stavebnictví se tyto materiály 

pro sníţení hořlavosti dřevěných konstrukcí jiţ samostatně nepouţívají. 

6.3.3 Obklady 

Obkladové materiály můţeme dělit buď podle struktury, nebo podle materiálů, z nichţ 

jsou vyrobeny. To znamená podle jednotlivých pojiv a plniv, které jsou v obkladech 

obsaţeny a podle jejich struktury. Strukturně můţeme desky dělit na několik druhů. 

Nejvýznamnější jsou však následující čtyři. [15]. 

 desky homogenní - stejnoměrná struktura různě velkých částic a případných 

vytuţujících vláken v celém průřezu 

 desky sendvičové - tvořeny vnitřním jádrem a oboustranným pláštěm 

 desky nehomogenní - tvořeny stejným materiálem, který je však nestejnoměrně 

rozvrstven (tzv. integrální struktura 

 desky vrstvené - Základním typem jsou překliţky lepené z vrstev tenké dýhy, nebo 

laminátové desky z epoxidových pryskyřic. 

Dále můţeme obkladové desky dělit na tři skupiny. Desky vyrobené z organických, 

anorganických či smíšených pojiv a plniv. Nejvíce zastoupená je skupina anorganických 

materiálů. Mezi anorganická pojiva řadíme sádrová, cementová a vápenocementová neboli 

kalcium silikátová pojiva. K nejvhodnějším plnivům se řadí plniva anorganická 
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z expandované slídy (vermikulit) a plniva na bázi minerálních vláken, viz např. lepený 

obkladový systém z desek Ordexal [15]. 

Desky na bázi sádrových pojiv 

Desky na bázi sádry se vyrábí ve třech základních typech. Sádrokartony, jejichţ jádro 

je armováno minerálními vlákny. Sádrovláknité desky jsou ve dvou variantách. První je 

sendvičová konstrukce, jejíţ plášť tvoří skleněná rohoţ či tkanina anebo homogenní desky 

vyztuţené delšími vlákny v celém průřezu bez pláště. 

Sádrokartonové desky řadíme mezi sendvičové desky, jejichţ sádrové jádro 

vyztuţené skleněnými nebo minerálními vlákny je oplášťované z obou stran kartonem. 

Jelikoţ tyto desky odolávají špatně povětrnostním vlivům, pouţívají se převáţně v interiéru 

jako protipoţární obklady, příčky, stropy. Dobré poţárně technické parametry vyplývají 

z vlastností sádry, která při zvýšených teplotách uvolňuje krystalovou vodu a ochlazuje tak 

plamen. Tím také deska postupně ztrácí mechanickou pevnost, coţ vede po určité době 

k praskání .  

Při jejich aplikaci jsou kritická místa spáry mezi deskami a jejich kotvení na nosný 

rastr. Důleţité je, zda jsou podloţeny a dobře zatmeleny spáry vnějšího pláště. Důleţitý je 

materiál pro vyrovnání desky proti nosnému rastru speciální tmel nebo pásku na bázi 

kaolinových vláken. 

Jak je jiţ výše uvedeno sádrovláknité desky jsou sendvičového a homogenního typu. 

Sádrovláknité desky mají proti sádrokartonům vyšší únosnost pro zavěšení břemene, niţší 

sklon k vytvoření prasklin, čímţ je větší i odolnost proti poţárům a také vyšší cena. Montáţ 

je obdobná jako desky ze sádrokartonu. 

Na bázi těchto desek lze však realizovat i protipoţární konstrukce, které 

ze sádrokartonů řešit nelze a v některých případech úspěšně konkurují i vápenocementovým 

deskám, proti nimţ jsou však výrazně levnější.  

Desky na bázi cementových pojiv 

Desky na bázi cementu můţeme dělit na dvě skupiny desky z cementu a plniv a desky 

cementotřískové. Po zákazu pouţívání azbestu, jehoţ vlákny byly desky armované, se 

začaly cementové desky armovat vlákny jiných materiálů, jako jsou skleněná vlákna a 

anorganická plniva např. jemné frakce liaporu či písek. Cementové desky mohou být i 

oboustranně oplášťované skleněnými tkaninami nebo armované skleněnou sítí. Nyní se 

cementové desky pouţívají jen zřídka, přestoţe příspěvek k poţární odolnosti těchto desek 
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je docela vysoký. Lepší jsou i jejich mechanické vlastnosti, jako je třeba pevnost v tahu a 

ohybu 17 MPa. Ke špatným vlastnostem patří horší obrobitelnost a větší hmotnost (1200 aţ 

1700 kg.m
-3

). 

Cementotřískové desky jsou vyráběny ze směsi portlandského cementu (25%), různě 

dlouhých třísek (63%) lisovaných za tepla, hydratačních přísad a vody (Obrázek 5).  

K přednostem patří rychlá aplikace, suchá výstavba a moţnost venkovního pouţití. Větší 

objemová hmotnost (γ=max.1350 kg.m
-3

) naopak zatěţuje konstrukce a nepříznivý je i 

vysoký součinitel tepelné vodivosti (λ=0,35 W.m
-1

.K
-1

 ). Pouţívají se jako zavěšený podhled 

pod dřevěné stropy, na poţárně dělící příčky a stěny s odolností aţ EI 120, obklady 

ocelových nosníků a sloupů. 

 

 

Obrázek 5: Sloţení cementotřískových desek [15] 

 

Vápenocementové desky patří k nejkvalitnějším materiálům v poţární ochraně. Jejich 

vlastnosti, sloţení, tloušťka a tvar záleţí na zvolené technologii výroby. Úměrně s kvalitou 

však roste i cena. Při teplotách kolem 500 – 600 °C v důsledku probíhajících chemických 

reakcí (změn v pojivu) dochází k jejich narušení a později celkové destrukci. Tepelně 

izolační vlastnosti jsou skoro stejné jako u vermikulitových desek. Po impregnaci je 

můţeme pouţít i ve vlhkých prostorách.  

Desky na bázi vermikulitových plniv 

Název vermikulit je odvozen od latinského vermicularis (červíkovitý) kvůli dlouhým, 

zakřiveným a zatočeným sloupcům, které vznikají, kdyţ se náhle větší krystalky zahřejí 

na vysokou teplotu, která uvolní krystalickou vodu.  

Vermikulit patří do skupiny šupinkovitých silikátů. Nalézá se v různých částech světa. 

Vermikulit Palabora, který se těţí v Jihoafrické republiky je komplex magnézia, hliníku, 
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ţelezitého silikátu a jako všechny typy vermikulitu má pozoruhodnou schopnost se 

několikanásobně rozpínat, pokud je zahříván. Je to vlastnost, která je známá pod pojmem 

exfoliace. Exfoliace je proces tepelné expanze, při kterém se mění krystalická voda v páru, 

která několikanásobně zvětšuje objem a odděluje od sebe laminární vrstvičky. 

Desky z vermikulitu, jsou vysoce odolné proti vysokým teplotám a vyrábějí se 

v rozdílných objemových hmotnostech od cca 450 aţ 900 kg.m
-3

. Díky dobré 

zpracovatelnosti je v poţární ochraně můţeme pouţít k ochraně širokého mnoţství 

konstrukcí. Vyznačují se dobrými tepelně izolačními vlastnostmi λ=0,17 W.m
-1

.K
-1

. Jejich 

odolnost proti vlhkosti a vodě je však niţší. Ani po impregnaci hydrofobními nátěry je nelze 

pouţít ve vlhkém prostředí.  

Desky na bázi minerálních vláken 

Jedny z dnes nejpouţívanějších desek jsou vyráběné z kamenné (čedičové, ţivcové, 

struskové) vlny, která je nezávadná pro ţivotní prostředí. Tento materiál nejen, ţe výborně 

splňuje parametry reakce na oheň, ale je to i výborná tepelná a zvuková izolace. Velkou 

výhodou těchto materiálů je nízká objemová hmotnost, která se pohybuje okolo 200 kg.m
-3

. 

Díky moţnosti tvarování je pole pouţití značně široké. Po běţně povrchové úpravě je 

můţeme pouţít do exteriéru [15]. 
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7 Uplatnění vícepodlažních dřevostaveb 

Výška vícepodlaţní budovy na bázi dřeva od podlahy 1. podlaţí po podlahu 

posledního podlaţí (poţární výška hp - Obrázek 6) můţe být v České republice maximálně 

12 m. Toto omezení umoţňuje stavět dřevostavby aţ o 5 - ti podlaţích. Poţární výška se 

nepouţívá jen u nás, ale i v dalších evropských zemích (např. Německo). Ve Finsku se 

pouţívá téţ poţární výšky, ale ta je určená aţ po strop posledního uţitného podlaţí, z dalších 

výškových kriterií se pouţívá např. počet uţitných podlaţí (Švýcarsko)  [20]. 

 

Obrázek 6: Znázornění poţární výšky objektu 

 

Výška dřevostaveb je ovlivněna řadou dalších kritérií. Jsou to především pouţitý 

konstrukční systém, účel stavby, vliv PBZ, velikost poţárních úseků a poţární zatíţení. 

Rozdílné hodnocení všech těchto kritérií a poţární výšky objektu v jednotlivých zemích nám 

znesnadňuje porovnání maximální poţární výšky dřevěných staveb. Základní porovnání 

poţární výšky udává Graf 3, zde vidíme, ţe poţární výška dřevostaveb podle norem 

a daných přepisů je v těchto vybraných evropských zemích zhruba stejná. U nás i v  mnoha 

zemích se v posledních letech tato výška zvyšovala. I nyní je tlak stavebních firem 

zabývajících se konstrukcí vícepodlaţních dřevostaveb na to, aby se dále poţární výška 

zvyšovala. 

 

hp 
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Graf 3: Porovnání maximální poţární výšky vybraných zemí Evropy [20] 

* povoleny šestipodlaţní dřevostavby (při konstrukční výšce 1 podlaţí 3m → h = 15m) 

 

 

Tabulka 5: Počet podlaţí v severských zemích povolených stavebními zákony [21] 

 Do 1993 1994 1997 1999 2004 2007 

Švédsko 2 - - - - - 

Norsko  3 3 - - - - 

Finsko 2 2 4* 4* 4*     -** 

Dánsko 1-2 1-2 1-2 4 - - 

*Potřeba SHZ 

**návrh vlády 

 

Sledujeme-li vývoj počtu podlaţí v severských státech (Tabulka 5) je více neţ zřejmé, 

kterým směrem se v oblasti vícepodlaţních budov tyto země ubírají. I kdyţ Česká Republika 

se výrazně neliší poţární výškou od okolních států, bylo by moţné tuto hodnotu dále  

(Tabulka 1) zvyšovat. Pro tyto stavby jsou přednostní konstrukce DP2 tvořené především 

skeletovým, rámovým a masivním dřevěným konstrukčním systémem v kombinaci s 

obkladovým materiálem třídy A1 nebo A2.  Celý dům by bylo vhodné doplnit stabilním 

hasicím zařízením. 

 

 

 



26 

 

Tabulka 6: Výška objektů v ČR v závislosti na poţárním zatíţení a stupeň poţární 

bezpečnosti u hořlavých konstrukčních systémů[16] 

Nejvyšší 

poţární 

zatíţení 

[kg/m2] 

Nejniţší stupeň poţární bezpečnosti poţárního úseku 

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

 

Výška objektu h [m] 

10 4 9 12 12 12 N2 N2 

20 O 4 9 12 12 N2 N2 

30 O 4 9 12 12 N2 N2 

40 Oa O 4 9 12 N2 N2 

60 N1 O 4 4 9 N2 N2 

180 N1 Oa O 4 9 N2 N2 

> 180 N1 N1 Oa O 4 N2 N2 

Vysvětlivky: 

N1 – tohoto stupně poţární bezpečnosti se nesmí pouţít 

N2 – hořlavých a smíšených konstrukčních systémů se nesmí pouţít pro tyto stupně 

O – poţární úseky v jednopodlaţních stavebních objektech 

Oa – poţární úseky v jednopodlaţních stavebních objektech a se součinitelem a≤1,1 
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8 Požární bezpečnost dřevostaveb 

Poţární bezpečnost stavebních objektů je schopnost stavebních objektů bránit 

v případě poţáru ztrátám na ţivotech a zdraví osob, popř. zvířat a ztrátám majetku. Dosahuje 

se jí pasivní ochranou (tj. vhodným situačním, dispozičním, konstrukčním a materiálovým 

řešením) nebo aktivními prvky poţární ochrany (EPS, SHZ, ZOTK, atd.). Poţární 

bezpečnost v ČR je řešena nejenom zákonem o poţární ochraně [43] a jeho prováděcí 

vyhláškou o poţární prevenci [44]. Ale také například stavebním zákonem a řadou dalších 

zákonů, vyhlášek a norem. K hlavním úkolům poţární bezpečnosti staveb patří: 

 zajistit bezpečný únik osob, evakuaci 

o stanovení poţárních úseků 

o výstraţné a bezpečnostní značení 

o vybavení stavby poţárně bezpečnostními zařízeními 

 zamezit šíření poţáru  

o stanovení poţárního rizika, stupně poţární bezpečnosti  

o stanovení poţární odolnosti konstrukcí a poţárních uzávěru (výpočtem, 

zkouškou, tabulkami) 

o navrţení poţárně technických charakteristik stavebních výrobků a hmot (třída 

reakce na oheň, odkapávání) 

o stanovení odstupových vzdáleností  

 umoţnit účinný zásah JPO 

o zabezpečení stavby poţární vodou  

o vymezení zásahových cest a nástupních ploch 

o stanovení počtu, druhu a umístění HP 

 

Podle klasifikační normy reakce na oheň ČSN EN 13501-1+A1[27] můţeme dřevěné 

konstrukce zařadit do tříd D – F. Konstrukční části, které mají nosnou konstrukci jinou neţ 

třídy A1 jsou zařazeny do druhu DP2 a DP3.   

Konstrukce DP2 nezvyšují v poţadované době intenzitu poţáru. Jejich konstrukční 

prvek je jiný neţ třídy A1 tedy i dřevěný, avšak opláštěný materiálem třídy A1 nebo A2 

a vyplněný izolačním materiálem jakékoliv třídy reakce na oheň (Obrázek 7). 
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Obrázek 7: Třídění konstrukčních prvků - konstrukce DP2[17] 

Konstrukce DP3  zvyšují v poţadované době poţární odolnosti intenzitu poţáru. Patří 

mezi ně konstrukce, které nesplňují druh DP1 a DP2 (Obrázek 8). 

 

Obrázek 8: Třídění konstrukčních prvků - konstrukce DP3[17] 

Jelikoţ konstrukce ze dřeva a dřevěných materiálů patří do konstrukčních druhů DP2 

a DP3 celkově tvoří konstrukční systém hořlavý (Obrázek 9). Tento konstrukční systém je 

omezen poţární výškou, ta má nyní v ČR maximum 12m. 

 

Obrázek 9: Hořlavý konstrukční systém objektů z poţárního hlediska[17] 

 

Nebezpečí přenesení poţáru sáláním tepla nebo padajícími částmi konstrukcí hořícího 

objektu hrozí v poţárně nebezpečném prostoru. Tento prostor by neměl přesahovat hranice 

pozemku investora. Šířka je vymezena odstupovými vzdálenostmi od poţárně otevřených 

ploch PÚ hořícího objektu, které znázorňuje Obrázek 10. Odstupové vzdálenosti dané 

hustotou tepelného toku můţeme stanovit podle ČSN 730802 [28]. Výpočet závisí 

na výpočtovém poţárním zatíţení, hustotě tepelného toku a rozměrech PÚ. Určení odstupů 

podle moţného dopadu hořících částí záleţí na celkové výšce objektu. Je stanoven 

předpoklad, ţe od svislice objektu dlouhé jako celková výška, mohou padat hořící části 

budov pod úhlem 20° [17].  



29 

 

 

Obrázek 10: Poţárně nebezpečný prostor obvodové stěny[17] 

8.1 Klasifikace podle reakce na oheň 

Od 1. ledna 2008 vešla v České republice plně v platnost ČSN EN 13501-1+A1[27], 

která tak tehdy fungovala v přechodném období spolu s ČSN 73 0862 Výsledky zkoušek 

stupně hořlavosti stavebních hmot a ČSN 73 0823 Hodnoty stupňů hořlavosti stavebních 

hmot. Norma ČSN EN 13501-1 byla převzata z evropské EN 13501-1, aby umoţnila volný 

pohyb zboţí, protoţe v jednotlivých členských zemích existovaly různé metody na určování 

hořlavosti [15]. 

U nás byla norma zavedena v roce 2003 a později v letech 2007 a 2010 byla opravena 

a doplněna, v současnosti je v platnosti jako ČSN EN 13501-1+A1: 2010 a nově umoţňuje 

uţívání protokolů o rozšířené aplikaci v klasifikačním procesu. Samostatně klasifikuje 

stavební výrobky, podlahové krytiny a izolační výrobky potrubí a další.  Tyto skupiny jsou 

vesměs klasifikovány do tříd reakce na oheň: A1, A2, B, C, D, E, F. U některých tříd se 

vedle označení A1 aţ F uvádí doplňková klasifikace. Ta charakterizuje tvorbu kouře (s) 

a hořící kapky/částice (d), například A2-s1,d0 [15]. 

Stejnorodý výrobek, který má být klasifikován do třídy A1 nebo A2, se musí zkoušet 

podle ČSN EN ISO 1182 [29] a ČSN EN ISO 1716 [30]. Kaţdá podstatná sloţka 

nestejnorodého výrobku, který má být klasifikován do třídy A1 nebo do A2, se musí zkoušet 

samostatně podle ČSN EN ISO 1182 a podle ČSN EN ISO 1716. Navíc kaţdý výrobek 

obsahující vnější nepodstatnou sloţku a vyhovující kriteriu PCS se musí dále zkoušet podle 

ČSN EN 13823 [31], resp. podle ČSN EN ISO 9239-1 [32] u podlahových krytin. 

 Výrobek, který má být klasifikován do tříd B, C, D se musí zkoušet podle 

ČSN EN ISO 11925-2 [33] při působení plamene po dobu 30 s. Výrobek, který vyhoví 

poţadavkům stanoveným na výsledky zkoušky podle ČSN EN ISO 11925-2 [33], se musí 
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dále zkoušet podle ČSN EN 13823 [31], resp. podle ČSN EN ISO 9239-1 [32] 

u podlahových krytin.  

 Výrobek, který má být klasifikován do třídy E, se musí zkoušet podle 

ČSN EN ISO 11925-2 při působení plamene po dobu 15 s.  

Na výrobky zařazené do třídy F nejsou kladeny ţádné poţadavky, proto se jejich 

reakce na oheň zkušebními metodami nestanovuje.  

8.2 Požární odolnost 

Poţární odolnost je vyjádřena dobou, po kterou jsou stavební konstrukce, části 

konstrukce nebo prvky schopny odolávat stanovené úrovni zatíţení a účinkům poţáru, aniţ 

by došlo k porušení jejich funkce. U dřevěných konstrukcí je poţární odolnost doba, při níţ 

hloubka zuhelnatění dosáhne hodnoty, při které se zbytkový, respektive účinný průřez 

zmenší natolik, ţe prvek přestane splňovat kritérium únosnosti. Poţární odolnost konstrukcí 

můţeme určit více způsoby: 

 Tabulkovými hodnotami,  

 Klasifikací podle ČSN EN 13501-2 [34]  na základě zkoušek, 

 Výpočty, 

 Zkouškou a výpočtem. 

 

Tabulkové hodnoty poţární odolnosti vybraných stavebních výrobků 

a konstrukcí byly uvedeny v ČSN 73 0821. Tato norma z roku 1973, která je v konfliktu 

s přijatými ČSN EN, byla k 1. 3. 2010 zrušena.  Místo této normy byla vydaná publikace 

,,Hodnoty poţární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů‘‘. ČSN 73 8021 ed.2, 

která byla vydaná v roce 2007, zůstává v platnosti. 

Dalším způsobem jak můţeme určit poţární odolnost konstrukce je zkouška. 

Na základě výsledků zkoušek podle příslušných zkušebních norem klasifikujeme konstrukce 

podle ČSN EN 13501-2+ A1: 2010 [34]. Tato norma udává kritéria a jejich mezní stavy 

a způsob klasifikace. Charakteristické vlastnosti poţární odolnosti se označují písmeny 

a dobou v minutách, po kterou posuzované konstrukce tyto vlastnosti splňují. Splněním 

těchto vlastností se dosahuje mezních stavů. U kritérií R, E, I, W se zjištěné doby 

ze zkoušky zaokrouhlí na nejbliţší niţší hodnotu v minutách, uvedenou v následující řadě: 

15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 

 



31 

 

Tabulka 7: Kriteria poţární odolnosti 

Konstrukce Mezní stav Děj 

Nosné  R Nosnost  Rychlost deformace 

Mezní rychlost deformace 

 

Nosné 

s poţárně 

dělící funkcí 

E Celistvost  Vznícení bavlněného polštářku 

Trhliny a otvory 

Výskyt souvislého hoření na neexponované 

straně 

I Izolace  Mezní vzrůst průměrné teploty 

Mezní vzrůst maximální teploty 

W Radiace  Mezní úroveň hustoty tepelného toku 

 

Podle ČSN 73 0810 [35] se u obvodových stěn hodnotí poţární odolnosti pří působení 

poţáru z vnitřní strany a z vnější strany objektu. Podle toho se při samotné zkoušce volí 

teplotní křivka. Při zkoušce z vnitřní strany objektu se teplota v peci TN řídí normovou 

teplotní křivkou podle vztahu (3), který uvádí ČSN EN 1363-1 [36]. Hodnotí se dosaţení 

mezních stavů a současně zda jde o poţárně uzavřenou, částečně otevřenou nebo zcela 

otevřenou plochu.  

 ,                   (3) 

kde   T0  je teplota před počátkem tepelného namáhání, která se uvaţuje 20°C 

   t čas od počátku tepelného namáhání v minutách 

Obvodové stěny nacházející se v poţárně nebezpečném prostoru nebo tvořící poţární 

pásy, se hodnotí také z vnější strany objektu. Teplota v peci TN při této zkoušce se vyvíjí 

podle rovnice (4) uvedenou v normě ČSN EN 1363-2 [37]. Hodnotí se dosaţení mezních 

stavů R, E a I. 

,   (4) 

kde   T0  je teplota před počátkem tepelného namáhání, která se uvaţuje 20°C 

   t čas od počátku tepelného namáhání v minutách 

 

Samotný výpočet k navrhování konstrukcí jako celku na účinky poţáru je stanoven 

v Eurokódu 1 [38] a Eurokód 5 (EC 5) [39] se pouţívá pro stanovení poţární odolnosti 

dřevěných konstrukcí. Podle této normy posuzujeme především nosné konstrukce podle 
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metody redukovaných vlastností nebo metody redukovaných průřezů. Dřevěné konstrukce 

se navrhují na základě statických výpočtů. Z důvodů nízké tepelné vodivosti dřeva je 

problematika vedení tepla, uplatňovaná u návrhů stavebních konstrukcí z jiných materiálů, 

u dřevěné konstrukce nahrazena modely zuhelnatění dřeva. 

V souladu s  EC 5 [39] hloubka zuhelnatění dřevěné konstrukce charakterizuje její 

poţární odolnost. Postup výpočtu nominální rychlosti zuhelnatění je uveden v příloze C. 

Pro výpočet zuhelnatění prvků v sestavách stěn a stropů s prázdnými dutinami slouţí příloha 

D. Pro analýzu dělicí funkce stěnových a stropních sestav je k dispozici příloha E. Podle EC 

5 lze poţární odolnost vypočítat pouze do 60 minut [18]. V případě, ţe zkouška nemůţe 

obsáhnout všechny činitele ovlivňující poţární odolnost nebo výsledky zkoušek, vyţadují 

pro konkrétní aplikaci další posouzení, vyuţíváme hodnot zjištěných ze zkoušek a výpočet 

dále podle EC 5 [39]. V EC 5 je v souvislosti s tvorbou zuhelnatělé vrstvy zohledněn 

i účinek pláště poţární ochrany, tzn., ţe průběh rychlosti uhelnatění chráněných dřevěných 

konstrukčních prvků závisí na porušení protipoţárního opláštění (např. viz Graf 4) 

 

Graf 4: Vývoj hloubky zuhelnatění  
1 – průběh rychlosti zuhelnatění β0 pro prvky nechráněné během poţáru 

2 – průběh pro zpočátku chráněné prvky, kde zuhelnatění začíná před porušením ochrany 

 A-B zuhelnatění začíná v tch v redukované míře, kdyţ je ochrana stále na místě 

 B-C po odpadnutí ochrany začíná zuhelnatění ve zvýšené míře 

C - Hloubka zuhelnatění dchar,0=25 mm, po překročení této hloubky se rychlost zuhelnatění redukuje na 

úroveň uvedenou v Eurokódu 
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Na základě zkoušek by se mělo stanovit následující: 

 čas do počátku zuhelnatění prvku tch 

 čas porušení protipoţárního ochranného materiálu tf 

 rychlost zuhelnatění před porušením ochrany, kdyţ tf > tch. 

Na základě těchto zjištěných hodnot, provádíme výpočet dále podle EC 5 [39]. Také 

by se měl uváţit účinek nevyplněných mezer, které jsou větší neţ 2 mm, ve spojích 

a obloţení na počátek zuhelnatění a případně na rychlost zuhelnatění před porušením 

ochrany. Pro výpočet poţární odolnosti nosných stropních nosníků a sloupků stěn 

v sestavách, jejichţ dutiny jsou zcela vyplněny izolací, slouţí příloha C, ČSN EN 1995–1-2. 

Obrázek 11: Nominální zbytkový průřez prvku dřevěného rámu chráněného izolací v dutině 

určuje nominální zbytkový průřez. Nominální hloubka zuhelnatění se stanoví takto [17]: 

d char,n = ßn · t     ( 5) 

kde d char,n - nominální návrhová hloubka zuhelnatění, která zahrnuje účinek zaoblení rohů, 

ßn - nominální návrhová rychlost zuhelnatění, která zahrnuje účinek zaoblení rohů, 

t - doba vystavení účinkům poţáru. 

 

Pro dělicí funkci mají být splněna 2 kritéria – izolace (I) a celistvost (E). Předpokládá 

se, ţe poţadavky na celistvost jsou splněny tam, kde jsou splněny poţadavky na izolaci 

a desky zůstávají připojeny k dřevěnému rámu na straně nevystavené poţáru. Tato příloha 

nám tedy udává pouze zjednodušenou metodu pro analýzu izolace[17]. Pro dělicí prvky se 

má ověřit, ţe: 

tins ≥ treq ,       (6) 

kde: tins - čas potřebný pro dosaţení vzrůstů teploty na straně nevystavené poţáru, 

treq - poţadovaná doba poţární odolnosti pro dělící funkci sestavy. 

 

K zuhelnatění dřeva dochází po dosaţení teploty 300 °C. Tato teplota můţe být 

dosaţena pod pláštěm poţární ochrany i za předpokladu, ţe ochrana ještě neodpadla. 

Eurokód tento případ řeší pouze zjednodušeně, proto je velmi výhodné provést poţární 

zkoušku. 
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Obrázek 11: Nominální zbytkový průřez prvku dřevěného rámu chráněného izolací v 

dutině[17] 
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9 Zkoušky požární odolnosti konkrétních konstrukcí na bázi 

dřeva 

Při dnešní volnosti trhu v Evropské unii, je tlak na sjednocení národních norem 

jednotlivých členských států.  V oblasti poţární odolnosti dřevostaveb byla v březnu 2008 

zavedena převzatá evropská klasifikační norma ČSN 13501-2 [34], jejíţ druhá část se věnuje 

klasifikací podle výsledků zkoušek poţární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení. 

Tato norma byla v roce 2010 doplněna o moţnost uţívání protokolů o rozšířené aplikaci 

v klasifikačním procesu, viz kap. 8.1.  Základní zkušební předpisy jsou uvedeny 

v ČSN EN 1363-1 [36]. Ze samotných zkušebních norem se dřevěných konstrukcí nejvíce 

týkají ČSN EN 1364 [40] pro nenosné prvky a ČSN EN 1365[41] pro nosné prvky. 

Příspěvky jednotlivých prvků k poţární odolnosti pak hodnotí řada norem 

ČSN CEN/TS 13381 [42]. 

Testování a klasifikaci podle ČSN EN 13501 provádí v naší republice např. Poţárně 

atestační výzkumný ústav stavební, a.s. ve Veselí nad Luţnicí. Ale je moţno vyuţít i jiné 

zkušebny, jako např. Fires s.r.o. v Batizovcích na Slovensku. Většina zadavatelů při 

zkoušení poţární odolnosti konstrukcí chrání své know-how a nepřejí si, aby u zkoušek byla 

přítomna veřejnost. V souvislosti se zpracováváním tématu diplomové práce jsem 

předpokládal osobní účast při testování poţární odolnosti dřevěné konstrukce. V době 

tvorby mé diplomové práce se konala v poţární zkušebně ve Veselí nad Luţnicí pouze jedna 

zkouška, které bych se mohl zúčastnit. Ta ovšem byla přeloţena na jiný nevyhovující 

termín. Nehledě na to, ţe z jedné zkoušky závěry dělat nelze. Proto jsem se rozhodl 

kontaktovat všechny zadavatele, které v těchto dvou zkušebnách za poslední roky zkoušeli 

konstrukce na bázi dřeva, a to s ţádostí o poskytnutí protokolu poţární odolnosti nebo 

alespoň části informací ze samotné zkoušky. I přes ochranu know-how těchto firem, mi 

nakonec bylo poskytnuto několik protokolů. Ve své práci proto neuvádím podrobné 

informace o výrobcích ani o jejich názvech, ale uvádím pouze typ obkladového materiálu 

a izolace a klasifikace. Další výsledky zkoušek poţární odolnosti byly získány za finanční 

podpory programu Efekt MPO ČR v rámci Projektu 1221420507: „Vybrané vlastnosti 

přírodních a dalších stavebních materiálů, stavebních prvků a budov“. Tematicky je projekt 

navrţen tak, aby jeho výsledky vhodným způsobem doplnily nebo ověřily technické 

parametry a vlastnosti nebo trendy v chování materiálů či celých konstrukcí nebo 

konstrukčních skladeb, které v širší míře vyuţívají přírodní a přírodě blízké nebo 

recyklované materiály. 
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9.1 Nosné stěny 

Následující dvě nosné konstrukce jsou tvořeny dvěma různými skladbami.  U stěny 

č. 1 mají obě skladby (A, B) stejnou nosnou konstrukci a opláštění stěny, liší se pouze 

vnitřní izolací (Obrázek 12). Stěna č. 2 má společnou pouze nosnou konstrukci, ale skladby 

se liší jak opláštěním, tak i pouţitou izolací (Obrázek 13) 

9.1.1 Stěna č. 1 - vnitřní požár 

Kostra nosné stěny o velikosti 3000 x 3000 mm a tloušťky 242,5 mm je 

ze smrkových KVH profilů 40 x 140 mm umístěných v rozteči 625 mm. Spodní pás je 

zdvojen a horní je jen z jednoho profilu. Na spoje jsou pouţity hřebíky po 5 kusech v rozteči 

400 mm.  

Na nosnou konstrukci jsou zvnějšku uchyceny pomocí hřebíků dřevovláknité desky 

tloušťky 15 mm, které jsou klasifikovány podle reakce na oheň jako D-s2,d0. Vnitřní strana 

je opláštěná OSB deskami se stejnou klasifikací. Všechny spáry jsou přelepeny 

butylkaučukovou páskou. Na vnitřní stěně je dále předsazený svislý laťový rošt z prken 

24 x 60 našroubovaný na OSB pomocí přímých závěsů v rozteči 600 mm. Konce latí jsou 

vedeny v UD profilu. Celý laťový rošt je zaklopen sádrokartonovou protipoţární deskou 

(GKF) tloušťky 12,5 mm s třídou reakce na oheň A2. Spáry jsou přelepeny papírovou 

páskou a zatmeleny. 

V tomto případě se jedná o nenormový vzorek, který je rozdělen ohledně vnitřní 

izolace na dvě poloviny (Obrázek 12). Skladba A má 140 mm prostor mezi prvky nosné 

konstrukce vyplněn foukanou celulózou s klasifikací B-s2,d0 a prostor tloušťky 60  mm, 

tvořený laťovým roštem, je zcela vyplněn izolací z minerálních vláken s třídou reakce na 

oheň A1. Skladba B je v nosné konstrukci a v laťovém roštu vyplněna tepelnou izolací 

z dřevité hmoty s klasifikací E. 

 

Obrázek 12: Skladba nosné stěny č. 1 (skladba A vlevo, skladba B vpravo) 

 

Vzorek byl upevněn do zdiva ze silikátových tvárnic tloušťky 250 mm na cementové 

tenkovrstvé maltě, volné okraje na bocích vzorku jsou utěsněny minerální vlnou 

neomezující volnost pohybu zatíţené konstrukce. Zkušební vzorek byl 30 min před 
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zkouškou a během trvání zkoušky osově zatíţen pomocí hydraulického zařízení silou 

22,5 kN.m
-1

.Před zkouškou byla zkušební sestava kondiciovaná podle ČSN EN 1363-1 [36] 

za teploty vzduchu 11,2 °C a relativní vlhkosti vzduchu 48 %. Podmínky během zkoušky 

byly v souladu s ČSN EN 1363-1 [36] a to 25,1°C a vlhkost 50,4 %. Průběh teplot při 

zkoušce probíhá podle vztahu (3). 

Průběh zkoušky je vţdy zaznamenáván pomocí několika teplotních čidel, které jsou 

umístěny v různých místech po povrchu, ale i ve vnitřních vrstvách konstrukce stěny. 

Z výsledků těchto čidel se pak tvoří křivky vývoje teplot v průběhu zkoušky. Hlavní 

pozorování probíhá průběţně na obou stranách stěny a stanovuje se překročení mezních 

stavů. Při zkoušce stěny č. 1 můţeme pozorovat jiţ v 5. minutě odlupování tmelu ze spár 

sádrokartonu na exponované straně. Na odkrytých spárách pak začínají vznikat trhliny, které 

se dále rozšiřují aţ k odklonu desek od stěn v místě spár. V tu dobu se teprve začínají 

objevovat trhliny v ploše sádrokartonu. Po odpadnutí vnitřních sádrokartonových desek 

dochází k prohořívání stěny, které ovšem není pozorovatelné. Další změny se projevují 

na neexponované straně, kde nejdříve dochází k úniku kouře po stranách konstrukce 

a později k tmavnutí dřevovláknitých desek v místě skladby A. V 69. minutě ve skladbě A 

dochází k porušení celistvosti, zatímco skladba B je dále bez porušení. 

Tabulka 8: Skladba stěny č. 1 podle materiálů a jejich reakce na oheň 

Skladba A Skladba B 

Tloušťka 

[mm] 

Typ desky Reakce 

na oheň 

Tloušťka 

[mm] 

Typ desky Reakce 

na oheň 

12,5 Sádrokarton A2 12,5 Sádrokarton A2 

60 Izolace z min. vlákna A1 60 Dřevovláknitá idol. E 

15 OSB D 15 OSB D 

140 Foukaná celulóza C 140 Dřevovláknitá idol. E 

15 Dřevovláknitá deska D 15 Dřevovláknitá deska D 

 

Výsledek zkoušky ukazuje, ţe obě dvě skladby stěny mají poţární odolnost 

REI 60 DP3. Zatímco konstrukce nosné stěny, opláštění i laťový rošt jsou totoţné a ze 

stejných materiálů, jejich izolace nejenţe jsou z materiálů odlišných, ale i s odlišnou 

klasifikací reakce na oheň (Tabulka 8). U skladby A s izolacemi z minerálních vláken (A1) a 

foukané celulózy (C) se mezní stav celistvosti porušil dokonce dříve neţ u skladby B, která 

byla izolovaná v obou prostorách stěny dřevovláknitou izolací (E), viz. Tabulka 9. 
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Tabulka 9: Výsledky zkoušky nosné stěny č. 1 

Parametr Dosaţení mezního stavu 

Skladba A Skladba B 

Aplikované zatíţení Osové zatíţení, 22kN/m aplikované pomocí 

hydraulických válců 

Podporná konstrukce - 

Teplotní křivka Normová teplotní křivka 

R - Nosnost  Mezní stlačení 69 min bez porušení 69 min bez porušení 

Mezní rychlost 

stlačení 

69 min bez porušení 69 min bez porušení 

E - Celistvost  Bavlněný polštářek 68 min  69 min bez porušení 

Měrky spár 69 min bez porušení 69 min bez porušení 

Trvalé hoření 

plamenem 

68 min  69 min bez porušení 

I - Izolace Průměrná teplota 68 min 
*)

 69 min bez porušení 

Maximální teplota 68 min 
*) 

69 min bez porušení
 

*) Porušení kteréhokoliv kritéria nosnosti nebo celistvosti znamená současně porušení kritéria izolace 

 

Následující grafy teplotních křivek jsem vytvořil na základě teplot naměřených během 

zkoušky poţární odolnosti. Mezi jednotlivými vrstvami bylo umístěno 3-6 teplotních čidel, 

ze kterých jsem vypočítal průměrnou teplotu a zanesl do grafu (Graf 5, Graf 6). Zajímavé je, 

kdy u obou skladeb dochází k nárůstu teploty na 300°C a je tedy moţné ji ještě klasifikovat 

jako druh konstrukce DP2. 
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Graf 5: Průběh teplot při zkoušce poţární odolnosti nosné stěny č. 1 - skladba A 

 

 

Graf 6: Průběh teplot při zkoušce poţární odolnosti nosné stěny č. 1 - skladba B 
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9.1.2 Stěna č. 2 - vnější požár 

Nosná konstrukce tvoří I nosníky o rozměrech 60 x 160 mm, tvořeny pásnicemi 

z jehličnatého dřeva a stojiny z tvrdé 6 mm tlusté dřevovláknité desky. Stojina je 

oboustranně obloţena měkkou dřevovláknitou deskou do celkového rozměru nosníku. 

Nosníky jsou od sebe vzdáleny 625 mm. Horní a spodní pás rámu je zdvojený a je tvořen 

sesponkovanými OSB deskami. Nosná konstrukce má celkový rozměr 

3000 x 3000 x 235 mm (š/v/tl). Konstrukce stěny je tvořena dvěma různými skladbami stěny 

A a B (Obrázek 13). 

U skladby stěny A je vnější část konstrukce opláštěna dřevovláknitými deskami 

tloušťky 60 mm s reakcí na oheň E. Tyto desky jsou připevněné sponkami, po obvodě 

opatřeny perem a dráţkou a je a na ně nanesen omítkový fasádní systém s armovací 

mříţkou. Vnitřní strana nosné konstrukce je opláštěná OSB deskami tloušťky 15 mm, které 

jsou klasifikované podle reakce na oheň jako D-s2,d0. Prostor mezi I nosníky je vyplněn 

dvěma vrstvami tepelné izolace z dřevité hmoty tloušťky 80 mm s klasifikací E (Tabulka 

10). 

 

Obrázek 13: Skladba nosné stěny č. 2 (Skladba A vlevo, skladba B vpravo) 

Z vnějšku je skladba stěny B zaklopena dřevovláknitou deskou tloušťky 15 mm 

s klasifikací D-s2,d0. Tyto desky jsou dále překryty dalšími dřevovláknitými deskami 

tloušťky 40 mm s klasifikací E. Vnitřní strana nosné konstrukce je opláštěná OSB deskami 

tloušťky 15 mm, které jsou klasifikované podle reakce na oheň jako D-s2,d0. Prostor nosné 

konstrukce je vyplněn foukanou celulózou tloušťky 160 mm s klasifikací B-s2,d0.  

Vzorek byl upevněn do zdiva ze silikátových tvárnic tloušťky 250 mm na cementové 

tenkovrstvé maltě, volné okraje na bocích vzorku utěsněny minerální vlnou neomezující 

volnost pohybu zatíţené konstrukce. Zkušební vzorek byl 30 min před zkouškou a během 

trvání zkoušky osově zatíţen pomocí hydraulického zařízení silou 22,5 kN.m
-1

.Vzorek byl 

zkoušen podle křivky vnějšího poţáru. Před zkouškou byl kondiciován podle 

ČSN EN 1363-1 [36] za teploty vzduchu 10,4 °C a relativní vlhkosti vzduchu 46 %. 

Podmínky během zkoušky také probíhaly podle ČSN EN 1363-1 [36] a to 25,1°C a vlhkost 

50,4 %. 
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Tabulka 10: Skladba stěny č. 2 podle materiálů a jejich reakce na oheň 

Při průběhu zkoušky lze od jejího počátku pozorovat černání a odlupování omítky 

ve skladbě A. Uţ v 10 minutě dochází k hoření desek a rozestupování spár, které jsou však 

dále uzavřeny stykem desek na pero a dráţku. Od 20. minuty došlo vlivem hoření vzorku 

k nárůstu teploty nad poţadovanou mez a hořáky byly vypnuty. Po dalším hoření vnějších 

desek dochází teprve aţ ve 40 minutě k otevření styčných spár desek a k odpadávání jejich 

částí. Dále pokračuje hoření uvnitř vzorku, které nelze viditelně pozorovat. V 90. minutě lze 

zaslechnout praskání dřeva. Ve 103. minutě dochází k úniku kouře v nejteplejší části 

skladby B na neexponované straně a později k průniku plamenů v tomto místě. 

Výsledkem zkoušky je u obou skladeb stěny poţární odolnost REI 90 DP3 (Tabulka 

11). K ukončení zkoušky ve 105. minutě došlo díky porušení celistvosti ve skladbě B 

s izolací z foukané celulózy (C).  Průběhy teplot jako u předchozí stěny uvádí následující 

grafy (Graf 7, Graf 8). 

Tabulka 11: Výsledky zkoušky nosné stěny č. 2 

Parametr Dosaţení mezního stavu 

Skladba A Skladba B 

Aplikované zatíţení Rovnoměrně spojité osové zatíţení, 22,5 kN/m  

R - Nosnost  Mezní stlačení 105 min bez porušení 105 min bez porušení 

Mezní rychlost stlačení 105 min bez porušení 105 min bez porušení 

E - 

Celistvost  

Bavlněný polštářek 105 min bez porušení 105 min  

Měrky spár 105 min bez porušení 105 min bez porušení 

Trvalé hoření pl. 105 min bez porušení 105 min  

I - Izolace Průměrná teplota 105 min bez porušení
 

105 min 
*) 

Maximální teplota 105 min bez porušení
 

105 min 
*) 

*) Porušení kteréhokoliv kritéria nosnosti nebo celistvosti znamená současně porušení kritéria izolace 

Skladba A Skladba B 

Tl. 

[mm] 

Materiál Reakce 

na oheň 

Tl. 

[mm] 

Materiál Reakce 

na oheň 

1 Fasáda s arm. mříţkou  40 Dřevovláknitá deska E 

60 Dřevovláknité desky E 15 Dřevovláknitá deska D 

2 x 80 Izolace z dřev. hmoty E 160 Izolace  z foukané cel. B 

15 OSB desky D 15 OSB desky D 
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Graf 7: Průběh teplot při zkoušce poţární odolnosti  stěny č. 2 skladby A 

 

 

Graf 8: Průběh teplot při zkoušce poţární odolnosti stěny č. 2 skladby B 
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9.2 Nenosné stěny 

Ke zkoušce poţární odolnosti bylo pouţito 6 vzorků reprezentujících montované 

nenosné stěny, které byly zkoušeny ve slovenském zkušebním ústavu Fires podle zkušební 

normy STN EN 1364-1 [40]. Nosnou konstrukci vzorku tvořili smrkové sloupky o průřezu 

60x100m kryté z jedné nebo obou stran cementotřískovými deskami s reakcí na oheň  

A2 - s1,d0. Tyto desky mají rozměry 733 x 1200 mm (š/v) a tloušťku 12 nebo 14mm.  

Vzorek 1 - Ze strany tepelného namáhání byla jedna vrstva 12 mm desek přišroubovaná 

k rámu (Obrázek 14). 

 

Obrázek 14: Nenosná stěna vzorek č. 1 

Vzorek 2 - Ze strany tepelného namáhání byla jedna vrstva 14 mm desek přišroubovaná 

k rámu (Obrázek 15). 

 

Obrázek 15: Nenosná stěna vzorek č. 2 

Vzorek 3 – z obou stran byla jedna vrstva 12 mm desek přišroubovaná k rámu (Obrázek 

16). 

 

Obrázek 16: Nenosná stěna vzorek č. 3 

Vzorek 4 – z obou stran byla jedna vrstva 14 mm desek přišroubovaná k rámu (Obrázek 

17). 

 

Obrázek 17: Nenosná stěna vzorek č. 4 

Vzorek 5 – z obou stran byly dvě vrstvy 12 mm desek, vrstvy byly přišroubované k rámu 

(Obrázek 18). 
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Obrázek 18: Nenosná stěna vzorek č. 5 

Vzorek 6 – z obou stran byla jedna vrstva 12 mm desek přišroubovaná k rámu. Dutina 

vzorku byla vyplněna minerální vatou s objemovou hmotností 30 kg/m
3
 a tloušťkou 100 mm 

(Obrázek 19). 

 

Obrázek 19: Nenosná stěna vzorek č. 6 

Vzorky byly upevněny do otvorů ve stěně pórobetonových tvárnic s betonovými 

překlady pomocí šroubů po 700mm. Vzorky byly kondiciovány podle STN EN 1363-1 [36] 

v prostorách laboratoře (24,5°C; 54,0% relativní vlhkost vzduchu). Bezprostředně před 

zkouškou byla v laboratoři teplota 21,5°C a relativní vlhkost vzduchu  52,4%. 

Zkouška probíhala podle normové křivky poţáru. V 7. minutě na exponované straně 

začal unikat po obvodě vzorku č. 1 kouř, taktéţ se stalo ve 12. minutě i u vzorku č. 2. Kolem 

19. minuty začal povrch vzorku č. 1 tmavnout, bylo ukončeno jeho pozorování a vzorek byl 

překryt. Totéţ se stalo i se vzorkem č. 2 ve 26. minutě. V 54. minutě se začíná objevovat 

u vzorku č. 3 vodorovná prasklina. Po 61 minutách je zkouška ukončena na ţádost 

objednavatele. 

Tabulka 12: Výsledky zkoušky 6 vzorků nenosných stěn 

Teplotní křivka Normová teplotní křivka 

Parametr Dosaţení mezního stavu vzorku číslo 

1 2 3 4 5 6 

E - 

Celistvost  

Bavlněný 

polštářek 

19 min 

bez poruš. 

25 min 

bez poruš. 

60 min 

bez poruš. 

60 min 

bez poruš. 

Měrky spár 19 min 

bez poruš. 

25 min 

bez poruš. 

60 min 

bez poruš. 

60 min. 

bez poruš. 

Trvalé hoření 

plamenem 

19 min 

bez poruš. 

25 min 

bez poruš. 

60 min 

bez poruš. 

60 min 

bez poruš. 

I - Izolace Průměrná 

teplota 

16 min 20 min 54 min 60 min 

bez poruš. 

Maximální 

teplota 

17 min 21 min 54 min 60 min 

bez poruš. 
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Jelikoţ při této zkoušce nebyly dodrţeny velikosti vzorků a konstrukční detaily, slouţí 

tato zkouška jen informativně. Na následném grafu můţeme porovnat rozdíly v tloušťce 

či vrstvách obkladu při konstrukcích jednotlivých stěn (Tabulka 12). U vzorků č. 1-3 byly 

porušeny mezní stavy izolace. Vzorky č. 4-6 vydrţely bez porušení mezních stavů aţ 

do ukončení zkoušky na ţádost zadavatele. Na základě této informativní zkoušky byl vybrán 

vzorek č. 5 a stěna vyrobená podle tohoto vzorku řádně odzkoušená podle ČSN 1365-1 jako 

nosná stěna s výsledkem REI 60. Dále byl vzorek č. 3 podle zkoušky nosné stěny 

a doplňující zkoušky klasifikován jako nosná stěna REI 30. Oba vzorky je moţno vyplnit 

izolací s reakcí na oheň A1 nebo A2, jeţ nesníţí poţární odolnost.   
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Graf 9: Průběh teplot při zkoušce poţární odolnosti na neexponované straně nenosných stěn 

9.3 Podhledy 

Přestoţe se poţární odolnost podhledů jako nenosné konstrukce zkouší podle 

ČSN EN 1364-2 [40], mohou se také zkoušet z hlediska jejich příspěvku k poţární odolnosti 

konstrukčních prvků podle ČSN CEN/TS 13381 [42]. Podle této normy bylo odzkoušeno 

několik skladeb podhledů z desek na bázi sádry (Graf 10). Byly pouţity sádrokartony 

s reakcí na oheň A2 tloušťky 12,5 a 15 mm v jedné nebo dvou vrstvách. Jen jedna vrstva 

byla pouţita u sádrovláknitých desek klasifikovaných do třídy A1. Porovnáme-li závislost 

teploty na čase jednotlivých desek, ţe mezi sádrokartonovými deskami tloušťky 
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12,5 a 15 mm není téměř ţádný rozdíl. Do dosaţení teploty 300°C na neexponované straně 

není velký rozdíl ani mezi sádrovláknitou a sádrokartonovou deskou stejné tloušťky. To je 

způsobeno vypařováním vázané vody s tím, ţe sádrokartonová deska začíná poté ihned 

praskat, ale sádrovláknitá deska díky armování skelnými vlákny udrţuje svou celistvost 

déle. Pro moţnost klasifikace stěny do druhu DP2 by se dalo pouţít 2 vrstev 

sádrokartonových desek, ty dosáhnou teploty 300°C na neexponované straně v 50. (2x12,5 

mm) a 65. minutě (2x15 mm). 

 

Graf 10: průběh teplot ze zkoušek příspěvku k poţární odolnosti podhledů 
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10 Návrh materiálového řešení 

Nejvíce pozornosti se v oblasti poţární odolnosti věnuje nosným konstrukcím. Výpočty 

i zkoušky se pak nejčastěji zabývají únosností dřevěných konstrukcí. Při bliţším zkoumání 

výsledků zkoušek poţární odolnosti různých stěn jsem vypozoroval, ţe to není překročení 

meze únosnosti, po jejíţ překročení se zkouška končí. Nejčastěji se tyto zkoušky ukončují 

na základě porušení mezního stavu izolace nebo častěji celistvosti a tím pádem i izolace. 

Porušením mezního stavu celistvosti, které je způsobeno prasklinami v desce či spojích, se 

mění i ostatní pozorované vlastnosti. 

10.1.1 Nosné konstrukce 

Pro nosné konstrukce je v naší zemi nejčastěji pouţívané smrkové dřevo. V zahraničí se 

ještě hojně pouţívají i buk, borovice a jedle. Porovnáme-li dva stejné průřezy dřeva, jeden 

je z masivního konstrukčního dřeva a druhý se skládá ze stejného druhu ale lepeného dřeva, 

je konstrukce z lepeného dřeva lepší v mnoha fyzikálních ale i poţárních vlastnostech 

(Tabulka 13). Další moţností nosné konstrukce na bázi dřeva jsou I profily. Například 

profily tvořené smrkovými pásnicemi a stojinou z tvrdých dřevovláknitých desek, které jsou 

dále oboustranně izolované měkkými dřevovláknitými deskami do velikosti průřezu.  

I kdyţ se normativně výstavba dřevostaveb a zkoušení dřevěných konstrukcí v Evropě 

sjednocuje má Česká republika svou výjimku. Tu tvoří druhy stavebních konstrukcí. Jedná 

se zde o rozdíl třídy reakce na oheň nosných konstrukcí a jejích opláštění. Protoţe do druhu 

DP1 mohou být zařazeny pouze sestavy s nosnou konstrukcí třídy A1 nebo A2. I kdyţ 

například nehořlavá ocel ztrácí při určitých teplotách svou nosnost, můţe dřevěná 

konstrukce dosáhnout maximálně konstrukční druhu DP2. A to jen v tom případě, 

ţe po celou dobu stanovené poţární odolnosti nemůţe být nosná konstrukce vystavená 

teplotám vyšším neţ 300 °C. Ostatní konstrukce jsou pak označeny jako DP3 a nemohou být 

například podle vyhlášky 23/2008 Sb. pouţity při stavbě školského zařízení [22]. 

Pro prodlouţení poţární odolnosti se nosná konstrukce, jak jsem jiţ uvedl v kapitole 6.3, 

doplňuje dalšími materiály či konstrukcemi. Nejčastěji vyuţívané způsoby jsou: 

 obklad stěny  

 realizace předstěny před konstrukci  

 aplikace protipoţárního nátěru  
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10.1.2 Aplikace protipožárního nátěru 

U výběru intumescentního nátěru není rozhodující, jen výška vzniklé pěny, ale 

zejména její přilnavost ke chráněnému povrchu, jak dlouho trvá, kdy začne praskat 

a odpadávat a jak dlouho trvá vlastní pěnotvorba [14]. Pěna se musí u nátěrů na dřevo 

vytvářet co nejrychleji, protoţe k odbourávání hemicelulóz dochází jiţ v teplotním intervalu 

mezi 150 aţ 170
o
C a celulózy, která tvoří základní sloţku dřeva v intervalu kolem 250 aţ 

300
o
C [14]. Tyto nátěry by tedy měli reagovat v praxi do 1 aţ 2 minut. Tabulka 13 uvádí 

poţární odolnosti nechráněných prvků podle průřezu a k těmto hodnotám je přičtená 

zkouškou zjištěná hodnota příspěvku k poţární odolnosti nátěru 14,5 minuty.  U nátěrů 

aplikovaných na nenosné plošné konstrukce můţe příspěvek poţární odolnosti dosahovat aţ 

20 minut [14]. A je-li nátěr oboustranný, dokazují zkoušky příspěvek 31 minut. Na českém 

trhu se nachází velké mnoţství protipoţárních nátěrů, obvykle nejsou ale volně k prodeji. 

Aplikaci musí provádět odborná firma, která ručí za správnou tloušťku naneseného nátěru. 

10.1.3 Protipožární obklad  

Desky jsou pro dřevo nejvhodnější protipoţární ochrana a nejvíce zvyšují poţární 

odolnost. Od počátku hoření způsobují desky zpoţdění nárůstu teplot na neexponované 

straně a tím prodluţují nejen nosnost konstrukce ale i celistvost izolaci celé stěny. Zpoţdění 

nárůstu teplot závisí na druhu pouţitých desek (Graf 11), jejich tloušťce a počtu vrstev. Při 

porušení celistvosti exponované strany stěny v důsledku popraskání, či selhání uchycení, 

rychlost zuhelnatění nosné konstrukce se prudce zvyšuje. 
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Graf 11: Příspěvek k poţární odolnosti v závislosti na tloušťce desky 
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Tabulka 13: Navýšení poţární odolnosti dřevění konstrukce vlivem aplikace pěnotvorného 

nátěru (spotřeba nátěru 550 g.m
-2

, minimální tloušťka 10 mm) [14] 

Dřevěný 

prvek 

Průřez prvku 

[mm] 

Poţární odolnost 

nechráněného 

prvku 

tn [min] 

Poţární odolnost 

chráněného prvku 

tch [min] 

 

 

Nosník 

z rostlého 

dřeva 

50/100 12,7 27,2 

70/140 17,7 32,2 

100/140 22,6 37,1 

115/200 27,5 42 

140/200 31,5 46 

150/250 25,9 50,4 

200/300 49 63,5 

 

 

Nosník 

z lepeného 

dřeva 

50/100 14,5 29 

50/120 15 29,5 

70/140 20,2 34,7 

100/140 25,9 40,4 

115/200 31,4 45,9 

140/200 36 50,5 

150/250 40,9 55,4 

200/300 52,8 67,3 

 

 

Sloup 

z rostlého 

dřeva 

100/140 12,9 27,4 

120/120 14 28,5 

140/140 16,2 30,7 

140/200 18,2 32,7 

150/250 21,3 35,8 

 

 

Sloup 

z lepeného 

dřeva 

100/140 14,8 29,3 

120/120 16 30,5 

140/140 18,5 33 

140/200 20,8 35,3 

150/250 24,3 38,5 
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U nás se nejčastěji pouţívají dřevovláknité a sádrové desky. Dřevovláknité desky mají 

hustotu větší nebo rovnu 450 kg.m
-3

 a odhořívají obdobně jako rostlé dřevo. Počátek 

odhoříváním je zpoţděn o čas ztráty volné a vázané vody. Desky na bázi sádry jsou 

po odpaření vázané vody náchylné k praskání, které je naopak zpoţděno o odhořívání 

povrchových armovacích vrstev. Obecně platí, ţe sádrovláknité desky armované sklenými 

vlákny jsou odolnější neţ sádrokarton povrchově vyztuţený kartonem či papírem. Odolné 

proti praskání jsou desky z vysoce tepelně odolných materiálů se stabilizovaným obsahem 

vlhkosti (desky na bázi minerálních vláken, vápenocementové, vermikulitové). Skelná 

vlákna, která jsou součástí některých desek, mají teplotu měknutí 450°C. Jelikoţ při poţáru 

se pohybují teploty i kolem 1000°C skelná vlákna v těchto deskách respektive i izolaci  

ztrácí svou výztuţnou funkci. Tomu bychom mohli předejít, nahradíme-li skelná vlákna 

čedičovými. Minerální vlákna na bázi čediče mají totiţ bod tání 960°C [19]. 

Kromě maximální teploty 300°C na nosné konstrukci po dobu stanovené poţární 

odolnosti musí být pro zařazení konstrukce do druhu DP2 splněny ještě další podmínky. 

Nestačí, ţe opláštění je třídy A1 nebo A2, ale desky tvořící opláštění musí být homogenní 

a tvořeny maximálně 5% organických látek. Podmínku homogenity nesplňují desky na bázi 

sádry, minimální procento organických látek zase desky dřevovláknité nebo 

cementotřískové. I kdyţ tyto desky budou součástí stěn s vysokým výsledkem zkoušky 

poţární odolnosti, budou zařazené do druhu DP3 a tudíţ budou omezeny pouţitím 

pro některé stavby. 

10.1.4 Spáry a spoje 

Na překročení mezního stavu celistvosti má vliv i provedení jejich spojů.  

Při zkouškách poţární odolnosti pozorujeme, ţe na exponované straně je celistvost obkladů 

porušena nejdříve na okrajích. U nosné stěny č. 1 dochází v 5. minutě k odpadnutí tmelu, 

který kryje spáry a ihned poté došlo k jejich narušení spár. K praskání v ploše desek dochází 

aţ o 20 minut později. Praskání ve spárách je způsobeno nejen tepleným namáháním tmelu, 

ale i pohybem volných okrajů desek. U nosné stěny č. 2 k rozevírání spár dochází kolem 

10. minuty, ale provedení spoje systémem pero dráţka zpomaluje otevírání spár, k tomu 

dochází aţ ve 40. minutě. Kromě provedení spoje na pero a dráţku lze spoje lépe chránit 

přetmelením a armovací mříţkou, která je vhodně připevněna k podkladu např. sponami. 

Součinnost těchto opatření oddaluje odkrytí a popraskání spár a jejich následné rozevření.  
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10.1.5 Izolace  

Hlavní funkcí tepelné izolace je zabránit úniku tepla do jiného prostředí nebo 

materiálu. Při hodnocení poţární odolnosti přispívá ke zvýšení mezního stavu hlavně 

izolace, ale také celistvosti. Dále chrání ze stran nosnou konstrukci. Nejvyšší třídy reakce 

na oheň a další fyzikální vlastnosti dosahují izolace na bázi minerálních vláken, z nich pak 

vlákna čedičová případně ţivcová. Posuzujeme-li mezní stav izolace na neexponované 

straně stěny, pak mezi nejdůleţitější schopnost izolací je tepelná vodivost. Nejlepších 

hodnot tepelné vodivosti dosahuje skelná rohoţ při objemových hmotnostech v rozmezí 

40-50 kg.m
-3

  (Graf 12). 
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Graf 12: Závislost součinitele tepelné vodivosti minerální vlny na objemové hmotnosti[23] 

 

Pouţijeme-li stejný obklad a nosné konstrukce s izolacemi, které jsou klasifikovány 

do jiných tříd reakce na oheň (Tabulka 14), vykazují tyto stěny stejné poţární odolnosti. 

Nemusí být tudíţ platným pravidlem, ţe čím vyšší třída reakce na oheň výrobku, tím vyšší 

poţární odolnost konstrukce. Výsledky zkoušek poukazují na to, ţe izolace nemá na zvýšení 

poţární odolnosti takový vliv jako obkladové materiály (Tabulka 15).  
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Tabulka 14: Porovnání izolací skladby A a B nosné stěny č. 1 

Materiál Skladba A Skladba B 

Tloušťka 

[mm] 

Reakce na 

oheň 

Tloušťka 

[mm] 

Reakce na 

oheň 

Deska 12,5 A2 12,5 A2 

Izolace 60 A1 60 E 

Deska  15 D 15 D 

Izolace  140 C 140 E 

Deska 15 D 15 D 

Poţární odolnost 242,5 REI 60 242,5 REI 60 

 

Tabulka 15: Vliv izolace na zvýšení poţární odolnosti 

Materiál Nosná stěna 3 

(Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.) 

Nosná stěna 4 

(Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.) 

Tloušťka 

[mm] 

Reakce na 

oheň 

Tloušťka 

[mm] 

Reakce na 

oheň 

Deska 12,5 A2; 12 A2 

Deska 12 D 12 A2 

Izolace 100 B 100 - 

Deska  15 D 12 A2 

Deska  - - 12 A2 

Poţární odolnost 140 REI 45 148 REI 60 

10.1.6 Spojovací prostředky 

 V neposlední řadě mají vliv na zvýšení poţární odolnosti spojovací prostředky. 

Nejčastěji se pro spojování nosné konstrukce a přichycení obkladů k ní pouţívají hřebíky 

a vruty. Jejich největší plus je snadné pouţití, přilnavost k povrchu a na rozdíl od svorníků 

jsou namáhány v celém svém průřezu. Šrouby se navíc vyznačují větší pevností proti 

vytaţení. Další moţnost je pouţití plechu s prolisovanými trny. U těchto spojů je velká část 

vystavena ohni a tím se zvyšuje předpoklad sníţení poţární odolnost. U klasických 

spojovacích prostředků nemá jejich počet či zmenšování rozteči nemá vliv na poţární 

odolnost celé konstrukce v minutách.  
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11 Návrh zásad pro stanovení požární odolnosti konstrukčního 

systému 

Výsledky zkoušek poţární odolnosti dokazují, ţe navrţení zásad pro stanovení poţární 

odolnosti z hlediska překročení mezních stavů celistvosti a izolace nelze dopředu odvodit 

ani vypočítat. Je to důsledek zvýšení teploty konstrukce při prostupu prasklinami v deskách, 

které vznikají náhodně. 

Pro klasifikaci konstrukčního druhu DP2 musí splňovat obkladové materiály určité 

podmínky. Jsou to reakce na oheň třídy A1 nebo A2, schopnost udrţet po dobu poţární 

odolnosti teplotu na nosné konstrukci do 300°C, homogennost desek a maximálně 5% 

organických látek obsaţených v obkladech. Protokoly z hodnocených zkoušek poţární 

odolnosti ukazují, ţe i např. cementotřískové desky či sádrokartony, které poslední dvě 

zmíněné podmínky porušují, udrţí teplotu na nosné konstrukci do 300°C po dobu kolem 45 

minut.  I přes tyto dobré výsledky nemohou být pouţívány pro konstrukce druhu DP2, coţ 

se mi jeví poněkud nelogické. 

Při hodnocení druhů stavební konstrukce není měření teplot na vnitřní straně desek při 

zkoušce pevně dán předpisem. Není určeno do jakých míst a kolik termočlánků bude 

na rozhraní obkladové desky a izolačního jádra ve sledované konstrukci instalováno. Proto 

doporučuji tento postup sjednotit a vytvořit zkušební předpis, podle kterého budou zkušební 

laboratoře jednotně postupovat. 
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12 Závěr 

Cílem této práce byl návrh materiálového řešení a zásad pro stanovení poţární odolnosti 

konstrukčního systému. Pro řešení bezpečnosti dřevostaveb je třeba se seznámit s celou 

řadou aspektů. V prvé řadě jsem uvedl základní vlastnosti a sloţení dřeva. Poté jsem 

ze široké škály konstrukčních systémů vybral ty nejpouţívanější jak ve světě, tak i u nás 

a uvedl jejich klady a zápory. Po srovnání rozvoje dřevěných staveb v ČR a dalších 

vybraných státech ve světě jsem zjistil, ţe je u nás zalesněnost přes 30%, přesto u nás 

dosahuje podíl staveb ze dřeva jen 4% všech staveb. Coţ je ve srovnání s ostatními 

vybranými zeměmi velmi málo. Je to způsobené historickým vývojem v oblasti dřevostaveb 

a všeobecným názorem veřejnosti na stavby z hořlavých materiálů. V dnešní době jsou jiţ 

často klasické hořlavé materiály nahrazeny bezpečnějšími a vhodnějšími, nejen po stránce 

poţární bezpečnosti ale i po stránce ekonomické. Kdyţ jsem srovnal trh s protipoţárními 

obklady, vyplývá z toho, ţe náš trh nabízí téměř totoţné produkty jako okolní státy. Moţná 

i proto zaţívají dřevěné stavby renesanci a je stále větší zájem hlavně o nízkoenergetické 

a pasivní domy, pro něţ jsou dřevostavby velice vhodné. V některých státech je jiţ povolena 

stavba pouze domů o nízké energetické náročnosti.  

Pro volbu vhodné ochrany je třeba znát i příčiny vzniku poţárů těchto staveb. Určení 

přesného počtu poţárů dřevostaveb za určité období je sloţité, protoţe Hasičský záchranný 

sbor sice vede podrobné statistiky poţárů, ale nedělí se na typ stavební konstrukce. Proto 

jsem ve spolupráci s krajskými zjišťovateli příčin poţárů hodnotil reprezentativní vzorek asi 

150 poţárů dřevostaveb za posledních 5 let. Ve srovnání se statistikami všech poţárů za toto 

období jsem zjistil, ţe procento nedbalosti při různých neodborných opravách a obsluze 

topidel je zde vyšší, neţ udává Hasičský záchranný sbor pro celkový počet poţárů. Dále 

jsem sestavil tabulku, která uvádí chování dřeva a materiálů na jeho bázi při poţáru 

(Tabulka 4). To vše jsem doplnil výčtem prvků pasivní ochrany, kterými lze chránit dřevěné 

konstrukce. 

Ve své práci se také věnuji otázce uplatnění vícepodlaţních dřevostaveb. Porovnáme-

li poţární výšku dřevěných staveb v ČR a okolních států, nezjistíme ţádné výrazné 

odchylky. A pět podlaţí je pro tyto stavby dostatečných. Kdyţ ale vezmu v úvahu 

benevolenci stavebních zákonů ve skandinávských zemích, které dřevostavby v počtech 

podlaţí nějak výrazně neomezují, mohu jedině doporučit poţární výšku dále navýšit. 

Samozřejmě v souvislosti s vhodnou protipoţární ochranou. 
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Pro dosaţení hlavních cílů práce jsem věnoval pozornost zkouškám poţární odolnosti 

podle platných norem, na jejichţ základě jsem pak hodnotil materiálové sloţení a zásady 

stanovení poţární odolnosti. Z většiny hodnocených zkoušek konstrukcí na bázi dřeva 

vyplývá, ţe k poruše konstrukce a tím pádem ukončení zkoušky dojde většinou 

po překročení mezních stavů celistvosti a izolace. Je to proto, ţe před samotnými zkouškami 

poţární odolnosti zadavatel nejdříve provede teoretické výpočty dané konstrukce. Ty se 

zaměřují na únosnost nosné konstrukce, pro kterou se u nás většinou pouţívá smrkové 

řezivo. Proto při zkouškách nedochází tak často k porušení mezního stavu únosnosti.  

Celistvost protipoţárních desek nelze přesněji předem odvodit nebo vypočítat. Kdyţ 

deska praskne, zvyšuje se teplota na neexponované straně desky. Praskliny nejdříve vznikají 

v oblasti spár. Na základě výsledků zkoušek navrhuji několik moţných úprav 

(viz kap. 10.1.4), které oddálí rozevírání spár. Tento problém lze řešit i pouţitím vhodných 

spojovacích prostředků. Na zamezení porušení celistvosti a izolace na neexponované straně 

zkoušené stěny má vliv hlavně protipoţární obloţení. Pouţití vnitřní izolace s horší či lepší 

třídou reakce na oheň nemá na zvýšení poţární odolnosti takový vliv jako samotný obklad.  

Při hodnocení protipoţárních desek dosahují nejlepších výsledků desky s přísadou 

minerálních vláken. Jsou to především obklady sádrovláknité, cementové a desky na bázi 

minerálních vláken. Náhradou skelných vláken vlákny čedičovými, které mají teplotu tavení 

kolem 1000°C, dosáhneme ještě lepších výsledků. Jako vhodnou kombinaci hodnotím také 

moţnost dřevovláknitých desek s přísadou čedičových vláken.  

V neposlední řadě je velmi důleţité zmínit klasifikací konstrukčních druhů. A to 

konstrukce DP2 a DP3, pro které je moţno pouţít dřevěných nosných konstrukcí. 

Klasifikace druhu DP2 je dále omezena nejen pouţitím desek třídy A1 a A2, ale 

i homogenitou a maximálním mnoţstvím organických látek (5%).  To při pouţití dnešních 

protipoţárních obkladů shledávám jako nadbytečné omezení.  
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