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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá chováním dřeva a materiálů na bázi dřeva při požáru, 

popisuje zásady navrhování prvků a dřevěných spojů konstrukcí, při působení požárního 

zatížení. Nastiňuje možnosti a funkce různých způsobů požárních ochran. Dále nastiňuje 

výpočetní metody a následně je využívá k návrhům a posouzení prvků dřevěných konstrukcí 

na účinky požáru.  
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redukovaných vlastností; protipožární ochrana 

 

Annotation 

The aim of this thesis is wood and wood based materials behaviour by the fire load, it 

describes elements and joints design principles by the fire load. This thesis shows possibilities 

and functions of various types of fire protections and also calculation methods for design and 

assessment of elements of timber structures by the fire. 
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Seznam použitého značení 
 

,   modifikační součinitel pro požár 

  20% kvantil pevnostní vlastnosti při běžné teplotě 

,   dílčí součinitel spolehlivosti dřeva při požáru 

  součinitel 

  20% kvantil tuhostní vlastnosti při běžné teplotě (modul pružnosti nebo modul 

pružnosti ve smyku) 

  5% kvantil tuhostní vlastnosti při běžné teplotě (modul pružnosti nebo modul 

pružnosti ve smyku) 

  převodní součinitel  

  hodnota 20% kvantilu mechanické odolnosti při běžné teplotě bez účinku 

trvání zatížení a vlhkosti 

  charakteristická mechanická odolnost spoje, při běžné teplotě bez účinku trvání 

zatížení a vlhkosti 

  návrhový účinek zatížení při navrhování na běžnou teplotu pro základní 

kombinaci zatížení 

  charakteristická hodnota stálého zatížení 

   součinitel pro časté hodnoty proměnných zatížení při požární situaci, dané buď 

  ψ ,  nebo ψ ,  

,   charakteristická hodnota hlavního proměnného zatížení 

  redukční součinitel nepříznivých stálých zatížení G 

  dílčí součinitel pro stálá zatížení 

,   dílčí součinitel pro proměnné zatížení 1 

  jednorozměrná rychlost zuhelnatění, při vystavení účinkům normového požáru 

  doba vystavení účinkům požáru 

 nominální návrhová rychlost zuhelnatění, jejíž rozsah zahrnuje účinek zaoblení 

rohů a trhlin 

  charakteristická hustota ℎ   tloušťka desky 

  čas porušení požární ochrany 

  součinitel dodatečné ochrany 

  čas počátku zuhelnatění 
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ℎ   tloušťka izolačního materiálu 

  objemová hmotnost izolačního materiálu 

,   návrhová hloubka zuhelnatění pro jednorozměrné zuhelnatění 

  minimální délka vniku spojovacích prostředků do nezuhelnatělého dřeva 

  tloušťka vrstvy s předpokládanou nulovou pevností a tuhostí 
  obvod zbytkového průřezu vystaveného požáru 

  plocha zbytkového průřezu 

  rychlost zuhelnatění 

  součinitel zohledňující zvětšený tepelný tok skrz spojovací prostředek 

  požadovaná normová doba požární odolnosti 

,   doba požární odolnosti nechráněného spoje 

  čas do počátku zuhelnatění 

 

E  kritérium celistvosti 

I  kritérium izolace  

R  kritérium stavební mechanické odolnosti 
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1 Úvod 
 

Dřevostavby se dostávají do popředí díky současné krizi i v ohledu na ekologii. V 

současné době se rozšířil zájem o nízkoenergetické i pasivní domy, těmto požadavkům 

nejlépe vyhovují dřevostavby, a tak se dřevěné domy začínají stavět v mnohem větším 

rozsahu. 

Nezanedbatelné výhody jsou v úsporách, šetrnosti a souladu s okolím. Dřevostavby 

jsou tolik oblíbené pro jejich maximální pohodlí, zdravé klima a díky jejich zdravému 

vnitřnímu prostředí minimální možnosti vzniku plísní. Výborná je i jejich rychlá realizace, 

úspory obytné plochy a vyhovění současným moderním nárokům na bydlení. Úspory 

spočívají především ve vytápění, topná sezóna se významně zkracuje, z důvodu výborných 

tepelně izolačních vlastností. Celkový provoz dřevostaveb je úspornější, než u ostatních 

staveb. 

Samozřejmě nelze opomenout nevýhody dřevostaveb, ty se nacházejí právě v přípravě 

a realizaci staveb. Dokonalost přípravy projektu je nezbytně nutná, tak jako provádění detailů 

na stavbě, kdy by měla být zajištěna odbornost řemeslníků. Pokud v jakémkoliv směru dojde 

k zásadním chybám, stavba nebude fungovat, tak jak by měly. Finanční ztráty nabudou u 

nutných dodatečných oprav a k zamýšlené úspoře energií také nedojde. 

Stále je velké množství zákazníků, kteří dřevěným domům nevěří z důvodu hořlavosti 

dřeva. Lidé si často neuvědomují, že dřevo je proti požáru dobře odolné a riziko vzniku 

požáru je minimální. Na rozdíl od ocelových konstrukcí ty dřevěné neztrácí pevnost ani 

tuhost, navíc zuhelnatělá vrstva, která vzniká při hoření, působí částečně jako protipožární 

ochrana. V dnešní době kdy se stavění dřevěných domů rozrůstá, nároky na protipožární 

ochranu dřeva rostou také, což je hlavní předmětem této bakalářské práce. 
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2 Chování rostlého dř
 

Typické chování rostlého d
obrázku 1. 

Obrázek 1

 

Konstrukční prvky z rostlého d

požáru z počátku prudce rozhoř

vrstva zuhelnatělé dřevní hmoty, kt

tepelnou izolaci. V nepoškozené 

teplotu v nejbližší oblasti povrchu. V

mechanické ani fyzikální vlastnosti, snížení únosnosti tedy zohled

U rostlého dřeva a materiál

celistvý, protože při požáru prvky nepraskají a minimáln

Požár má 2 fáze, v obou z nich

jde o rozhořívání a posléze o plně
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Chování rostlého dřeva a materiálů na bázi dřeva při požáru

Typické chování rostlého dřeva a materiálů na jeho bázi při požáru je zobrazeno na 

Obrázek 1 – Schéma hoření dřeva viz [16] 

rostlého dřeva nebo materiálu na bázi dřeva se p

átku prudce rozhoří. Tato intenzita trvá až do okamžiku, kdy na povrchu vznikne 

řevní hmoty, která zabraňuje přístupu vzduchu, snižuje ho

nepoškozené části prvku právě tato zuhelnatělá vrstva udržuje nem

nejbližší oblasti povrchu. V části průřezu nepoškozené ohněm se tém

kální vlastnosti, snížení únosnosti tedy zohledňuje redukce pr

řeva a materiálů na bázi dřeva nevznikají trhliny a povrch z

i požáru prvky nepraskají a minimálně sesychají. 

obou z nich se dřevo a dřevěné materiály chovají odlišn

ívání a posléze o plně rozvinutý požár. 

Lucie Matějičná 
 

ř ři požáru 

ři požáru je zobrazeno na 

 
řeva se při působení 

í. Tato intenzita trvá až do okamžiku, kdy na povrchu vznikne 

ístupu vzduchu, snižuje hoření a zajišťuje 

ělá vrstva udržuje neměnnou 

ěm se téměř nemění 

ňuje redukce průřezu.  

eva nevznikají trhliny a povrch zůstává 

materiály chovají odlišně, zpočátku 
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Rozhořívání nastává díky stupni zápalnosti materiálu, jeho hořlavosti, rychlosti šíření 

ohně (plamene) a schopnosti předávat teplo. 

Plně rozvinutý požár následuje po vzplanutí, všechny hořlavé materiály nyní hoří. 

V tuto chvíli je rozhodující zachování mechanických vlastností a zabránění požáru postupovat 

dál za hranice jeho vzniku, tedy nedovolit další šíření ohně, kouře a působení vysokých teplot 

na odvrácené straně ohně. Požár by se takto mohl nepřímo přenést na okolní konstrukce. 

Požární odolnost vyjadřuje schopnost prvku odolat úplnému požáru. Takovou 

vlastnost může mít konstrukční prvek, ale ne materiál. U nosných prvků záleží na jejich 

materiálu, poměrů uložení, a také na rozdělení a velikosti zatížení. 

Hořlavost dřevěných materiálů lze redukovat impregnací nebo povrchovou úpravou, které 

zvýší nutnou energii pro zapálení, ale nedokážou zajistit nehořlavost. 

Zapálit rostlé dřevo lze těžce, pro samovznícení potřebuje účinek teploty přes 400 °C 

setrvávající krátkodobě až středně dlouhou dobu a i když se nachází blízko zdroj je potřeba, 

aby po určitý čas přesahovala povrchová teplota 300 °C. Záznamů, ve kterých se dřevo 

zapálilo rychleji než jiný materiál, je velmi málo. Dřevo má, na rozdíl od jiných materiálů, ve 

většině situací nízké riziko zapálení, z toho důvodu je využíváno pro porovnávání s dalšími 

materiály. 

Při plně rozvinutém požáru u dřevěných prvků se nacházejí i jisté pozitivní faktory, je 

to např. vrstva zuhelnatělého dřeva tedy dřevěného uhlí, která má asi jen šestinovou tepelnou 

vodivost rostlého dřeva, chová se tedy jako tepelná izolace. Vrstva také zpomaluje rozklad 

dřeva pod ní, což je příčinou udržení teploty na povrchu značně vyšší než ve středu průřezu. 

Díky tomu je u dřevěných konstrukcí požární odolnost mnohem vyšší než se předpokládá. Pro 

nastínění je na obrázku 2 vidět prvek zasažený požárem. 

Zuhelnatělá vrstva vzniká silným, krátkým hořením. Zapálení nastává při působení 

dostatečně velkého tepelného toku.  

Při požáru působícím déle než 20 min je pod zuhelnatělou vrstvou další, o tloušťce asi 

30 mm, která není zcela rozložená, ale zasažená vysokou teplotou a chemicky pozměněná, její 

část o teplotě nad 200 °C se nazývá vrstva pyrolýzy, je tlustá asi 5 mm. Ve vzdálenosti větší 

než cca 30 mm pod zuhelnatělou vrstvou je teplota dřeva přibližně 20 °C. Tedy vrstva 

pyrolýzy se vyskytuje mezi zuhelnatělým a tepelně nezměněným dřevem. Z důvodu špatné 

tepelné vodivosti dřeva se do zbytku průřezu dostane jen málo tepla. 

 

 



Bakalářská práce: Požární odolnost prvků a spojů dřevěných konstrukcí  Lucie Matějičná 
FAST, VŠB-TUO   

 

14 
 

Obrázek 2 - Průřez dřevěným konstrukčním prvkem po požáru [14] 

 

Chování dřevěných prvků během požáru značně ovlivňuje povrch, obvod, tvar a 

rozměry průřezu. Na poměru povrchu k objemu prvku je závislá hořlavost. Plamen postupuje 

tím rychleji, čím je vyšší daný poměr. Tento poměr zvětšuje hrubý povrch a hodně ostrých 

hran, čímž působí nepříznivě, proto se povrch zjemňuje hoblováním a hrany zakulacují. 

Riziko postižení ohněm zvětšují trhliny a drobné poruchy celistvosti. Nižší míru zuhelnatění 

než rostlé dřevo má v tomto případě lepené lamelové dřevo, z důvodu menšího výskytu trhlin. 

K hustotě určené ve stavu naprosto suchém se vztahuje čas do zapálení a šíření ohně, 

z toho důvodu se různé druhy dřeva liší v chování při požáru. Vztah hustoty a míry 

zuhelnatění je podobný vztahu mezi hustotou a zápalností. Čím nižší má dřevo hustotu, tím 

dříve dojde k zapálení. Při požáru má vlhkost významný vliv na chování dřeva, u konstrukcí 

ze dřeva se její obsah pohybuje kolem 8 % až 15 %. Dříve než dřevo začne hořet, je nutno 

vypaření přibližně 80 - 150 kg vody z tuny dřeva.  

Tvorbu dřevěného uhlí a hořlavých plynů způsobuje chemický rozklad, který probíhá 

při hoření dřeva. 

U tenkého dřevěného proužku dojde k samovznícení tehdy, kdy se teplota pohybuje 

kolem 340 - 430 °C. Rozmezí teploty zápalnosti kolísá vzhledem k předchozím podmínkám, 

např. pokud v dřívější době na dřevěný prvek působila teplota 20 - 100 °C, část vody se již 

vypařila a pro zapálení už nebude třeba tolik energie. Odpařování vody ze dřeva nastává při 

dosažení 100 °C, vypařování probíhá pomocí pórů, trhlin, spojů, rohů nebo hranami, tedy 

směrem nejmenšího odporu. Po odpaření veškeré vody dojde ke zvýšení teploty. 

 Povrchové plyny, složené cca z 30 % hořlavým CO a 70 % nehořlavým CO2, vznikají 

mezi 150 a 200 °C. Pyrolýza čili tepelný rozklad dřeva postupuje do 275 °C celkem pomalu, 

také výhřevnost se pohybuje pouze kolem 5 024 kJ/m3, až po překročení této hodnoty 

probíhají silně exotermické reakce a produkcí snadno zápalné uhlovodíkové směsi (o 
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výhřevnosti nad 8 374 kJ/m3) teplota rychle vzrůstá. Výhřevnost stoupá až na 18 840 kJ/m3 

při teplotách kolem 400 až 420 °C, kdy je tvorba hořlavé směsi nejvyšší. Vznik plynů se 

snižuje, tehdy kdy teplota překročí 500 °C.  

 Rozvíjející se teplo podporuje další hoření a rozkládá vrstvy dřeva vzdálenější od 

povrchu na spalitelné. Současně na povrchu vzniká špatně tepelně vodivá vrstva, zabraňující 

vniknutí tepla do nerozložených vrstev dřeva, tvořená nespáleným uhlíkem. Tato vrstva také 

zamezuje dalšímu proniknutí spalitelných plynů na povrch, a tím je možné u větších průřezů 

dosáhnout až uhasnutí ohně, ovšem pokud vrstva nepopraská a neopadá.  

 

Obrázek 3 - Průřez nosníků a sloupů před a po namáhání požárem 
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3 Zásady navrhování 
 

3.1 Požadavky 
 
3.1.1 Základní 
 

- návrh konstrukcí na účinek požáru musí být takový, aby si v případě požadavku 

stavební mechanické odolnosti udržely nosnou funkci; 

- je-li požadováno rozdělení na požární úseky, musí návrh a zhotovení prvků, při 

účincích požáru, zajistit zachování požárně dělící funkce, neporušení izolace ani 

celistvosti a omezení tepelného sálání na straně odvrácené požáru; 

- není nutné uvážení přetvoření nosné konstrukce, pokud prvky plní požárně dělící 

funkci při účincích nominálního požáru, ochranné prostředky vyhovují povrchům 

zpočátku chráněným proti vystavení účinkům požáru a u nosných konstrukcí bez 

dělící funkce splňují návrh na oboustrannou požární odolnost ve stejném čase. 

 
3.1.2 Pro působení účinků nominálního požáru 

 

- prvky musí plnit tyto funkce: 

 dělící, tedy kritérium celistvosti E a v případě požadavku i kritérium izolace I; 

 únosnou, kritérium pro stavební mechanickou odolnost R;  

 nosnou i dělící: kritéria stavební mechanické odolnosti R, celistvosti E a 

izolace I; 

- kritérium R se považuje za splněné, pokud je zachována únosnost při účinku požáru 

po požadovanou dobu; 

- kritérium I se považuje za splněné, pokud průměrný vzrůst teplot na povrchu, který 

není vystaven účinku požáru, je vymezen na 140 K  a maximální vzrůst teploty 

na jakémkoliv místě povrchu nepřekročí 180 K; 

 
3.1.3 Pro působení účinků parametrického požáru 
 

- nosná funkce by měla být zachována po celý čas trvání požáru v požadované době, 

případně v průběhu trvání požáru a zároveň útlumové fáze; 

- ke kontrole dělící funkce, při teplotě 20°C má sloužit: 
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 průměrný vzrůst teplot požáru na straně konstrukce, která není vystavena 

požáru, vymezuje hodnota 140 K a maximální vzrůst teploty by neměl 

přesáhnout 180 K po dobu fáze ohřevu, dokud nedosáhne maximální teploty 

požárního úseku; 

 v průběhu útlumové fáze průměrný vzrůst teplot požáru na straně konstrukce, 

která není vystavena požáru, vymezuje hodnota ∆θ = 200	K [1] a maximální 

vzrůst teploty by neměl přesáhnout ∆θ = 240	K [1]. 

 

3.2 Zatížení 
 

Zatížení působící na posuzovaný prvek je nutno stanovit dle platných normativních 

předpisů [2]. 

 

3.3 Posouzení 
 

- Pro návrh musí model konstrukčního systému simulovat užitné vlastnosti; 

- u materiálů jiných než dřevěných je nutno vzít v úvahu účinek teplotní roztažnosti; 

- požární návrh se může zhotovit pomocí výsledků požárních zkoušek nebo kombinací 

požárních zkoušek a výpočtů, místo navrhování podle výpočtu; 

- momenty na okrajích části konstrukce, vnitřní síly a reakce v podpěrách se mohou 

převzít z konstrukční analýzy při běžné teplotě, jako jiný způsob provedení 

konstrukční analýzy požární situace v čase  = 0; 

- má se stanovit spolupůsobení částí konstrukce pomocí podmínek podepření 

nezávislých na čase a okrajových podmínek při působení účinků požáru, na základě 

tepelných roztažení a přetvoření, aby bylo možné analyzovat část konstrukce; 

- síly a momenty na okrajích části konstrukce a okrajové podmínky uložení, se v čase 

nemění; 

- materiálové vlastnosti a tuhosti závislé na teplotě, způsob při porušení požárem a 

účinky teplotních roztažení a přetvoření, tedy nepřímé požární zatížení se musí uvážit 

při analýze části konstrukce; 

- při požární situaci se u globální konstrukční analýzy musí vzít v potaz: 

 tuhosti prvku a vlastnosti materiálu závislé na teplotě 

 při vystavení požárním účinkům příslušný způsob porušení 
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 požární zatížení nepřímé - účinky teplotního přetvoření a roztažení. 

 

Pro požadované trvání vystavení účinkům požáru t se musí ověřit dle[1]: 

 

, ≤ , ,  

 (1) 

3.3.1 Pravá strana 
 

, ,  (1) – odolnost konstrukce [1] 

Návrhová pevnost při požáru: 

 

, = , 	 , 			 [ ] 
(2) = 	  

(3) 

Návrhová tuhostní vlastnost při požáru (modul pružnosti nebo modul pružnosti ve smyku): 

, = , 	 , 			[ ]     

(4) =    

(5) 

Návrhová hodnota mechanické odolnosti při požáru v čase t: 

, , = 	 ,   

(6) = 	   

(7) 

,   modifikační součinitel pro požár [-]; 

  20% kvantil pevnostní vlastnosti při běžné teplotě [MPa]; 

,   dílčí součinitel spolehlivosti dřeva při požáru [-]; 

  součinitel z tabulky 1 [-]; 

  20% kvantil tuhostní vlastnosti při běžné teplotě (modul pružnosti nebo modul 

pružnosti ve smyku) [MPa]; 
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  5% kvantil tuhostní vlastnosti při běžné teplotě (modul pružnosti nebo modul 

pružnosti ve smyku) [MPa]; 

  převodní součinitel [-];  

  hodnota 20% kvantilu mechanické odolnosti při běžné teplotě bez účinku trvání 

zatížení a vlhkosti ( = 1) [MPa]; 

  charakteristická mechanická odolnost spoje, při běžné teplotě bez účinku trvání 

zatížení a vlhkosti ( = 1) [MPa]; 

 

Tabulka 1 – Součinitel  viz [1] 

  

Rostlé dřevo 1,25 

Lepené lamelové dřevo 1,15 

Desky na bázi dřeva 1,15 

LVL 1,10 

Spoje se spojovacími prostředky ve střihu s bočními 

prvky ze dřeva a desek na bázi dřeva 
1,15 

Spoje se spojovacími prostředky ve střihu s bočními 

prvky z oceli 
1,05 

Spoje s osově zatíženými spojovacími prostředky 1,05 

 
3.3.2 Levá strana 
 

,  (1) - účinek zatížení [1] 

U použití kombinačních součinitelů ,  nebo ,  se má účinek zatížení určovat pro 

čas  = 0.  

Návrhový účinek zatížení při požární situaci, určený podle [2], zahrnující účinky 

teplotní roztažnosti: 

 

, = 	 			[ ]  
(8) 
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Redukční součinitel  : 

a) Redukční součinitel pro návrhové zatížení při požární situaci pro kombinaci zatížení  

 ∑ 	 , , + 	 + , , +∑ , 	 , 	 ,  *) dle [3]: 

 

 = 	 ,	 , 	 , 			 [−]  
(9) 

 

Obrázek 4 - Příklady redukčního součinitele  v závislosti na poměru zatížení 

 , /  podle vztahu (9) 

 
 

Pozn. Průběh na obrázku 4 je zobrazen s předpoklady: = 1,0, = 1,35 a = 1,5 

 

b) Redukční součinitel pro návrhové zatížení při požární situaci pro kombinaci zatížení  

 ∑ 	 , , + 	 + , , 	 , + ∑ , 	 , 	 ,  *) a 

 ∑ 	 	 , , + 	 + , , + ∑ , 	 , 	 ,  *) dle [3]: 

 

 = 	 ,	 , 	 , 			 [−] 
    (10)  

 = 	 ,	 	 , 	 , 			[−] 
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(11) 

Pozn. 1 “+” značí “kombinovaný s”. 

Pozn. 2 Uvažuje se menší hodnota ze vztahů (10) a (11). 

 

Pro zjednodušení norma doporučuje u užitných zatížení kategorie E, tedy 

prostory náchylné na kupení zboží včetně přístupových prostor = 0,7 a pro ostatní 

= 0,6.  

 

  návrhový účinek zatížení při navrhování na běžnou teplotu pro základní 

kombinaci zatížení dle [3], [MPa]; 

  charakteristická hodnota stálého zatížení [kN]; 

   součinitel pro časté hodnoty proměnných zatížení při požární situaci, dané buď 

  ,  nebo , , viz tabulka 2 [-]; 

,   charakteristická hodnota hlavního proměnného zatížení [kN]; 

  redukční součinitel nepříznivých stálých zatížení G [-]; 

  dílčí součinitel pro stálá zatížení [-]; 

,   dílčí součinitel pro proměnné zatížení 1 [-]; 

 

Tabulka 2 - Součinitel kombinace zatížení  viz [3] 

Zatížení    

Kategorie užitných zatížení pro pozemní stavby [4] 

Kategorie A: obytné plochy 

Kategorie B: kancelářské plochy 

Kategorie C: shromažďovací plochy 

Kategorie D: obchodní plochy 

Kategorie E: skladovací plochy 

Kategorie F: dopravní plochy tíha vozidla < 30 kN 

Kategorie G: dopravní plochy  

30 kN < tíha vozidla ≤ 160 kN 

Kategorie H: střechy 

 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

1,0 

0,7 

 

0,7 

0 

 

0,5 

0,5 

0,7 

0,7 

0,9 

0,7 

 

0,5 

0 

 

0,3 

0,3 

0,6 

0,6 

0,8 

0,6 

 

0,3 

0 

Zatížení sněhem [5] *) 

Finsko, Island, Norsko, Švédsko 

 

0,7 

 

0,5 

 

0,2 
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Ostatní členové CEN, pro stavby umístěné ve 

výšce H > 1 000 m n. m. 

 Ostatní členové CEN, pro stavby umístěné ve 

výšce H ≤ 1 000 m n. m. 

 

0,7 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,2 

 

0,2 

 

0 

Zatížení větrem [6] 0,6 0,2 0 

Teplota (ne od požáru) pro pozemní stavby [7] 0,6 0,2 0 

*) Pro země které zde nejsou uvedené, se součinitel  stanoví podle místních podmínek. 

Pozn. Hodnoty  mohou být stanoveny v národní příloze.  
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4 Hloubka zuhelnatění  
 

- Je vzdálenost od čáry zuhelnatění, která se uvažuje jako poloha 300° izotermy, 

k vnějšímu povrchu.  

- musí se uvažovat u všech dřevěných povrchů nebo zpočátku chráněných povrchů (u 

kterých dojde v průběhu doby k zuhelnatění) vystavených požáru.  

- výpočet vlastností průřezu položený na nominální hloubce zuhelnatění lze provést bez 

úvahy zaoblení rohů nebo vycházet z aktuální hloubky zuhelnatění včetně zaoblení 

rohů. 

- rychlosti zuhelnatění se rozlišují pro povrchy: 

 nechráněné během doby vystavení účinkům požáru; 

 zpočátku chráněné před porušením ochrany; 

 zpočátku chráněné, vystaveny požáru po porušení ochrany; 

- pokud nejsou hodnoty materiálových vlastností v této kapitole uvedeny jako návrhové, 

musí se uvažovat jako charakteristické. 

- mechanické vlastnosti při 20° se přebírají z [8]. 

 

Pozn. Zásady povrchů nechráněných během doby vystavení účinkům požáru a zpočátku 

chráněných před porušením ochrany jsou platné pro účinky normového požáru, pro vystavení 

parametrickému požáru viz [1]. 

 
4.1 Povrchy nechráněné během doby vystavení účinkům požáru  
 

Jako neměnnou v čase uvažujeme rychlost zuhelnatění, také nominální rychlost 

zuhelnatění, ve které je zahrnut účinek zaoblení rohů a trhlin, se uvažuje konstantní v čase. 

Pokud je  větší než nejmenší šířka průřezu použije se nominální návrhová rychlost 

zuhelnatění. 

 

Návrhová hloubka zuhelnatění pro jednorozměrné zuhelnatění dle [1]: 

 

, = 	 			[ ] 
(12) 
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- může se využít, pokud je u průřezu s původní minimální šířkou  v okolí rohů bráno 

v úvahu zvětšené zuhelnatění: 

 

= 2	 , + 80				 	 , ≥ 13	8,15	 , 								 	 , < 13	  

(13) 

  jednorozměrná rychlost zuhelnatění, při vystavení účinkům normového požáru 

viz tabulka 3 [mm/min]; 

  doba vystavení účinkům požáru [min]; 

 

Obrázek 5 – Jednorozměrné zuhelnatění širokého průřezu vystaveného účinkům požáru 

z jedné strany 

 
 
Nominální návrhová hloubka zuhelnatění, která zahrnuje účinek zaoblení rohů dle [1]: 

 

, = 	 			[ ]  
(14) 

 nominální návrhová rychlost zuhelnatění, jejíž rozsah zahrnuje účinek zaoblení 

rohů a trhlin viz tabulka 3 [mm/min]; 
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Obrázek 6 – Hloubky zuhelnatění ,  pro jednorozměrné zuhelnatění a nominální 

hloubka zuhelnatění ,  

 
 

Tabulka 3 – Návrhové rychlosti zuhelnatění dle [1] 

  

[mm/min] 

 

[mm/min] 

a) Dřevo jehličnatých dřevin a buk 

Lepené lamelové dřevo s charakteristickou hustotou 

≥290 kg/m3 

Rostlé dřevo s charakteristickou hustotou ≥ 290 kg/m3 

 

 

0,65 

0,65 

 

 

0,7 

0,8 

b) Dřevo listnatých dřevin  

Rostlé nebo lepené lamelové dřevo listnatých dřevin 

s charakteristickou hustotou ≥290 kg/m3 

Rostlé nebo lepené lamelové dřevo listnatých dřevin 

s charakteristickou hustotou ≥450 kg/m3 

 

 

0,65 

 

0,50 

 

 

0,7 

 

0,55 

c) LVL s charakteristickou hustotou ≥ 480 kg/m3 0,65 0,7 

d) Desky 

Dřevěné obložení 

Překližka 

Desky na bázi dřeva jiné než překližky 

 

0,9a 

1,0a 

0,9a 

 

- 

- 

- 
a Hodnoty platí pro charakteristickou hustotu 450 kg/m3 a tloušťku desky 20 mm; pro ostatní 

tloušťky a hustoty viz (15). 
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Pozn. 1 Hodnoty rostlého dřeva listnatých dřevin, kromě buku s charakteristickou hustotou ≥ 

290 a ≤ 450 kg/m3 můžeme lineárně interpolovat. U buku se uvažují jako pro jehličnaté 

dřeviny. 

Pozn. 2 Hodnoty dřevěného obložení a desek na bázi dřeva platí pro tloušťku desky 20 mm a 

charakteristickou hustotou 450 kg/m3. 

Pozn. 3 Pokud jsou ve výpočtu průřezu užité jednorozměrné návrhové rychlosti zuhelnatění, 

je hloubka zuhelnatění ,   rovna poloměru zaoblení rohů. 

 

Výpočet rychlosti zuhelnatění pro desky tloušťky ℎ  < 20 mm a charakteristické hustoty  

dle [1]: 

 

, , = 	 	 			[ / ] 
(15) 

= 450			[−] 
(16) 

= 20ℎ 			[−] 
(17) 

  charakteristická hustota [kg/m
3
]; ℎ   tloušťka desky [mm]; 

 
4.2 Vnější povrchy nosníků a sloupů zpočátku chráněné proti vystavení 

účinkům požáru 
 

U povrchů, které jsou chráněné protipožárními obvodovými plášti, dalšími 

konstrukčními prvky nebo ochrannými materiály se uvažuje, že v čase  začíná zuhelnatění. 

Před porušením požární ochrany může začít zuhelnatění, ale rychlostí menší než uvádí tabulka 

3, a to jen do doby porušení požární ochrany , kdy se zvýší rychlost zuhelnatění nad 

hodnoty uvedené v tabulce 3 až do doby . Hodnota rychlosti zuhelnatění se vrací zpět 

k tabulce 3, pokud je hloubka zuhelnatění rovna 25 mm nebo stejná jako u totožného prvku 

bez požární ochrany. 
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Pokud není požadováno jinak, na základě zkoušek se stanoví ,  a rychlost 

zuhelnatěním před porušením ochrany při  > . 

Pro rychlost zuhelnatění před porušením ochrany a počátek zuhelnatění, se ve spojích 

obvodového pláště uvažuje účinek nevyplněných mezer > 2 mm. 

 
Obrázek 7 – Příklady protipožárních obvodových plášťů 

 
Legenda k obrázku 7: 

1 Nosník 

2 Sloup 

3 Záklop 

4 Obvodový plášť 

 
Obrázek 8 – Změna hloubky zuhelnatění v čase, když =  a hloubka zuhelnatění v čase 

 je nejméně 25 mm 
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Legenda k obrázku 8: 

1 Průběh rychlosti zuhelnatění  nebo  pro prvky nechráněné během doby vystavení 

účinkům požáru 

2 Průběh pro zpočátku chráněné prvky po porušení požární ochrany 

 2a po odpadnutí požární ochrany začíná zuhelnatění ve zvýšené míře 

2b po překročení hloubky zuhelnatění 25 mm se rychlost zuhelnatění redukuje na 

úroveň uvedenou v tabulce 3  

 
Obrázek 9 – Změna hloubky zuhelnatění v čase, když =  a hloubka zuhelnatění v čase 

 je menší než 25 mm 

 
Legenda k obrázku 9: 

1 Průběh pro prvky nechráněné během doby vystavení účinkům požáru pro rychlost 

zuhelnatění uvedenou v tabulce 3 

2 Průběh pro zpočátku chráněné prvky s časy porušení požární ochrany  a s časovým 

limitem  menším, než je uvedeno v podmínce (19b) 

 

Obrázek 10 – Změna hloubky zuhelnatění v čase, když <  
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Legenda k obrázku 10: 

1 Průběh rychlosti zuhelnatění  nebo  pro prvky nechráněné během doby vystavení 

účinkům požáru 

2 Průběh pro zpočátku chráněné prvky po porušení požární ochrany: 

 2a zuhelnatění začíná v  v redukované míře, kdy ochrana je stále na místě 

2b po odpadnutí požární ochrany začíná zuhelnatění ve zvýšené míře 

2c po překročení hloubky zuhelnatění 25 mm se rychlost zuhelnatění redukuje na 

úroveň uvedenou v tabulce 3  

 
4.2.1 Rychlost zuhelnatění 
 

Rychlosti zuhelnatění dřevěných prvků z tabulky 3 se násobí součinitelem  za 

podmínky ≤ ≤ . U obložení složeného z několika vrstev sádrokartonové desky typu F 

se jako tloušťka vnitřní vrstvy bere ℎ . Pokud jejich ochrannou vrstvu tvoří jediná 

sádrokartonová deska typu F, pak je součinitel izolace dle [1]: 

 = 1 − 0,018	ℎ 			[−]          

  

(18) ℎ   tloušťka vrstvy [mm]; 

 

Pozn. Sádrokartonová deska typu F má zvýšenou pevnost jádra při vysokých teplotách a 

odolnost proti hoření, jde tedy o protipožární desku. 

 

Tabulka 4 – Hodnoty  pro dřevo chráněné vlnou z minerálních vláken dle [1] 

Tloušťka ℎ  [mm]  

20 1 

≥ 45 0,6 

 
Součinitel izolace  z tabulky 4 lze použít u dřevěného prvku chráněného vlnou 

z minerálních vláken se schopností udržení celistvosti do 1 000 °C, o minimální objemové 

hmotnosti 26 kg/m3 a minimální tloušťce 20 mm. Využití lineární interpolace je možné. 

 



Bakalářská práce: Požární odolnost prvků a spojů dřevěných konstrukcí  Lucie Matějičná 
FAST, VŠB-TUO   

 

30 
 

Hodnoty z tabulky 3 se v době ≤ ≤  násobí součinitelem dodatečné ochrany = 2, 

ale pro dobu ≥  již ne. 

 

Pro obrázek 8, 9 se uvažuje časové omezení, viz [1]: 

 

= 225	 + 			[ ]				( )( ) 
(19) 

a pro obrázek 10 dle [1]: 

 

= 25 − −	 + 			[ ] 
(20) 

  čas porušení požární ochrany [min]; 

  součinitel dodatečné ochrany [-]; 

 nominální návrhová rychlost zuhelnatění, jejíž rozsah zahrnuje účinek zaoblení 

rohů a trhlin viz tabulka 3 [mm/min]; 

  čas počátku zuhelnatění [mm]; 

 

Pozn. 1 Záměnou  s  jsou podmínky (19) a (20) platné i pro jednorozměrné zuhelnatění. 

Pozn. 2 Vzorec (19b) počítá s vrstvou zuhelnatění 25 mm, jako s dostatečnou ochranou 

k redukci míry zuhelnatění pro hodnoty v tabulce 3.   

 

4.2.2 Počátek zuhelnatění 
 

Čas počátku zuhelnatění  u protipožárního obvodového pláště, který je složený 

z jedné nebo více vrstev dřevěného obložení či dřevěných desek se počítá podle [1]: 

 

= 			[ ]  
(21) 
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Pokud je s jednou vrstvou sádrokartonové desky typu A, F, nebo H počítá se, uvnitř 

nebo po obvodě poblíž vyplněných spár nebo nevyplněných dutin o šířce 2 mm či méně, dle 

[1] pomocí:  

 = 2,8	ℎ − 14			[ ] 
(22) 

 

Pozn. Při dvou vrstvách sádrokartonové desky A nebo H se může vzorec (22) také použít, za 

podmínky, že rozteč spojovacích prostředků ve vnitřní vrstvě je menší než ve vnější vrstvě a 

to s úvahou ℎ , jako tloušťky vnější vrstvy a 50% tloušťky vnitřní. Pokud jde o desky typu F, 

ℎ  by se uvažovalo jako celá tloušťka vnější vrstvy a 80% vnitřní. 

 

Tam kde jsou v okolí spoje nevyplněné dutiny o šířce nad 2 mm, se počítá čas počátku 

zuhelnatění  dle [1] takto:  

 = 2,8	ℎ − 23			[ ] 
(23) 

 

Vztah pro čas počátku zuhelnatění  u sloupů nebo nosníků chráněných vlnou 

z minerálních vláken dle [1]: 

 

= 0,07(ℎ − 20) 			[ ] 
(24) ℎ   tloušťka izolačního materiálu [mm]; 

  objemová hmotnost izolačního materiálu [kg/m
3
]; 

 

4.2.3 Časy porušení protipožární ochrany 
 

Obvodové pláště se mohou poškodit při mechanické degradaci, zuhelnatění, malé 

délce vniku spojovacích prostředků do nezuhelnatělého dřeva nebo při neúměrných 

vzdáleností a roztečí spojovacích prvků. 
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U protipožárních obvodových plášťů z dřevěných desek a obložení připevněných ke 

sloupům nebo nosníkům je čas do porušení požární ochrany dle [1]: 

 = 			[ ] 
(25) 

Pozn. Čas  se vypočítá ze vztahu (21). 

 

U sádrokartonových desek typu A a H se čas do porušení požární ochrany bere, viz [1] jako:  

 = 			[ ] 
(26) 

Pozn. Čas  se vypočítá ze vztahu (22). 

 

Minimální délka vniku spojovacích prostředků do nezuhelnatělého dřeva by měla být = 10	 . 

Požadovaná délka spojovacího prostředku se získá z [1]: 

 

, = ℎ + , + 			[ ] 
(27) 

,   návrhová hloubka zuhelnatění pro jednorozměrné zuhelnatění [mm]; 

  minimální délka vniku spojovacích prostředků do nezuhelnatělého dřeva [mm]; 

 

4.3 Lepidla 
 

Zachování celistvosti spoje po celou dobu požární odolnosti musí zaručovat lepidla 

dostatečné pevnosti a trvanlivosti. Lepidla formaldehydová a aminoplastová typu 1 podle [9] 

se mohou použít pro lepení dřeva ke dřevu, materiálů na bázi dřeva k materiálům na bázi 

dřeva nebo dřeva k materiálům na bázi dřeva. Lepidla dle [10] mohou být použita pro 

vrstvené dřevo a překližky.  
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5 Metody výpočtů  
 
5.1 Metoda redukovaného průřezu 
 

Modifikační součinitel ,  se užívá při návrhových pevnostních a tuhostních 

vlastností účinného průřezu. 

Pro běžně široké hrany stropnice nebo sloupku, tedy dřevěné povrchy, které lemují 

volný prostor ve stěnové nebo stropní sestavě platí: 

- součinitel  se při složení obvodového pláště z jedné či dvou vrstev desky ze dřeva, 

sádrokartonové desky typu A nebo dřevěných desek uvažuje v čase  roven 0,3, pak 

se během 15 minut předpokládá lineární zvyšování na jednotku; 

- jde-li o desku typu F, bere se součinitel  v čase  roven 1,0, lineární interpolace se 

užije u časů < . 

 

Výpočet je založen na redukci průřezu prvku o účinnou hloubku zuhelnatění  dle 

[1], více na obrázku 10: 
 = , + 	  

(28) 

,   viz (14); 

  viz tabulka 5; 

  tloušťka vrstvy s předpokládanou nulovou pevností a tuhostí je rovna 7 mm; 

 

Obrázek 11 – Definice zbytkového průřezu a účinného průřezu

 
Legenda k obrázku 11: 
1 Počáteční povrch prvku 
2 Okraj zbytkového průřezu 
3 Okraj účinného průřezu 
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Tabulka 5 – Určení  pro nechráněné povrchy s  v minutách viz [1] 

  < 20	  /20 ≥ 20	  1,0 

 

Pozn. Pokud nejsou povrchy chráněné  se určí z tabulky 5. 

 

Součinitel  se v průběhu časového intervalu od = 0 do =  u chráněných 
povrchů s > 20	  od 0 do 1 lineárně mění. Tabulka 5 platí pro chráněné povrchy s ≤ 20	 . 
 

Obrázek 12 – Průběh : a) pro nechráněné prvky a chráněné prvky, kde ≤ 20	   

b) pro chráněné prvky, kde > 20	  

 

 

5.2 Metoda redukovaných vlastností 
 

Modifikační součinitel pro požár se uvažuje u chráněných a nechráněných prvků 

, = 1 v čase = 0. U nechráněných prvků je možno modifikační součinitel v čase 

0 ≤ ≤ 20	  lineárně interpolovat. 

Pravidla pro vystavení požáru kruhových průřezů po celém obvodu a obdélníkových 

ze tří nebo čtyř stran, z jehličnatých dřevin: 

- určení zbytkového průřezu podle hloubky zuhelnatění viz kapitola 3; 

- modifikační součinitel ,  se pro dobu ≥ 20	  bere v úvahu: 

 pro pevnost v tlaku: 

, = 1,0 − 1125	 			[−] 
(29) 
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 pro pevnost v ohybu: 

, = 1,0 − 1200	 			[−] 
(30) 

 pro pevnost v tahu a modul pružnosti: 

, = 1,0 − 1330	 			[−] 
(31) 

  obvod zbytkového průřezu vystaveného požáru [m]; 

  plocha zbytkového průřezu [m
2
]; 

 

Obrázek 13 – Zobrazení vztahů (29) - (31) 

 

Legenda k obrázku 13: 

1 Pevnost v tahu, modul pružnosti 

2 Pevnost v ohybu 

3 Pevnost v tlaku 

  



Bakalářská práce: Požární odolnost prvků a spojů dřevěných konstrukcí  Lucie Matějičná 
FAST, VŠB-TUO   

 

36 
 

6 Spoje 
 

Kapitola se zabývá působením normového požáru na spoje mezi prvky a požární 

odolností do 60 minut. Jedná se o symetrické tříprvkové spoje, které jsou příčně namáhány. 

Předpokládají se spoje provedené pomocí hřebíků, kolíků, svorníků, vrutů, hmoždíků 

talířových, prstencových a ozubených. 

 

6.1 Nechráněné spoje 
 

Pokud se jedná o nechráněné spoje dřevo-dřevo, u kterých vyhovují vzdálenosti od 

okrajů a konců, roteče a rozměry bočního prvku, minimálním požadavkům podle [8], mohou 

se hodnoty vzít z tabulky 6. Dobu požární odolnosti ,  nižší jak 30 minut a zároveň vyšší 

než uvádí tabulka 6 u hřebíků, kolíků nebo vrutů s nevyčnívajícími hlavami, je možno zvýšit 

zvětšením šířky nebo tloušťky bočních prvků či vzdáleností od spojovacích prostředků, ke 

konci nebo okraji, o přídavnou tloušťku . 

Výpočet přídavné tloušťky prvku pro zvýšenou mechanickou odolnost spojů dle [1]: 

 = 	 	 − , 			[ ] 
(32) 

  rychlost zuhelnatění, z tabulky 3 [mm/min]; 

  součinitel zohledňující zvětšený tepelný tok skrz spojovací prostředek, 

uvažujeme roven 1,5 [-]; 

  požadovaná normová doba požární odolnosti [min]; 

,   doba požární odolnosti nechráněného spoje uvedená v tabulce 6 [min]. 
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Obrázek 14 – Zvláštní tloušťka a zvláštní vzdálenosti spojovacích prostředků od konce a 

okraje 

 

 

 

Tabulka 6 – Požární odolnosti nechráněných spojů s bočními prvky ze dřeva dle [1] 

 
Doba požární 

odolnosti ,  [min] 
Opatření a 

Hřebíky 15 ≥ 2,8	  

Vruty 15 ≥ 3,5	  

Svorníky 15 ≥ 45	  

Kolíky 20 ≥ 45	  

Hmoždíky podle [11] 15 ≥ 45	  

a  je průměr spojovacího prostředku a  je tloušťka bočního prvku 

 

6.2 Chráněné spoje 
 

- Dodatečná ochrana: 

 zabraňuje předčasnému poškození; 

 zhotovená ze sádrokartonové desky typu F v průběhu požadované požární 

odolnosti ( = ) má zůstat na místě; 

 z dřevěných nebo sádrokartonových desek by měla na místě setrvat až do 

doby, kdy dojde k zuhelnatění prvků ( = ); 
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- dodatečná ochrana připevněná pomocí vrutů a hřebíků: 

 obrázek 14, vzdálenost spojovacích prostředků vypočtená ze vztahu (32) má 

být rovna ale ne menší jak ; 

 vzdálenost spojovacích prostředků podél okrajů desky nemá překročit 100 mm 

a u vnitřních přípojů 11,8110in; 

- obrázek 15, hlavy svorníků se chrání pomocí ochrany o tloušťce . 

Pokud chrání spojovací prvky vlepené dřevěné zátky, délka zátek se určuje podle 

vztahu (32). 

U dodatečné ochrany ze dřeva, dřevěných desek nebo sádrokartonových desek typu A 

či H musí být vnik hluboký minimálně 6  (  je průměr spojovacího prvku). Pokud je deska 

typu F, vnik by měl být hluboký 10 mm, viz obrázek 16. 

 

Obrázek 15 - Příklady dodatečné ochrany z vlepených zátek, z desek na bázi dřeva nebo 

sádrokartonové desky (ochrana okrajů bočních a středních prvků není zobrazena) 

 

Legenda k obrázku 15: 

1 Vlepené zátky 

2 Dodatečná ochrana s použitím desek 

3 Spojovací prostředek připevňující desky zajišťující dodatečnou ochranu 
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Obrázek 16 - Příklady ochrany hlavy svorníku 

 

Legenda k obrázku 16: 

1 Prvek 

2 Hlava svorníku 

3 Prvek zajišťující ochranu 

 

Obrázek 17 – Dřevěné prvky chráněné pomocí sádrokartonové desky – Příklady délky vniku 

spojovacího prostředku do zuhelnatělého dřeva – Široký dřevěný prvek všeobecně 

 

Legenda k obrázku 17: 

1 Nezuhelnatělé dřevo 

2 Zuhelnatělá vrstva 

3 Deska 

4 Spojovací prostředek 
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Doba počátku zuhelnatění spoje chráněného přídavným dřevěným obložením, 

sádrokartonovou deskou typu A nebo H či deskami na bázi dřeva musí plnit dle [1]: 

 ≥ − 0,5	 , 			[ ] 
(33) 

Doba počátku zuhelnatění, dodatečně chráněného spoje sádrokartonovou deskou typu 

F, musí plnit podle [1]: 

 ≥ − 1,2	 , 			[ ] 
(34) 

  čas do počátku zuhelnatění, viz kapitola 4.2.2 [min]; 

  požadovaná normová doba požární odolnosti [min]; 

,   požární odolnost nechráněného spoje podle tabulky 6 [min]; 
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7 Ochrana dřevěných prvků před požárem 
 

Cílem ochrany je prodloužení doby požadované únosnosti dřevěného prvku. 

 

7.1 Nátěry 
 
7.1.1 Historie 
 

K nejstarším opatřením snížení hořlavosti patří nátěry vápnem, hliněnou mazaninou 

nebo nástřiky omítkou. Ještě ve středověku se používaly organické nátěry, tedy materiály, 

které při hoření uvolňovaly dusík, byla to např. volská krev a další dostupné materiály. Nátěry 

volskou krví jsou k vidění u krovů některých chrámů, v České republice např. Týnská škola 

v Praze. V průběhu II. světové války se dřevěné konstrukce natíraly roztokem vodního skla 

s názvem Betogen, dodnes se s ním můžeme setkat a to při rekonstrukcích. 

 

7.1.2 Současnost 
 

V současnosti se v největším rozsahu používají intumescentní (zpěňovatelné) 

protipožární nátěry. Za dobrých podmínek lze jejich pomocí dosáhnout až stupně hořlavosti 

A, což znamená, že materiál je zcela nehořlavý. Dřevo je nadále hořlavé, pouze jej nátěr po 

určitou dobu chrání a tím oddálí celý proces hoření, u těch nejlepších nátěrů může jít 

maximálně o 15 minut.  

Protipožární nátěry fungují na principu rozložení chemických směsí, např. z lehce 

karbonizujících látek (vyšších cukrů, škrobů nebo polyalkoholů) nebo solí kyseliny fosforečné 

a nadouvadel (dikyandiamidu, melaminu). Na trhu jsou k dispozici už i modernější přípravky 

a to na bázi složitých organických komplexů, vanadu, silikonů atd., některé intumescentní 

přípravky využívají přírodního grafitu. Je nutné, aby byl nátěr nanesen v dostatečně velké 

vrstvě, která se obvykle pohybuje od 300 do 700 g/m2. Nemělo by se opomenout ani přilnutí 

nátěru k povrchu prvku. 

V okamžiku, kdy otevřený oheň zasáhne prvek opatřený protipožárním nátěrem, 

proběhne redukce fosforečné soli na kyselinu fosforečnou a rychlá karbonizace uhlíkaté 

složky za současného tepelného rozkladu nadouvadla. Dále se v důsledku uvolňuje velké 

množství dusíku, ten jako nehořlavý plyn spolu s karbonizující složkou postupně na povrchu 

dřeva vytváří uhlíkatou tepelně izolační vrstvu. 

Účinnost vrstvy závisí přímo na struktuře pěny a také na průběhu požáru, kde je 

rozhodující, jak rychle se mění teplota a vlhkost v okolí požáru, zda je prvek chráněn 
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podhledem nebo jinými materiály. Funkci nátěru ovlivňuje, kvalita přípravy povrchu (očištění 

od předchozích přípravků a zajištění dostatečného zakotvení nátěru do dřeva), správná 

aplikace a dodržení technologického předpisu výrobce, jak v průběhu a způsobu nanášení, tak 

i u následného zasychání (nátěry jsou náchylné na vlhkost a vodu, jejich životnost při delším 

styku rychle klesá). V průběhu životnosti na nátěry působí okolní vlivy, jako je sluneční 

světlo nebo vlhkost, v průměru se tedy uvažuje funkční doba kolem 10 let. Aby nátěr plnil 

správně svou funkci, nesmí na něj být nanášeny další krycí vrstvy např. pro docílení vyššího 

lesku nebo matu prvku, mohly by totiž omezit jejich funkci. 

 

7.2 Impregnace 
 

Chránit dřevěné prvky před ohněm můžeme také povrchovou nebo hloubkovou 

impregnací. Používají se vodou ředitelné přípravky, které obsahují retardér hoření, aplikovat 

se mohou namáčením nebo tlakově. Retardéry mívají většinou účinek o více funkcích, některé 

se rozkládají a uvolňují nehořlavé plyny, které pak tlumí rozvoj plamene, jiné mohou 

uvolňovat krystalovou vodu. Zpomalují vývoj hoření rozkladem a jeho spotřebou tepla, které 

by jinak přispívalo k hoření prvku, také redukují dodatečné žhnutí a další reakce. 

Impregnace jsou znatelně méně účinné než intumescentní nátěry, také by se nemělo 

opomínat urychlení stárnutí a degradace povrchu dřevěných prvků, z toho důvodu se 

v současnosti používají omezeně. Mohlo by dojít i k dlouhodobému snížení fyzikálně 

mechanických vlastností dřeva (dřevo se i přes to, že nehoří, tepelně rozkládá), což vede ve 

většině případů k tomu, že se u dřevostaveb takové úpravy neprovádějí nebo prvky, tímto 

způsobem upravené, nepoužívají. 

 

7.3 Nástřiky, omítky, mazaniny 
 
7.3.1 Historie 
 

Již Karel IV. vydal roku 1348 zvláštní předpisy pro Nové město pražské, které 

nařizovaly ochranu dřevěných stropů před ohněm omítnutím. Roku 1785 vydal Josef II. 

patent s obdobným nařízením. Kromě omítek bylo užíváno hliněných mazanin, vyztužovaly 

se slámou, proutím a později rákosem. Omítky a mazaniny tepelně izolovaly dřevo a 

zamezovaly přístupu vzduchu, což bránilo šíření požáru, nevýhodou však bylo snadnější 

napadání dřevokaznými škůdci a houbami. 
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7.3.2 Současnost 
 

Nyní se již takové materiály nepoužívají. Kolem roku 1980 byl podle ČSN EN 0851 

zkoušen nástřik Porfix, výsledky dopadly poměrně úspěšně, avšak v ohledu na negativní 

vlastnosti se tenhle způsob ochrany neujal a dále se nezkoušel. 

 

7.4 Obklady 
 

Pro snížení hořlavosti se obklady provádějí většinou v návaznosti s požadavky na 

zvýšení požárně dělících nebo nosných konstrukcí. Jsou využívány v poměrně velkém 

rozsahu, hlavně u tyčových nosných prvků, v půdních vestavbách a v případech kdy už nátěry 

neobstojí. Nejčastěji používané jsou sádrovláknité a sádrokartonové desky, ty se mohou kotvit 

přímo do obkládaného dřeva. 

Díky obkladům z více vrstev sádrokartonových desek je možné dosažení požární 

odolnosti až R 90 u sloupů a nosníků, jejich nejmenší rozměry by neměly klesnout pod 80 x 

100 mm. Sádrovláknité desky zaručují stejnou odolnost, avšak za menších tloušťek obkladů. 

Použít se mohou nejen na tyčové prvky, ale i na spodní stranu záklopů, v závislosti na 

tloušťce prken je možné dosáhnout obložením sádrovláknitými nebo sádrokartonovými 

deskami požární odolnosti až REI 30, někdy i více. 
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8 Příklady 
 

8.1 Nosník 
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8.2 Sloup 
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9 Závěr 
 

V úvodu práce je popsáno chování dřeva při požáru, jak probíhá hoření dřevěného 

prvku a následky působení vysokých teplot. Také jsou zde rozebrány zásady navrhování a 

posouzení prvků ze dřeva nebo materiálů na dřevěné bázi, kritéria, které by měly plnit při 

dané požární odolnosti.  

Výpočetní program je navržený pro výpočet mezního stavu únosnosti a stability. 

Řešené prvky jsou obdélníkový nosník a obdélníkový nebo kruhový sloup. Druh dřeva je 

volitelný, stejně jako rozměry průřezu prvku a jeho délka. 

Zatížení je možné kombinovat a navolit vlastní charakteristické hodnoty. U nosníku 

lze zadat lokální sílu, spojité zatížení a sílu tlakovou. Pro sloup lze zkombinovat dvě na sebe 

kolmá spojitá zatížení s tlakovou silou a zvolit si způsob uložení. K dispozici jsou náhledy 

průběhy vnitřních sil. 

V další části programu je výpočet doby do porušení požární ochrany, na výběr jsou 

možnosti druhu ochrany a hodnoty pár používaných výrobků. Pokud si bude uživatel chtít 

navolit vlastní požární ochranu, má tu možnost, doba požární ochrany se dopočítá. V případě 

zájmu o výpočet požární odolnosti prvku bez jakékoliv požární ochrany, není problém, 

program dokáže počítat s požární ochranou i bez ní. 

Výpočet posouzení požární odolnosti prvku se provádí dvěma způsoby, první metodou 

redukovaného průřezu a následně metodou redukovaných vlastností. Metoda redukovaného 

průřezu počítá na principu zmenšení průřezu a neměnných pevnostních vlastností. Metoda 

redukovaných vlastností naopak nijak neredukuje průřez, ale mění se moduly pružnosti a 

pevnosti dřeva. V další části obou metod probíhá výpočet podle běžného mezního stavu 

únosnosti a stability, jen průřezové a materiálové charakteristiky jsou změněné. 
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Příloha A - Návod k výpočetnímu programu  
 
Legenda buněk. 

 
 
 
Nosník 
 
Možnost volby šířky a hloubky prvku z nabídky, ostatní průřezové charakteristiky se již samy 

dopočítají. 
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Možnost volby materiálu z rostlého dřeva a lepeného lamelového dřeva, druh materiálu u 

rostlého dřeva si můžete vybrat buď jehličnatý, nebo listnatý. 

 

 
 
Podle zvolené třídy trvání zatížení program nabídne modifikační součinitele pro všechny třídy 

provozu, požadovaný součinitel dle požadované třídy dosadíte do fialové buňky. 
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U zatížení stačí zadat charakteristické hodnoty zatížení a v roletce si už jen vybrat z různých 

kombinací zatížení. K názornosti jsou nalevo umístěny schémata druhů zatížení, které se 

zadávají. 
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K nahlédnutí jsou zde tlačítka odkazující se na všechny způsoby kombinací zatížení, vrátit se 

můžete pomocí tlačítka zpět. 

 
 

 
 
Výsledné vnitřní síly zvolené kombinace zatížení. 
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Lze navolit, zda je nosník zajištění proti klopení nebo ne. 

 

 

 

Samotné posouzení. 
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Při navrhování prvku na požár jsou k dispozici na výběr doby požadované požární odolnosti, 

součinitel pro hodnoty proměnných zatížení je daný, ale pokud je kategorie zatížení jiná než 

A nebo je objekt např. halový, je možnost dosazení vlastní hodnoty. 

 

 

Požární ochrana je také na výběr. 

 

 

V případě, že zvolíte protipožární nátěr, je na výběr z třech výrobků. 

 

 

 

U protipožárních obkladů lze zvolit typ nebo „Jiný“, kdy stačí dosadit tloušťku ochrany a 

odolnost v minutách, minimálně minuty. 
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Další možnost vlastního obkladu je ze sádrokartonu nebo dřevěných desek či obložení. Nutno 

znát hustotu a tloušťky, ve kterých se obklad vyrábí. Na závěr program uvede výslednou 

odolnost v minutách v ohledu na zadanou ochranu. 

 

 

 

Metoda redukovaného průřezu, na výběr počet stran, na které působí požár. 
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Samostatný dopočet průřezových a materiálových charakteristik. 
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Metoda redukovaných vlastností. 
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Ukázka výstupního listu, záložka „K TISKU“. 
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Bakalářská práce: Požární odolnost prvků a spojů dřevěných konstrukcí  Lucie Matějičná 
FAST, VŠB-TUO   

 

80 
 

Sloup 
 
Možnost volby šířky a hloubky prvku z nabídky, u kruhového průřezu na výběr průměry, 

ostatní průřezové charakteristiky se již samy dopočítají. 
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Možnost volby druhu materiálu, možnost výběru buď jehličnatého, nebo listnatého. 

 

 

Podle zvolené třídy trvání zatížení program nabídne modifikační součinitele pro všechny třídy 

provozu, požadovaný součinitel dle požadované třídy dosadíte do fialové buňky. 
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Volba způsobu upevnění prvku. 

 

 

 

 

 

Podle způsobu uložení prvku výběr kombinace zatížení. 
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K nahlédnutí jsou zde tlačítka odkazující se na všechny způsoby kombinací zatížení, vrátit se 

můžete pomocí tlačítka zpět. 

 

 

 

 

U zatížení stačí zadat charakteristické hodnoty zatížení a v roletce si už jen vybrat z různých 

kombinací zatížení. K názornosti jsou nalevo umístěny schémata druhů zatížení, které se 

zadávají. 
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Při navrhování prvku na požár jsou k dispozici na výběr doby požadované požární odolnosti. 

Součinitel pro hodnoty proměnných zatížení je daný, ale pokud je kategorie zatížení jiná než 

A nebo je objekt např. halový, je možnost dosazení vlastní hodnoty. 

 

 

 

Druh požární ochrany je na výběr. 

 

 

V případě, že zvolíte protipožární nátěr, je na výběr z třech výrobků. 
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U protipožárních obkladů lze zvolit typ z vybraných druhů, kdy se nabídnou vyráběné 

tloušťky, zvolená se dosadí do fialové buňky. U druhu obkladu „Jiný“ stačí dosadit tloušťku 

ochrany a odolnost v minutách, minimálně minuty. 

 

 

 

 

 

Další možnost vlastního obkladu je ze sádrokartonu nebo dřevěných desek či obložení. Nutno 

znát hustotu a tloušťky, ve kterých se obklad vyrábí. Na závěr program uvede výslednou 

odolnost v minutách v ohledu na zadanou ochranu. 
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Metoda redukovaného průřezu, na výběr počet stran, na které působí požár. 
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Metoda redukovaných vlastností. 
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Výstupní list, záložka „K TISKU“. 
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Příloha B – Slovník pojmů 
 
Celistvost E - po určenou dobu se chová konstrukce jako celistvá, nikde se tedy nevytvoří 

mezera, skrze kterou by se mohl požár šířit. 

 

Hořlavost – úsilí, se kterým se materiál vznítí a začne hořet, v současnosti se třídí podle 

reakce na oheň. 

 

Izolační schopnost I - po určenou dobu konstrukce udržuje tepelně izolační funkci, čímž 

zabraňuje vzniku takové teploty na odvrácené straně, která by mohla zapříčinit vznik požáru. 

 

Izoterma - je křivka, která spojuje body různých teplot, čímž zobrazuje tepelné rozhraní 

uvnitř stavebního materiálu. 

 

Návrhový požár – je předpokládaný průběh a rozvoj požáru, na který se bude konstrukce 

nebo prvek navrhovat, zahrnuje etapu rozvoje požáru, plně rozvinutého požáru, etapu 

dohořívání a chladnutí. 

 

Normový požár – v jeho ohledu se požární odolnosti určují výpočtem požárních zatížení 

nebo rovnocennou dobou trvání požáru.  

 

Parametrický požár – neboli pravděpodobný požár, jeho průběh určuje pravděpodobná doba 

trvání požáru a pravděpodobné teploty plynů. Stanovuje se pomocí skutečných podmínek 

posuzovaného prvku s odlišným průběhem teplot od normového průběhu.  

 

Plně rozvinutý požár – v tomhle stavu požáru probíhá hoření na všech hořlavých materiálech 

v řešeném prostoru. 

 

Požár – je každé nežádoucí hoření, které by mohlo způsobit škody na životním prostředí či 

ohrozit osoby, zvířata nebo materiální hodnoty. 

 

Požární odolnost – čas, po který jsou prvky schopny bez porušení jejich funkce, čelit 

vysokým teplotám, vznikajících při požáru. 
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Požární úsek – prostor, který je od dalších částí stavby případně od sousedních staveb 

oddělen požárně dělícími konstrukcemi. 

 

Rozhořívání – je fáze požáru, kdy dochází k malé výměně plynů za nízké teploty, vyjadřuje 

jej čas od vzniku požáru do rozhoření prvních hořlavých materiálů. 

 

Samovznícení - hlavní princip spočívá v tom, že množství vznikajícího tepla musí být větší, 

než množství tepla odvedeného. Docházet k němu může v důsledku fyzikálních, chemických 

nebo biologických procesů. 

 

Teplo – je míra vnitřní změny vnitřní energie, kterou prvek přijme nebo odevzdá, aniž by 

konal práci. 

 

Teplota – je charakteristika tepelného stavu prvku nebo také veličina pro popis tepelných 

jevů. 

 

Únosnost R – po určenou dobu si konstrukce zachová nosnou funkci (únosnost i stabilitu). 

 

Výhřevnost – je schopnost materiálu, která určuje, jaké množství energie se uvolní při 

celkovém spálení jedné jednotky. 

 

Zuhelnatělá vrstva – také dřevěné uhlí, vzniká při hoření dřevěných prvků na jejich povrchu. 

Je to vrstva zuhelnatělé dřevní hmoty omezující další hoření a působící jako tepelná a 

vzduchová izolace. 
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Obrázek 17 – Dřevěné prvky chráněné pomocí sádrokartonové desky – Příklady délky vniku 
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všeobecně 
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Příloha E - Aktuální ukázky produktů na trhu pro inspiraci 
 

Protipožární nátěry 

Viz [17] 
 

Protipožární nátěry na dřevo: Plamostop D  
Protipožární ochrana dřevěných konstrukcí 

Materiál po aplikaci nátěru Materiál po působení ohně 

  

 
URČENÍ 
Protipožární transparentní vypěňovací nátěr pro zvýšení třídy hořlavosti na stupeň B, snížení indexu 
šíření plamene po konstrukci a zvýšení požární odolnosti dřevěných nosných konstrukcí. 

 
CHARAKTERISTIKA 
Protipožární nátěr PLAMOSTOP D je vypěňovací, zcela transparentní, protipožární ochranný nátěr 
určený na dřevěné konstrukce s předepsanou požární odolností, snížení hořlavosti dřeva a omezení 
šíření plamene po povrchu. Nátěrem lze dosáhnout vysoké transparentnosti s kvalitou užitnou 
pro nábytkářské účely. 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
• Objemová hmotnost: 1350 g/l 
• Rozpustnost při 20 °C: ve vodě 100%, v tucích nerozpustný 
• Reakce na oheň: B – S1, d0 
• Třída hořlavosti B pro měkké i tvrdé dřevo: 200 g/m² v mokrém stavu 
• Index šíření plamene Is 21, vydatnost 200 g/m² v mokrém stavu 
• Zvýšení požární odolnosti o 16 min, vydatnost 440 g/m² v mokrém stavu 
• Skladovatelnost při teplotách: 7 – 35 °C, uchovávat v uzavřených obalech a chránit před mrazem 

 
PŘÍPRAVA PODKLADU 
Povrch dřeva před aplikací protipožární nátěr PLAMOSTOP D musí být řádně očištěn od prachu, kůry, 
mechanických nečistot, mastných skvrn a starých nátěrů. Pro dosažení vysoké kvality povrchu 
je požadovaná vlhkost dřeva nižší než 12%. Vyšší vlhkost podkladu nesnižuje funkci nátěru, 
ale mohou se vytvářet ojedinělé drobné puchýřky, které jsou na závadu pro hodnocení kvality 
povrchové úpravy v interiéru. V méně exponovaných prostředích, kde jde především o technickou 
funkci nátěru, není 12% vlhkost dřeva podmínkou. 
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POUŽITÍ NÁTĚRU 
Teplota pro aplikaci je min. + 5 °C. Nátěr lze nastříkat, natírat i válečkovat. Technologii aplikace 
volíme s ohledem na možnost kontroly naneseného množství materiálu na 1 m². 
Protipožární nátěr je dodáván ve stavu určeném k použití, popřípadě se může doředit přidáním 
max 5% pitné vody. Jelikož se jedná o vodní disperzi, je nutné před každým odebráním nátěru 
z přepravního obalu celý objem řádně promíchat. Při teplotě 20 °C lze aplikovat 2 nátěry za 24 hodin. 
Za účelem dosažení hladkého povrchu se po kompletním zaschnutí nátěru povrch dřeva obrousí 
jemným smirkovým papírem. Pokud je to nezbytné, lze osmirkovat povrch dřeva po každém nátěru. 
V interiérech s relativní vlhkostí do 75% a v místech, kde nepřijde do styku s vodou, lze nátěr použít 
bez uzavíracího laku. Pro konečnou povrchovou úpravu se používá polyuretanový 
nebo chlorkaučukový lak. 
Důležité upozornění: Protože protipožární nátěr PLAMOSTOP D je odstranitelný vodou, 
i po zaschnutí je třeba nátěr před provedením uzavíracího nátěru chránit před stykem s vodou. 

 
MEZE PŘÍMÉ APLIKACE 
Požárně klasifikačním osvědčením PKO-02-1.041 jsou stanoveny meze přímé aplikace. 
• Platnost výsledků je omezena časem zkoušky ttest = 50 minut (maximální doba pro výpočet 

požární odolnosti prvku). 
• Pro uvedené výsledky platí střední hodnota tloušťky požárně ochranného systému aplikovaného 

na zkoušené vzorky, vyjádřená plošnou hmotností nátěru v mokrém stavu 441 ± 5 g/m2. 
• Uvedené výsledky lze aplikovat na vodorovných i svislých plochách. 
• Uvedené výsledky jsou aplikovatelné na všechny hořlavé konstrukce na bázi dřeva. 

 
OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Protipožární nátěr neskýtá zvýšená rizika a při práci stačí používat běžné ochranné pomůcky 
a dodržovat běžné podmínky ochrany zdraví. Při práci se doporučuje větrat. V případě styku s kůží, 
umýt postižená místa vodou a mýdlem, při zasažení očí neprodleně vypláchnou, při požití nevyvolávat 
zvracení, vypít mléko nebo vodu.  
Poslední dva případy konzultovat s lékařem. Použité nářadí lze umýt vodou. 

 
PODMÍNKY PRO APLIKACI 
Protipožární nátěr může provádět pouze firma obeznámená s technologickým postupem, schopná 
dodržovat podmínky aplikace. Prováděcí firma musí být vybavena písemným oprávněním vystaveným 
dodavatelskou firmou Ing. Josef Hruban – IZOSTAV. 

 
INFORMACE O CENĚ 
Cena za 1 kg 
Základní cena transparentního nátěru Plamostop D je 210 Kč bez DPH.  
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POROVNÁNÍ S PROTIPOŽÁRNÍM NÁTĚREM FLAMGARD 

   Plamostop 
D Transpare
nt 

Flamgard 
Transparent 

Flamgar
d 

  

 Barva transparentní transparentní mléčně 
bílá 

  

 Zvýšení požární odolnosti trámů 
o …minut ( norma EN - zkušebna 
PAVUS) 

16 11 14   

 Vydatnost ( pro požární odolnost ) 440 g/m2 500 g/m2 500 g/m2   

 Index šíření plamene po konstrukci Is 21,6 26 22,9   

 Vydatnost ( pro šíření plamene ) 200 g/m2 500 g/m2 500 g/m2   

 Uzavírací nátěr povinný povinný povinný   

 Životnost za podmínek udaných 
výrobcem 

min. 15 13 15   

 

Hodnoty výrobku Flamgard jsou převzaty z údajů výrobce volně přístupných na internetu. 

 
Kontakt 
Ing. Josef Hruban – IZOSTAV 
Na Výsluní 2 
789 01 Zábřeh 
Česká republika 
 
Sklad: 
Zábřežská 74 (areál firmy STRABAG) 
787 01 Šumperk 
Česká republika 
Mobil: +420 604 200 945 
E-mail: izostav@izostav.cz 
www.izostav.cz 
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Viz [18] 

 

Protipožární nátěry na dřevěné konstrukce 
Kompletní služby v oblasti protipožární ochrany staveb 
Na základě požadavků našich klientů zajišťujeme provádění aplikací protipožárních 
opatření, jako jsou protipožární nátěry a protipožární nástřiky na ocelové a dřevěné 
konstrukce, beton, železobeton, protipožární nátěry a protipožární nástřiky 
elektrických kabelů, kabelových svazků, protipožární nástřiky (impregnace) látek, 
papíru, požární ucpávky prostupů, stavebních spár a další systémy pasivní požární 
ochrany staveb včetně souvisejících stavebních prací. 
 
Vzorové balení FLAMGARD  

FLAMGARD 
Pozor!!! Podrobně zpracujeme technickou a 
cenovou nabídku pro přípravu projektu k aplikaci 
protipožárních nátěrů na dřevěné konstrukce.  
 
Zpěnitelný protipožární nátěr na ochranu dřevěných 
konstrukcí v interiéru. Přípravek působením ohně nebo 
sálavého tepla vytváří na povrchu silnou, nehořlavou, 
tepelně izolující vrstvu, která způsobí určitou časovou 
prodlevu spolehlivě chránící materiál.  

 
Použití: Flamgard je určen pro navýšení požární odolnosti dřevěných konstrukcí.  
 
Návod k použití: Flamgard se nanáší na očištěné dřevo štětcem nebo válečkem v 
neředěném stavu. Při aplikaci musí být dodržen aplikační návod.  
 
Údržba a čištění: Konstrukce chráněná protipožárním nátěrem Flamgard nesmí 
přijít do kontaktu s vodou ani jinými čistícími prostředky. Povoleno je pouze suché 
čištění (prachovka, vysavač).  
 
Vydatnost: nutný nános 500 g/m2  
 
Složení: Šedobílá suspenze na bázi amonných fosfátů s přídavkem zpěňujících 
přísad, retardérů hoření a polymerů. Přípravek lze barevně tónovat.  
 
Záruční doba: 24 měsíců od data výroby.  
 
Životnost nátěru: Dle zkoušek akreditované zkušebny VVÚD Březnice minimálně 15 
let. 
Vzorové balení FLAMGARD TRANSPARENT  
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FLAMGARD TRANSPARENT 
Pozor!!! Podrobně zpracujeme technickou a cenovou 
nabídku pro přípravu projektu k aplikaci 
protipožárních nátěrů na dřevěné konstrukce.  
 
Dvousložkový zpěnitelný protipožární nátěr na ochranu 
dřevěných konstrukcí v interiéru. Působením ohně nebo 
sálavého tepla vytváří na povrchu silnou, nehořlavou, tepelně 
izolující vrstvu, která způsobí určitou časovou prodlevu 

spolehlivě chránící materiál.  
 
Použití: Flamgard Transparent zanechává původní kresbu dřeva - je 
transparentní/průhledný. Je určen ke zvýšení požární odolnosti dřevěných prvků, 
které tvoří součást interiéru.  
 
Návod k použití: Protipožární nátěr je dvousložkový. Přípravek Flamgard 
Transparent se nanáší na očištěné dřevo o vlhkosti max. 10% nátěrem v neředěném 
stavu. Po dokonalém zaschnutí jednotlivých vrstev se nanáší ochranný Krycí lak , 
který je podmínkou aplikace.  
 
Údržba a čištění: Konstrukce chráněná protipožárním nátěrem Flamgard 
Transparent nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinými čistícími prostředky. 
Povoleno je pouze suché čištění (prachovka, vysavač).  
 
Vydatnost: Složka A nutný nános 500 g/m2 ve 3 - 4 vrstvách, následně uzavírací 
vrchní Krycí lak 80 g/m2.  
 
Složení: Viskozní nažloutlá kapalina na bázi amonných fosfátů s přídavkem 
zpěňujících přísad, retardérů hoření a polymerů. Pro zvýšení celkové životnosti se 
překrývá Krycím lakem, který je nedílnou součástí dodávky.  
 
Záruční doba: 6 měsíců od data výroby.  
 
Životnost nátěru: Minimálně 10 let, obnova se doporučuje při mechanickém 
poškození.  
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Protipožární obklady 
Viz [20] 
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Viz [19] 

 

    


