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Anotace 

HLAVAČKA, M.: Srovnání metodik stanovení požárních odolností  dřevěných konstrukcí. 

Ostrava, 2008. 55 s. Diplomová práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy 

báňské – Technické univerzitě Ostrava na katedře požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 

Vedoucí diplomové práce Ing. Marie Korecká. 
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Cílem diplomové práce je zjištění výsledných rozdílů dostupných metodik stanovení 

požární odolnosti dřevěných konstrukcí. Úvodní část se zabývá historií a faktory 

ovlivňujícími stanovení požární odolnosti dřevěných konstrukcí. Druhá část popisuje 

dostupné metodiky pro stanovení požárních odolností dřevěných konstrukcí a stanovení 

požárních odolností zadaného vzorku. Přínosem práce bude srovnání zjištěných výsledků 

požárních odolností a stanovení, zda se jednotlivé metodiky liší ve svých výsledcích.  

 

 

 

 

Keywords:  fire, wood, resistance, wall 

 

The diploma work is focused on final differences of accessible methods and 

determination of wooden building constructions fire resistance. Prime part shows history and 

subjects which interact with determination of wooden building constructions fire resistance. 

Second part describes possible methods for determination of wooden building constructions 

fire resistance and set fire resistance of assigned model. The effect of the work will be to 

compare results of fire resistances; and perform if there are the differences between the 

methods conclusions there. 
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Úvod 

Dřevo se jako stavební materiál ve středoevropských podmínkách, jak ostatně dokazují 

dřevostavby staré i několik set let, používalo velice často. Průmyslová revoluce a pokrok 20. 

století však dřevo odsunula do pozadí. Tento tradiční materiál byl nahrazen novými, 

progresivními a „zaručeně lepšími technologiemi“, než dosud skýtalo dřevo. Dřevostavby se 

úplně přestaly stavět. 

Nyní se postupně investoři k tomuto stavebnímu materiálu pro stavbu celého objektu  

vrací. Ukazuje se řada mýtů a pověr, které byly kolem dřevostaveb uměle vytvořeny (nemají 

požární odolnost,…..), že nejsou opodstatněné. Lidé se znovu při budování svých domovů 

vrací k tradičním, osvědčeným a levným materiálům. 

V součastné době je dřevo hojně využíváno jako stavební materiál na celém světě. 

Například v sousedním Německu tvoří ve stavebnictví 7%, v Rakousku 10%, ve Švýcarsku 

30% a ve Skandinávii 60 - 80% objemu stavebních hmot. Stejně je tomu i v severní Americe 

zejména v Kanadě, na Novém Zélandu, ale i v Japonsku.  

Každý stavební materiál má své výhody a nevýhody. Dřevostavby u nás mají velkou 

nevýhodu a to v ústupu dřeva jako tradičního stavebního materiálu v minulém století. Proto  

dnes musí dřevostavby překonávat řadu předsudků v mínění široké veřejnosti, stavebních 

firem, ale i některých architektů a projektantů. 

Jednou z obav je samozřejmě i obava z požáru. Tato obava není bez opodstatnění. Faktem 

však je, že dřevo udrží déle svoji statickou pevnost do okamžiku zhroucení než ocelové či 

betonové konstrukce (nechráněné konstrukce). Tento fakt je hlavním předsudkem a mýtem, 

který není v široké veřejnosti nesprávně zakořeněný. Každá dřevostavba musí podle normy 

splňovat minimálně 30ti minutovou požární odolnost (neprohořlavosti stěn). Vlastnosti dřeva 

se při požáru na rozdíl od ocelových profilů výrazněji nemění. Hořící dřevěný strop tak 

paradoxně vydrží déle než strop z ocelových (nechráněných) profilů, který se vlivem tepla 

zdeformuje a zřítí za mnohem kratší dobu. [26] 

Cílem této práce je srovnání metodik pro stanovení požárních odolností dřevěných 

konstrukcí. Pro praktické srovnání metodik jsem si zvolil obvodovou stěnu dřevěného srubu, 

kde budu srovnávat maximální dosažené hodnoty požární odolnosti této konstrukce na 

základě metodik  : 
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 ČSN EN 1365-1 – Zkoušení požární odolnosti nosných prvků, část 1 : Stěny, 

ČSN 730821: 2005 navržené  – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost 

stavebních konstrukcí; 2005 

 Výpočetního programu EUROWOOD 

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

pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru). 
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1. Historie stanovení požární odolnosti dřevěných konstrukcí 

Naši předkové vycházeli při stavbách ze zkušeností, které získali. V minulosti byly velkou 

hrozbou požáry, které dokázaly zpustošit celá města a vesnice. Tyto poznatky zohledňovali 

při stavbách domů i pro případ požáru. 

Staré dřevěné stavby jsou charakterizovány masivností svého provedení, na které se 

rozhodující měrou podílejí roubené stěny a povalový strop, případně roubená klenba spojující 

obě konstrukce v jeden prostorový celek. Svislé i vodorovné konstrukce jsou provedeny  

z kuláčů, tj. kmenů stromů vyznačujících se jen nejnutnějším a poměrně hrubým 

opracováním. Nároží těchto staveb jsou již od začátku provedeny vazbou na rybinu. Běžnou 

součástí nejstarších dřevěných staveb je rovněž zateplení a snížení požárního rizika hliněnou 

omazávkou nanášenou z vnější strany. Stejně robustní bývají i schodišťové stupně 

trojúhelníkového průřezu vzniklé úhlopříčným rozpůlením krátkého trámku.  

Mladší dřevěné stavby se oproti starším vyznačují postupným odlehčováním konstrukce a 

výraznějším stupněm opracováním jednotlivých prvků. Vývoj tak směřuje ke stěnám 

roubeným ze zcela hraněných trámů pravoúhlého průřezu. V západněji položených oblastech 

Evropy nachází uplatnění rovněž konstrukce hrázděná, jejíž snadné pronikání bylo umožněno 

i brzkým nedostatek vhodného stavebního dřeva. Na místo povalového stropu vyznačujícího 

se značnou spotřebou materiálu (kuláče jsou kladeny těsně vedle sebe) nastupují trámové 

stropy se záklopem. Stropní trámy jsou již kladeny po určitých vzdálenostech od sebe a 

prostor mezi nimi je shora zakryt prkny tvořícími tzv. záklop. U trámových stropů 

rozlišujeme několik variant záklopu, přičemž mezi nejmladší řadíme polospalnou úpravu  

s násypem z nespalného materiálu (škvára). Stejně jako u ostatních konstrukcí dochází i  

u schodišť k postupnému zeštíhlování profilů a vývojově mladší prvky schodišť jsou stále 

subtilnější. Jednotlivé stupně jsou pak v naprosté většině případů tvořeny pouze stupnicemi 

provedenými z prken. Krovy jsou nadále určeny pro lehkou spalnou krytinu, přičemž se 

nadále používají došky a v horských oblastech šindel. [28] 

Teprve 19. a 20. století přináší první zásadnější protipožární úpravy, které měly za cíl 

snižovat vznícení dřevěných konstrukcí. Jednalo se o protipožární nátěry. Nejčastěji se 

používalo vodní sklo, směsi vodního skla a hlíny, cementové nátěry, sádrové nátěry, křídové 

mléko s vodním sklem atd. K tomuto účelu byla vydána norma ČSN 1217 – rok 1937 

„Zkoušení dřeva“. Po roce 1948 se začaly používat pro zvýšení požární odolnosti první 

obkladové materiály jako rákos s omítkou. 



  5   

Největšího rozmachu zkoumání dřevěných konstrukcí v závislosti na požár dochází v 60. 

a 80. letech 20. století, kdy probíhají zkoušky, kterými se sledovaly vlivy ovlivňující hoření 

dřevěných konstrukcí, vystavení dřevěných konstrukcí vyšším teplotám, odhořívání 

(Handbook of Industrial Loos Prevention; 1969; New York, Simms D.L., On the Pilot 

Ignitron by Radiation; Combustion and Flamm; 1963, Rogowski Barbora F.W.; Charring of 

timber in fire tests; Symposium No 3; Fire Research Station). [20] 

 

V České republice jsou první publikace, které řeší požární odolnost dřevěných konstrukcí: 

 Zkoušení dřeva 1937, ČSN 73 0853 – Stanovení hořlavosti stavebních konstrukcí;  

1971, ČSN 73 0851 – Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí; 1971,  

Ing. Reichel V., Požární odolnost stavebních konstrukcí; atd. 

 

V součastné době je řešena požární odolnost dřevěných konstrukcí dle: 

 ČSN 73 0821 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí; 

1973, ČSN 73 0821 ed.2 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních 

konstrukcí; květen 2007, 

  ČSN ČSN P ENV 1995–1-2; Navrhování dřevěných konstrukcí; Část 1–2: Obecná 

pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru; duben 1997 – předběžná norma,  

 ČSN EN 1995–1-2; EUROKÓD 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-2:  

Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru; prosinec 2006 

 ČSN EN 1365-1 až 4- Zkušební požární odolnosti nosných prvků; červenec 2000. 
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2. Dřevo 

Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny. Vzniká  

v rostlinách z meristémových buněk. Dřevo je zahrnováno mezi obnovitelné zdroje energie 

jako jeden z druhů biomasy. Je to snadno dostupný přírodní materiál, který lidé široce 

využívají po celou dobu své historie. 

2.1 Základní druhy dřeva 

• dřevo jehličnatých dřevin – např. smrk, jedle, borovice, modřín, douglaska, jalovec, tis 

• dřevo listnatých dřevin  

o s kruhovitě pórovitou stavbou – např. dub, jasan, akát, jilm, pajasan, morušovník, 

kaštanovník 

o s polokruhovitě pórovitou stavbou – např. ořešák, třešeň, švestka 

o s roztroušeně pórovitou stavbou dřeva – např. buk, platan, habr, olše, lípa, javor, bříza, 

topol, vrba, hrušeň 

2.2 Složení dřevní hmoty 

Dřevo je hmota organického původu. Je tvořena třemi základními složkami: 

celulózou, 

hemicelulózami 

ligninem. 

 

Všechny složky mají charakteristické vlastnosti, které významným způsobem ovlivňují 

vlastnosti dřevní hmoty. 

 

• celulóza (40-50 %) - Celulosa je hlavní stavební látkou rostlinných primárních buněčných 

stěn a spolu s ligninem se podílí na stavbě sekundárních buněčných stěn. 

• lignin (20-30 %) - Jeho hlavním úkolem je spojování mezibuněčných vláken a zpevnění 

celulózových molekul v rámci buněčných stěn. Dřevu dodává pevnost především v tlaku. 

• hemicelulózy (20-30 %) - Jsou makromolekulární látky, které vznikají z různých cukrů a 

podobně jako celulóza jsou vláknité. Vlákna jsou však podstatně kratší, a proto má 

hemicelulóza nižší pevnost. [25] 
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doprovodné složky dřevní hmoty:  

• organické látky (1-3 %, u tropických dřevin až 15 %): terpeny, tuky, vosky, pektiny, 

třísloviny (pouze u listnáčů),steroly, pryskyřice  

• anorganické látky (0,1-0,5 %, u tropických dřevin až 5 %) - po spálení tvoří popel. 

Celulóza a hemicelulózy patří mezi polysacharidy a bývají souhrnně označovány jako 

holocelulóza. [20] 

2.3 Fyzikální vlastnosti dřevní hmoty 

„Dřevo je anizotropní materiál, což znamená, že vlastnosti dřeva jsou v různých směrech 

rozdílné. Rozdílnost vlastností je dána tím, že dřevo je tvořeno tzv. vlákny. Vlákna jsou 

v podstatě 1 až 8 [mm] dlouhé buňky, které jsou rovnoběžně rostlé. Většina fyzikálních 

vlastností dřeva je závislá na směru vláken, ke kterému byly změřeny, proto je vždy nutné 

udávat směr vláken (kolmo či rovnoběžně s vlákny). Anizotropie dřeva je trojsměrná. 

Rozlišujeme směr axiální, radiální a tangenciální. Hodnoty jednotlivých vlastností se liší 

v různých směrech.“ [24] 

 

 

AS – axiální směr 
RS – radiální směr 
TS – tangenciální směr  

 
Obrázek č. 1 - Směry ve dřevě 
 
2.3.1 Vlhkost dřeva 

Všeobecně lze při kvantitativním posuzování změn vlastností dřeva konstatovat, že se 

stoupající vlhkostí do meze hygroskopicity se s pružnostní a pevnostní vlastnosti dřeva 

snižují. Zákonitosti vlivu vody vázané na mechanické vlastnosti sledujeme hlavně z hlediska 

užití dřeva na konstrukční účely a technologického zpracování dřeva. Dřevěné konstrukce 

jsou během své životnosti často vystaveny různým povětrnostním podmínkám a rovnovážná 

vlhkost se pohybuje v rozsahu 9 až 22%. 
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Změna pevnosti dřeva má v závislosti na změně obsahu vázané vody nelineární průběh, 

který v intervalu 9 – 15% můžeme nahradit přímkou. Při změně vlhkosti o 1% v rozsahu vody 

vázané se pevnost dřeva změní průměrně o 3 - 4% (výjimkou je pevnost v tahu). 

Přepočet na 12% vlhkost se provádí podle vztahu: 

 

         (2.1) 

 

w - vlhkost dřeva v době zkoušení 

σw - pevnost dřeva při zkoušení 

α - opravný koeficient pro daný způsob zatížení  

 
2.3.2 Hustota dřeva 

Množství vody obsažené v buněčných stěnách přímo ovlivňuje mechanické vlastnosti. Při 

sledování vlivu hustoty dřeva na pevnost vylučujeme vliv vody přepočtem na 12% nebo 0% 

vlhkost. Závislost mezi hustotou a mechanickými vlastnostmi dřeva je složitější, protože 

pevnost dřeva nezávisí pouze na množství dřevní substance v objemové jednotce, ale také na 

anatomické stavbě dřeva. 

Mezi moduly pružnosti a hustotou dřeva existuje kladná lineární závislost. Zvýšení 

hustoty dřeva o 0,1 [g.cm-3] způsobí zvětšení modulu pružnosti ve směru vláken o 2-5%, 

napříč vláken o 1-9%. Vliv hustoty se nejvíce projevuje u suchého dřeva, při vlhkosti nad 

mezí hygroskopicity je nevýrazný.  

Pevnost dřeva se s rostoucí hustotou obecně zvyšuje. Vztah mezi hustotou a pevností 

dřeva ale nemusí být vždy významný. Jasnější vztah mezi strukturou, hustotou a 

mechanickými vlastnostmi dřeva můžeme zjistit analyzováním makroskopické stavby 

letokruhů, t.j. šířky letokruhu a podílu letního dřeva. [20] 

 
2.3.3 Teplota dřeva 

Dřevo je během různých technologických procesů, jako je sušení, lisování nebo 

plastifikace, vystaveno účinkům teplot, které jeho mechanické vlastnosti ovlivňují. S rostoucí 

teplotou se pevnost a pružnost dřeva snižuje. Vlivem nárůstu teploty do 70 [°C] se pevnost a 

pružnost sníží jen dočasně, protože dojde k přechodné změně vnitřních energetických hladin 

bez porušení vzájemně rovnovážných poloh molekul. Vlivem vyšších teplot nad 100 [°C] 

vznikají ve dřevě trvalé změny způsobené porušením rovnovážně kmitajících molekul a 

degradací lignino-sacharidového komplexu. Působením vysokých teplot nad 200 [°C] se 
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dřevo stává křehkým a nastupuje pyrolýza dřeva. Vysoké teploty značně ovlivňují zejména 

rázovou houževnatost v ohybu. Vzhledem k tomu, že listnáče obsahují v buněčných stěnách  

2 - 3-krát více pentózanů než jehličnany, rázová houževnatost se u nich snižuje výrazněji. 

Vliv teploty na mechanické vlastnosti se mění s vlhkostí. Zvyšováním teploty a vlhkosti 

se pevnost výrazně snižuje, přičemž současné působení obou faktorů snižuje pevnost více než 

působení každého samostatně. [20] 

Příkladem vlivu zvýšené teploty na mechanické vlastnosti dřeva při různé vlhkosti je 

tabulce: 

 

Teplota 

(°C) 

Vlhkost dřeva (%) 

 0 10 15 30 45 60 

25 92 60 47 31 31 31 

45 85 50 39 25 24 24 

60 79 43 32 19 20 19 

80 73 33 24 13 13 12 

100 66 24 15 7 6 6 

 

Tabulka č.1 - Mez pevnosti dřeva dubu v tlaku ve směru vláken vyjádřená v % meze pevnosti 

při [0°C] a 0% vlhkosti (podle Perelygina 1965). 

 
2.3.4 Tepelná vodivost dřeva 

Vlhkost dřeva spolu s objemovou hmotností ovlivňuje i další vlastnost dřeva a to měrnou 

tepelnou vodivost. Měrná tepelná vodivost má velký význam ve stavebnictví. Smrkové dřevo 

tloušťky 80 [mm] má při vlhkosti 10% stejné tepelně izolační schopnosti jako cihelná zeď 

tloušťky 670 [mm]. Tepelně izolační vlastnosti dřeva se však s rostoucí vlhkostí zhoršují. Při 

vlhkosti 25% je tepelná vodivost smrkového dřeva o polovinu větší a při vlhkosti 50 % je 

tepelná vodivost více než dvojnásobná. Při teplotách nad [0°C] se u dřeva nemusí počítat 

s jeho tepelnou roztažností. Při zvýšení teploty dřevo ztrácí vlhkost a sesychá. [20] 
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2.4 Mechanické vlastnosti dřeva – pevnost, pružnost 

„Dřevo má dobré mechanické vlastnosti. Pevnost a pružnost dřeva je ovlivněna směrem 

vláken, směrem letokruhů, vlhkostí, hustotou, teplotou, vadami a poškozením, kvalitou 

předchozího zpracování a druhem dřeva. Pod pojmem pevnost se rozumí největší napětí, které 

materiál snese bez porušení. Dřevo může být namáháno staticky (síla působící na materiál 

v klidu) nebo dynamicky (působící síla mění směr i velikost). 

„Podle druhu namáhání rozlišujeme pevnost dřeva v tahu, tlaku, ve smyku, v ohybu a ve 

vzpěru. Pevnost v tahu rozeznáváme ve směru vláken a kolmo na vlákna. U pevnosti ve 

směru vláken se deformace projevují prodlužováním prvku, až dojde k jeho roztržení. U dřeva 

s vyšší pevností je roztržená část vláknitá nebo třískovitá, u dřeva s pevností menší je 

schodovitá až hladká. Pevnost v tahu kolmo na vlákna se  stoupající vlhkostí dřeva snižuje, až 

do okamžiku, kdy dojde k nasycení buněčných stěn. Působením tlaku na dřevo podél jeho 

vláken dojde k deformaci, která se projeví zkrácením délky dřeva. Povaha deformace závisí 

na jakosti a stavbě dřeva, důležité jsou také hustota a vlhkost dřeva. Pevnost dřeva je dost 

velká, hlavně v tahu ve směru vláken a v pevnosti v ohybu. Dřevo je vláknitý materiál a je ve 

směru podélné osy (ve směru vláken) mnohem pevnější než ve směru kolmém na osu. 

Deformovatelnost dřeva je schopnost dřeva měnit své rozměry a tvar během působení sil. 

Deformovatelnost je popsána tvrdostí a pružností dřeva. Pružnosti se využívá u prvků 

namáhaných na ohyb. Pro dosažení dobré pružnosti je nutné, aby dřevo bylo dobře vysušené, 

dřevo musí mít dlouhá, pravidelně uspořádaná vlákna (jasan, bříza, smrk, jedle). Pružnost lze 

definovat jako schopnost nabývat zpět počáteční tvar a rozměry po přerušení působení 

vnějších sil. Tvrdost dřeva je definována jako schopnost dřeva odporovat vtláčení tělesa 

daného tvaru. Podle rychlosti zatížení rozlišujeme tvrdost statickou a dynamickou. Statická 

tvrdost se zjišťuje vtlačováním ocelového vtlačidla s polokruhovým zakončením do čelních, 

radiálních nebo tangenciálních ploch prvku. Hodnoty statické tvrdosti jsou závislé na vlhkosti 

zkoušeného prvku. Čím je vlhkost dřeva vyšší, tím jsou hodnoty tvrdosti dřeva nižší. 

Dynamická (rázová) tvrdost se zjišťuje podle stopy, kterou zanechá ve dřevě ocelová kulička, 

která padá na zkušební prvek z předem dané výšky. Hodnoty dynamické tvrdosti se mění 

s vlhkostí dřeva až do nasycení buněčných stěn. Se stoupající vlhkostí hodnoty rázové tvrdosti 

klesají. Dynamická tvrdost se stanovuje na radiálních plochách dřeva.“ [24] 
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2.5 Vznícení a hořlavost dřeva 
 

Dřevo je hořlavou stavební hmotou o kalorické výhřevnosti pohybující se od 3000 do 

4500 až 5000 kcal na 1 kg (18.8 až 20.9 [MJ/kg]) hmotnosti dřeva. V praxi se nejčastěji 

používá jednotné hodnoty kolem 4000 kcal na 1 kg – 16,7 [MJ/kg] hmotnosti dřeva. [20] 

Hoření je rychlá oxidace paliva probíhající za vysokých teplot. Aby palivo (dřevo) hořelo, 

musí se zahřát na zápalnou teplotu a musí mít dostatečné množství kyslíku.  

 

Podmínkami pro hoření je palivo – zápalná teplota – kyslík.  

 

 
Obrázek č.2 - Trojúhelník podmínek hoření 

 

Není-li splněna kterákoliv z těchto tří podmínek, nenastane hoření. U dřevěných 

stavebních konstrukcí je dřevo již samo o sobě palivem, takže prvá podmínka je zcela 

splněna. Rovněž druhá podmínka – dostatečné množství kyslíku – je splněna vždy; pokud 

dřevěná konstrukce je volně vystavena přístupu kyslíku; je-li však jakýmkoliv způsobem 

bráněno přístupu kyslíku, dochází k částečnému nebo úplnému nesplnění druhé podmínky. Na 

neúplném splnění druhé podmínky jsou více či méně založeny různé způsoby protipožárních 

ochran. Konečně splnění třetí podmínky vyžaduje, aby v prostředí, kde je dřevěná konstrukce, 

vznikla zápalná teplota a je tedy důležité posoudit výši této teploty. [20] 

Je-li dřevo vystaveno působení vyšších teplot nastávají dvě fáze reakcí, jejichž rychlost 

průběhu závisí hlavně na výši teploty, vlhkosti a druhu dřeva. Prvá je reakce endotermická, 

druhá je reakce exotermická. Po celou dobu endotermické reakce je teplo dřevem 

absorbováno; to znamená, že v této fázi dřevo nepůsobí jako ,,hořlavá látka“. Se zvyšující se 

teplotou nastává rozklad buničiny, dekompozice celuózy C6H10O5 a zvyšování množství 

uvolněných plynů. Tuto fázi pak označujeme za exotermickou reakci a jí odpovídající 

(spodní) teplotu stanovil Lawson a spol. na 250°C (v atmosféře dusíku). Teplota do  

100 [°C ]se všeobecně nepovažuje za nebezpečnou. [20] 
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Překročí-li se teplota 250 (280 [°C]), vzniká stadium, kdy dřevo ,,je připraveno ke 

vznícení“, přičemž ,,připravenost“ je tím vyšší, čím vyšší je teplota neboli čím více plynů 

uniká. [20] 

Teploty 300 až 410 [°C] (Simms 340 [°C] lze považovat za nebezpečné, při kterých 

nastane vznícení při přiblížení malého plamínku nebo jiskry ke dřevu, což můžeme označit 

jako nepřímé vznícení. Přímé vznícení neboli samovznícení dřeva, tj. samovznícení 

uvolněných hořlavých plynů nastává až při teplotách přes 400 [°C] (Handbook) uvádí  

426 až 644 [°C]). Stadium vzniku hořlavých plynů můžeme označit za reakci exotermickou. 

Z výše uvedeného vyplývá, že za zápalné teploty lze považovat teploty okolo 350 [°C] pro 

nepřímé vznícení a přes 400 [°C] pro přímé samovolné vznícení dřeva. Tyto teploty vznikají 

při požáru vždy, přičemž pro šíření požáru je nejdůležitější přenos tepla sáláním. Teplotě pro 

nepřímé vznícení odpovídá sálání 0,3 cal cm-2.sec-1 (1,3 [J]) (pro 380°C), teplotě pro přímé 

samovolné vznícení odpovídá sálání kolem 0,74 cal cm-2 sec-1 (3,1 [J]). Podstatný vliv má 

doba sálání a také původní vlhkost a druh dřeva jak již bylo výše uvedeno. Čím kratší je doba 

sálání a čím vyšší je vlhkost, tím vyšší musí být intenzita sálání, aby došlo ke vznícení. Proto 

se údaje pohybují pro nepřímé vznícení od 0,3 do 0,55 cal cm-2 sec-1 (od 1,2 do 2,3 [J] ) 

(v ČSN 73 0802 se při výpočtu proluk vychází z hodnoty 0,4 cal cm-2 sec-1 (1,7 [J])) a pro 

přímé vznícení od 0,70 do 1,5 cal cm-2 sec-1 (od 2,9 do 6,3 [J]), což uvádí Simms a spol., 

Koohyar a spol., Moysey a spol., Welker a spol.. [20]  

Souhrnně lze tedy říci, že dřevo je hořlavým stavebním materiálem, a hoří-li, přispívá  

k intenzitě požáru. Aby však došlo ke vznícení dřeva, je nutno vyvinout poměrně značnou 

(nárazovou) teplotu, tj. zápalnou teplotu. I tak dřevo může začít hořet pouze tehdy, je-li 

zajištěn přístup dostatečného množství kyslíku. [20] 

Je-li však dřevo vystaveno dlouhodobě vlivu teplot přes 100 [°C] (např. alespoň několik 

desítek hodin), mění se značně výše uvedené hodnoty, tj. jsou nižší a k nepřímému vznícení 

dojde již při teplotách přes 200 [°C] a k přímému vznícení při teplotách kolem 350 [°C]. To 

však nejsou typické podmínky pro nosné dřevěné stavební konstrukce v běžném užívání. 

 2.6 Chování dřeva při vystavení požáru 
Jestliže jsou konstrukční prvky ze dřeva a materiálů na bázi dřeva vystaveny požáru, 

nejprve na povrchu vzplanou a poměrně silně hoří do té doby, než se vytvoří zuhelnatělá 

vrstva dřevní hmoty. Tato zuhelnatěná vrstva zabraňuje přístupu vzduchu do vnitřních částí 

průřezů prvků dřeva, tlumí hoření a má též dobré tepelně izolační vlastnosti. [20] 
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Chování dřeva a materiálů na bázi dřeva při požáru nelze popsat jednoduše. Rozlišují se 

dvě fáze požáru: 

 

 vznikající požár, 

 plně rozvinutý požár. 

 

První fáze je ovlivněna např. hořlavostí materiálu, stupněm jeho zápalnosti, rychlostí 

šíření ohně (plamene) na jeho povrchu a mírou předávání tepla.  

Plný požár představuje fázi po vzplanutí, kdy jsou všechny hořlavé materiály zachváceny 

ohněm. [20] 

Požadavky na materiály při této druhé fázi požáru jsou zaměřeny na jejich schopnost 

zachovat si své mechanické vlastnosti a omezovat oheň na oblast jeho vzniku, aby 

nedocházelo k šíření ohně nebo kouře a působení příliš vysokých teplot na odvrácené straně 

(ohni odvrácené), které by mohly vést k nepřímému přenosu požáru na jiné části konstrukce. 

Schopnost odolávat plnému požáru se obecně označuje jako požární odolnost. Tato 

schopnost může být přiřazena pouze konstrukčnímu prvku a nikoliv materiálu. Působení 

jednoduchých nosných prvků, např. sloupů nebo nosníků, závisí i na dalších činitelích, jako 

jsou podmínky uložení, velikost zatížení a rozdělení zatížení. [20] 

Dřevo a materiály na bázi dřeva jsou většinou hořlavé. I když lze jejich hořlavost 

modifikovat povrchovou úpravou nebo impregnací, nelze tím dosáhnout jejich nehořlavosti,  

i když energie potřebná pro jejich zapálení bude větší. [20] 

Rostlé dřevo je obtížně zápalné. Pro samovznícení, tzn. pro zapálení bez přítomnosti 

zdroje zapálení, vyžaduje povrchovou teplotu více než 400 [°C], působící v krátkém až 

středně dlouhém časovém úseku. I v případě přítomnosti zdroje zapálení musí být povrchová 

teplota po určitou dobu větší než 300 [°C]. Dřevo může být zapáleno i při nižší teplotě 

(150 [C]), pokud je dřevěný prvek delší dobu zahříván. Protože dřevo vykazuje ve většině 

případů přijatelné riziko zapálení, je obvykle používáno jako srovnávací materiál pro požární 

zatřídění jiných materiálů. [20] 

Když je dřevo vystaveno plně rozvinutému požáru a tepelný tok je dostatečně velký, jeho 

povrch se zapálí. Nejprve poměrně silně hoří, zakrátko se však vytvoří tepelně izolační vrstva 

zuhelnatělého dřeva, pod kterou je při požáru trvajícím více než 20 minut vrstva dřeva  

v rozmezí přibližně 30 [mm] zasažena vysokou teplotou. Část této vrstvy s teplotou  

nad 200 [°C] je vrstva pyrolýzy. [20] 
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Jestliže se teplota zvýší na pokojovou teplotu, dochází k vysoušení dřeva. Po dosažení 

teploty 100 [°C] se voda ve dřevě začíná odpařovat a pára ze dřeva uniká v rozích, spoji, 

trhlinami, hranami, tedy místy, kde je kladen nejmenší odpor. Dokud se voda neodpaří, 

zůstává teplota konstantní. Po té dochází k nárůstu teploty. Vrstva pyrolýzy, ve které již 

probíhají chemické změny, ale dřevo ještě není zcela rozloženo, má tloušťku cca  5 [mm]. 

Tato vrstva se nachází mezi zuhelnatělým dřevem a dřevem, které nebylo zasaženo změnou 

teploty. Při teplotě 150 – 200 [°C] dochází k tvorbě povrchových plynů, které jsou tvořeny 

70% CO2 a 30% CO. Pyrolýza dřeva probíhá do 275 [°C] poměrně pomalu, po zvýšení 

teploty nad 275 [°C] nastávají silně exotermické reakce (reakce, při nichž se uvolňuje teplo) a 

teplota rychle stoupá kvůli tvorbě lehce zápalné směsi uhlovodíků. Největší množství hořlavé 

směsi vzniká při teplotách mezi 400 – 420 [°C]. Při teplotě nad 500 [°C] se tvorba plynů 

snižuje. Hoření je podporováno vyvíjejícím se teplem, které prostupuje dřevem a tepelně 

rozkládá další vrstvy dřeva. Ale na povrchu dřeva se vytváří vrstva nespáleného uhlíku, který 

je špatným vodičem tepla a zamezuje přístupu tepla k vnitřním nerozloženým vrstvám. To 

omezuje přívod spalitelných plynů na povrch. U větších průřezů dřeva to může vést až 

k uhasnutí ohně, nesmí ale dojít k poškození této vrstvy, např. popraskáním nebo odpadnutím 

některé části. [20] 

Chování prvků ze dřeva a materiálů na bázi dřeva při požáru je výrazně ovlivněno jejich 

tvarem, povrchem, obvodem a rozměrem průřezu. Hořlavost závisí na poměru povrchu  

k objemu prvků, plamen se šíří rychleji, čím větší je tento poměr, který roste, pokud existuje 

drsný povrch a mnoho ostrých hran. Z tohoto důvodu se dřevěné prvky hoblují a zaoblují se 

jejich hrany. Trhliny a praskliny taktéž zvyšují možnost napadení ohněm. Kvůli tomu 

vykazuje lepené lamelové dřevo, které je převážně bez trhlin, menší zuhelnatění než rostlé 

dřevo. [20] 

Tepelná vodivost zuhelnatělé vrstvy (dřevěného uhlí - zuhelnatění) se rovná pouze asi 

jedné šestině tepelné vodivosti rostlého dřeva. Zuhelnatělá vrstva působí jako izolační vrstva 

a rozklad dřeva pod ní probíhá zpomaleně. Z tohoto důvodu a vzhledem k nízké tepelné 

vodivosti dřeva teplota uprostřed průřezu zůstává mnohem nižší než na povrchu. Proto 

zůstává teplota ve zbytkovém průřezu prvků již v malé vzdálenosti od povrchu nezměněna. 

Kromě toho téměř nedochází ke změně fyzikálních a mechanických vlastností a úbytek 

únosnosti těchto prvků je dán pouze redukcí jejich průřezu účinkem požáru. [20] 

Zápalnost dřeva ovlivňuje i jeho hustota. Čím je hustota větší, tím dojde k zapálení dřeva 

později. Další vlastností, která podstatně ovlivňuje hořlavost dřeva, je jeho vlhkost. [20] 
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Obrázek č. 3 – Změna dřeva v průřezu konstrukčního prvku při požáru 

 

Doba trvání jednotlivých fází závisí na rozměrech průřezu, druhu dřeva, počáteční 

vlhkosti atd. 

Sledujeme-li u dřevěných konstrukcí, které byly vystaveny požáru nebo požární zkoušce, 

hloubku ohoření, zjistíme, že existuje závislost mezi hloubkou ohoření a dobou, po které byla 

konstrukce vystavena požáru. Z této závislosti lze určit rychlost odhořívání dřevěné 

konstrukce. Podrobně zkoumali rychlost odhořívání např. Rogowski B., Tenning, Imaizumi, 

Malhotra a spol. a jiní. Rychlost odhořívání – zuhelnatění – je v podstatě rychlost 

dekompozice buničiny a pro praktické účely požární bezpečnosti se vyjadřuje v [mm/hod]. 

nebo v [mm/min]. [20] 

 

vliv druhu dřeva             ve směru k lamelaci sloupů 
  rovnoběžně kolmo 
Tsuga 33,0 40,4 
Douglasova jedle 38,3 46,7 
Evropské červené dřevo 42,6 46,2 
západní cedr 41,9 50,8 
 

Tabulka č.2 - Rychlost odhoření v [mm/hod]. 

 

Za výslednou hodnotu pro jehličnaté dřevo se doporučuje brát 38,8 [mm/hod]. 

(rovnoběžně s lamelací) a 46 [mm/hod], (kolmo k lamelaci), tj. 0,65 [mm/min]. a 0,76 

[mm/min]. Vliv stupně zatížení (25, 50, 100 % výpočtového zatížení), ani vliv štíhlostního 

poměru se v rychlosti odhořívání neprojevuje. [20] 
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3. Základní normy pro stanovení požární odolnosti dřevěných 
konstrukcí 

 
3.1   ČSN 73 0821 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost 

stavebních konstrukcí; 28. 2. 1973 
 
 Tato norma je platná do 1. 3. 2010. Prvky jsou zde podle statické funkce a materiálu 

rozděleny do tabulek, ve kterých se podle potřebné požární odolnosti (v minutách) stanoví 

tloušťka stavebního prvku. Hodnoty požární odolnosti jsou určené na podkladě zkoušek 

požární odolnosti nebo na podkladě experimentálně ověřených výpočtů. Nevýhodou těchto 

tabulek je, že nezohledňují velikost zatížení, nebo délku počítaného prvku, proto hodnoty 

požární odolnosti jsou stanoveny pro maximální zatížení. ČSN 73 0821 hodnotí stěny 

s dřevěnou kostrou a opláštění, dřevěné stropy a dřevěné sloupy. Avšak neposuzuje stanovení 

požárních odolností dřevěných stěn. 

3.2  ČSN 73 0821 ed.2 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost 
stavebních konstrukcí; květen 2007 

 
1.3. 2010 se bude rušit ČSN 73 0821 z 28. 2. 1973, do tohoto data budou tyto normy platit 

souběžně. Norma je vytvořena kvůli novým poznatkům z oblasti stanovení  

požární odolnosti a s ohledem na vydávání harmonizovaných ČSN EN a Eurokódů  

ČSN EN 199x-1-2. V případě, že by došlo k rozporu mezi hodnocením podle  

ČSN 73 0821:1973 a ČSN 73 0821 ed.2, platí hodnoty ČSN 73 0821 ed.2 z května 2007.  

 

 Změny proti předchozí normě: 

- hodnoty požární odolnosti jsou stanoveny na základě ČSN 73 0810:2005 

- u jednotlivých položek je v tabulce uvedená přímo jejich požární klasifikace  

- zatřízení konstrukčních částí (dílců a prvků) – DP1, DP2 a DP3 

- jsou určeny prováděcí podmínky konstrukčních částí (dílců a prvků) 

 

Předmět normy: 

 Norma stanovuje hodnoty požární odolnosti některých stavebních konstrukcí a jejich 

klasifikační zatřídění, a také hodnocení druhu konstrukčních částí (dílců a prvků), avšak ani 

do této novelizace se nedostaly požární odolnosti dřevěných stěn, např. srubové stěny. 

 Hodnotové údaje, klasifikace i zatřídění konstrukcí, které se nacházejí v této normě, 

vycházejí z dostupných údajů o výsledcích zkoušek požární odolnosti nebo z podrobných 
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výpočtů sdílení tepla (při proměnných okrajových podmínkách a materiálových parametrech 

měnících se v závislosti na teplotě).  

 Na základě vývoje poznatků o prokazování požární odolnosti stavebních konstrukcí lze 

předpokládat s úpravou hodnot, protože požární odolnost dřevěných konstrukcí lze stanovit i 

pomocí ČSN EN 1995–1-2; Eurokód 5.  

 

Aplikační pravidla: 

 U stavebních konstrukcí, které mají skladbu shodnou s údaji v této normě, se nemusí 

jejich požární odolnost prokazovat zkouškou. 

 Pokud byla požární odolnost konstrukce ověřena zkouškou (podle příslušných zkušebních 

norem v souladu s ČSN EN 1363–1 až 4), považují se tyto hodnoty za výsledné, i v případě, 

že v této normě je pro stejnou nebo obdobnou konstrukci uvedena hodnota nižší.  

 Stavební konstrukce, které jsou uvedené v této normě, musí být provedeny a navrženy 

podle příslušných technických norem, popř. předpisům nebo technologickým pravidlům 

určeným výrobcem a současně musí navržení a provedení odpovídat této normě.  

 Stavební konstrukce s proměnnou tloušťkou nebo jinak se měnícím provedením (rozdílná 

skladba vrstev nebo dílčích prvků apod.), musí být posuzováno tak, aby byl jednoznačně 

určen průřez s nejnižší požární odolností, a jeho požární odolnost bude následně považována 

za výslednou. 

 Výchozí stupnici návrhových hodnot požární odolnosti i klasifikační třídy pro jednotlivé 

stavební konstrukce uvádí ČSN 73 0810. 

 Pokud není u tabulkové hodnoty uvedeno jinak, předpokládá se, že konstrukce s požárně 

dělící funkcí (stěna, strop), jsou zatížené účinkem požáru pouze z jedné strany. 

 Pokud mají být ve stěnách (příčkách) hodnocených podle této normy osazeny požární 

uzávěry otvorů otvíravé v postranních závěsech a jejich tloušťka je menší než 100 mm (bez 

omítky), je nutné prokázat zkouškou nebo v rámci rozšířené aplikace výsledků zkoušky vliv 

nižší tloušťky stěny na celistvost požárního uzávěru. Uvedené požadavky se nevztahují na 

ohraničující konstrukce šachet, pokud plocha otvíravé části požárního uzávěru  

nepřesáhne 0,75 m2.  

 V případě zdvojených stěn (příček), které mají shodnou skladbu, je možné celkovou 

hodnotu požární odolnosti stanovit sečtením hodnot obou dílčích stěn. 

 V této normě jsou 2 tabulky (pro stěny a pro stropy) opět rozdělené podle materiálu. Ale 

například u dřevěného nosníku není stanoven průřez (tak jako v normě  
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ČSN 73 082: 1973). Klasifikace tohoto prvku je stanovena pouze podle skladby stropu a dané 

tloušťky záklopu a mezním rozpětím záklopu mezi nosníky.  

 Dále se v této normě nacházejí v příloze A příklady detailů provedení stavebních prvků 

s požární odolností (např. spoj stěna – stěna, stěna – strop, příčka – podhled atd.).  

3.3   ČSN 73 0821 navrhovaná – Požární bezpečnost staveb – Požární 
odolnost stavebních konstrukcí; 2005 

  

Tato norma stanoví hodnoty požárních odolností některých stavebních konstrukcí, dále 

jejich klasifikační zatřídění a také hodnocení druhu konstrukčních částí (dílců a prvků).  

Norma platí i pro posuzování stavebních konstrukcí, jejichž geometrické rozměry 

přesahují standardní velikost zkušebních pecí pro zkoušení požárních odolností těchto 

konstrukcí. [5] 

Norma se vztahuje zejména na konstrukce, které se zhotovují přímo na stavbě, nebo se 

vyskytují u dokončených staveb, případně se uvedené hodnoty používají jako podklad pro 

rozšířenou aplikaci výsledků zkoušek. V této ČSN jsou stanoveny i požární odolnosti 

dřevěných obvodových konstrukcí. [5] 

ČSN 73 0821: 2005 byla vytvořena v souladu s novými poznatky z oblasti stanovení 

požární odolnosti a s ohledem na vydávání harmonizovaných ČSN EN a Eurokódů: 

ČSN EN 1991-1-2, ČSN EN 1363-1 Zkoušení požárních odolností – Část 1: Základní 

požadavky, ČSN EN 1350-2:2004 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb 

– Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických 

zařízení, ČSN 73 0810: 2005 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. [5] 

 

Změny proti předchozí normě ČSN 73 0821:1973: 

- hodnoty požární odolnosti jsou stanoveny na základě ČSN 73 0810:2005 

- vedle hodnot požární odolnosti je u jednotlivých položek uvedená i jejich požární 

klasifikace  

- je provedeno zatřízení konstrukčních částí (dílců a prvků) – DP1, DP2 a DP3 

- jsou určeny prováděcí podmínky (zejména ve vztahu ke geometrickým 

rozměrům)konstrukčních částí (dílců a prvků) 

 

Tato norma nebyla schválena normalizační komisí a je zde uvedena pouze jako 

informativní materiál.  
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3.4   ČSN P ENV 1995–1-2; Navrhování dřevěných konstrukcí;  
Část 1–2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky 
požáru; duben 1997  = předběžná norma 

 
 Tato předběžná norma obsahuje doslovný český překlad anglického znění  

ENV 1995–1-2 a Národní aplikační dokument České republiky (NAD), který se spolu s  

ENV 1995–1-2 použije pro návrh stavebních konstrukcí v České republice. 

Účelem NAD je doplnit chybějící informace, které se vztahují zejména k zatížení staveb a 

používaným materiálům. V NAD jsou uvedeny hodnoty volitelné jednotlivými zeměmi a tyto 

údaje jsou na území České republiky nadřazeny odpovídajícím údajům ENV. 

Tato předběžná evropská norma spolu s NAD je určena k ověření při praktickém užívání 

po dobu tří let a poté by mohla být na základě získaných poznatků schválena jako EN. 

 Doba platnosti je zpočátku omezena na tři roky, po dvou letech budou členové CEN 

vyzváni, zda může být ENV změněna na EN, případně návrhy na změny a připomínky.  

 V této normě lze najít postupy výpočtů na účinky požáru, avšak některé součinitele se 

hodnotou liší od hodnot součinitelů v EN.  

 3.5   ČSN EN 1995–1-2; EUROKÓD 5: Navrhování dřevěných 
konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na 
účinky požáru; prosinec 2006 

 
 Tato norma se obsahově i terminologicky liší od předběžné normy ENV stejného 

označení. Oproti přednormě je rozsáhlejší a dokonalejší, obsahuje řadu nových výpočetních 

postupů pro konstrukční dílce budov na bázi dřeva. Postupové diagramy, které tato norma 

obsahuje, jsou velmi cenné a činí použití normy přehlednější. [13] 

 Norma nemá NAD, ale NP (Národní přílohu), avšak účel obou národních doplňků je 

víceméně stejný.  

 

ČSN EN 1995–1-2 obsahuje: 

- Národní předmluvu 

- Vlastní znění normy + přílohy A – F 

- Národní přílohu 
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4. Hodnocené metody stanovení požární odolnosti dřevěných 
konstrukcí: 

 
1. Návrh pomocí ČSN EN 73 1365-1- Návrh pomocí zkoušek – poměrně nákladné, ale 

nejpřesnější a nejméně konzervativní řešení. Návrh je platný pouze pro zkoušené 

prvky, nemůže zajistit spolehlivost celé konstrukce, tu lze zajistit pouze výpočtem a 

správným návrhem. 

 

2. Návrh pomocí ČSN 73 0821: 2005 – návrh pomocí tabulek. Je to nejjednodušší a 

nejrychlejší způsob, pro návrh běžných typů prvků (sloupy, stěny, nosníky, 

desky,stěny..), ale z návrhových metod jsou nejkonzervativnější. Jedná se  

o neschválenou ČSN. Tyto hodnoty jsou uváděny pro demonstraci dle uvedených 

tabulkových hodnot. 

 

3. Výpočet požární odolnosti stanoveného prvku dle výpočetního programu 

EUROWOOD, který byl zpracován fm Free RW soft, v.o.s.. Jedná se o výpočetní 

program navrhovaných dřevěných konstrukcí dle ČSN P ENV 1995–1–2. 

 

4.  Návrh pomocí ČSN EN 1995–1-2 – návrh požární odolnosti pomocí výpočtů je 

složitější, ale výsledky jsou přesnější. 

 



  21   

5.   Stanovení hodnoceného vzorku 

Pro srovnání metodik stanovení požární odolností dřevěných konstrukcí jsem vybral 

obvodovou nosnou roubenou stěnu. 

Roubená stavba je stavba, jejíž stěny jsou zbudovány technikou roubení. Trámy, kladené 

vodorovně na sebe, jsou v rozích spojovány různými typy tesařských vazeb. Původně se 

používaly kmeny buď vůbec nebo jen mírně přitesávané, až později se prosadily trámy 

hraněné, zaručující lepší soudržnost stavby. 

Jednotlivé dlouhé trámy se vrství na sebe a vytvářejí tak nosnou stěnu. Ve většině případů 

se používalo dřevo smrkové. Výjimkou v tomto je nejspodnější, tzv. prahový trám, který byl 

často dubový (lépe odolává povětrnostním podmínkám) a zpravidla umisťovaný na kamennou 

podezdívku. [26] 

 

 
 

Obrázek č. 4 - Detail roubené stavby 
 

5.1 Vzorek obecně 
Pro porovnání jsem si záměrně vybral již ve zkušebně vyzkoušený prvek – obvodová 

srubová stěna „SS 25“, které je o rozměru 2900 x 3000 x 250 [mm]. Tato stěna byla zkoušena 

dle . [6]. 
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5.2 Popis vzorku 
Stěna sestavena z odkorněné a obroušené kulatiny z měkkého dřeva o středovém průměru 

250 [mm]. V podélném spoji na horní kládě vyříznuta drážka V-profilu v šířce 80 mm, do 

drážky vložen těsnicí pruh minerální vaty ISOVER PIANO. Na obou okrajích stěny 

vytvořený tesařský rohový roubený spoj, vnější přesah všech dřevěných prvků 300 [mm]. 

Na obou bocích vzorek odsazen 50 [mm] od zdiva a vytvořen volný okraj konstrukce 

umožňující volný pohyb zatížené stěny. 

 

 

 
 
 

Obrázek č.5 – Hodnocený vzorek – roubená stěna 
 



  23   

6. Stanovení požární odolnosti dle metodik 
 
6.1 Stanovení požární odolnosti dle ČSN 1365-1 Zkoušení požární 

odolnosti nosných prvků – Část 1: Stěny 
 

6.1.1  Obecně  

Zkouška požární odolnosti nosné stěny provedena podle ČSN EN 1365-1 ve svislé 

stěnové zkušební peci vnitřních rozměrů 3000 x 3000 x 1500 mm (šířka x výška x hloubka). 

Vzorek osazen do zdiva z plynosilikátových tvárnic YTONG P3-550 tl. 250 [mm] na 

cementovou tenkovrstvou maltu MC 061. Po obou stranách vzorku je vytvořen volný okraj 

konstrukce utěsněný minerální vatou ORSIL M tl. 50 [mm] neomezující volnost pohybu 

zatížené konstrukce podle [6] čl. 7.3. Horní spára je vyplněna minerální vatou zajišťující 

dotěsnění a rovnoměrné rozdělení zátěže. 

Vzorek zatížen požadovaným zkušebním zatížením q = 7,51 [kN.m-1] stěny (tj. 21,78 [kN] 

na šířku stěny 2,90 [m]). Působiště zatížení v podélné ose stěny, zatížení do vzorku vneseno 

hydraulickým zatěžovacím systémem 20 minut před zkouškou a bylo konstantní po celou 

dobu zkoušky (podle [7] čl. 10.2). Zkouška provedena 21. dubna 2004, tepelná expozice ze 

strany interiéru podle normové křivky ohřívání. U zkoušky byl přítomen zástupce 

objednatele. 

 

6.1.2 Regulace pece 

Zkušební pec byla vytápěna soustavou naftových hořáků. Teploty v peci měřeny DST 

a zaznamenávány v minutových intervalech, DST rovnoměrně rozmístěny 100 [mm] od 

exponovaného povrchu vzorku. Teploty v peci při zkoušce regulovány tak, aby v rozmezí 

předepsaných tolerancí (viz [7] čl. 5.1.2) odpovídaly vztahu podle [7] čl. 5.1.1: 

 
T = 345 log (8t + 1) + 20       (6.1) 
 

T [°C] = požadovaná teplota v peci v čase t 

t [min] = čas od začátku zkoušky 
 

Přetlak ve zkušební peci měřen diferenčním manometrem a regulován pomocí škrticí 

klapky odtahu pece tak, aby hodnoty odpovídaly podmínkám [7] čl. 5.2.1. 
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6.1.3 Měření vzorku 

Teploty na neohřívaném povrchu vzorku měřeny diskovými TC typu K  a zaznamenávány 

v minutových intervalech. Měřicí spoje TC připájeny ke středu měděného terče o průměru  

12 [mm] a tloušťce 0,2 [mm] a překryty destičkou o rozměrech 30 x 30 [mm], tloušťky  

2 [mm] (viz [7] čl. 4.5.1.2). Na povrchu vzorku upevněny podle [6] čl. 9.1.2.2 a 9.1.2.3. 

Teplota okolí během zkoušky měřena jedním TST typu K (viz [6] čl. 4.5.1.5) podle 

podmínek [6] čl. 5.6. 

Svislá deformace měřena dvěma průhyboměry umístěnými na svislých okrajích vzorku 

podle [6] čl. 4.5.4 a 9.3. 

Velikost vodorovné deformace vztažena k referenční rovině vytvořené rotujícím 

laserovým paprskem a měřena ocelovým měřidlem podle [6] čl. 9.3.2 a [6] čl. 9.3. 

Vlhkost povrchové vrstvy dřeva (do hloubky cca 8 [mm]) změřena vlhkoměrem 

bezprostředně před zkouškou. 

Počáteční podmínky zkoušky odpovídaly normovým hodnotám podle [6] čl. 10.3. 

 

6.1.4 Kondiciování 

Vzorek dodán a sestaven dne 19. dubna 2004, zkouška provedena 21. dubna 2004. Během 

této doby byly zaznamenávány naměřené hodnoty vlhkosti a teploty prostředí: 

 

Hodnota minimální maximální 
Relativní vlhkost (%) 45 53 
Teplota (°C) 13,7 17,4 

 
Tabulka č.3 – Tabulka vlhkosti 
 

6.1.5 Průběh zkoušky 

Čas (min): Pozorování:  

 2. ES – černání povrchu   

 5. NS – slabý únik dýmu 

  ES – celý povrch zčernalý  

 20. NS – lokální tmavnutí od dýmu unikajícího z roubeného styku v horní části stěny  

  ES – stěna zahalena dýmem  

 25. NS – vyboulení stěny od pece a jeho postupný nárůst 

  ES – zuhelnatělé a rozpraskané dřevo klád i převázky 
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45.NS – rozevírání obloukové spáry mezi čely převázky vlivem vyboulení stěny 

a vysycháním dřeva, spára šířky 3 – 5 mm  

 60. NS – plynulý nárůst odklonu stěny od pece, svislé deformace a šířky spár v čelech 

převázky  

 63. konec zkoušky po dohodě s objednatelem 

 

Teploty v peci během zkoušky vyhovovaly požadavkům [2]. Časové závislosti změřených 

teplot uvedeny v Příloze 2. 

 

 

 

Obrázek č.6 – Porušení vzorku - vyboulení stěny 

 

6.1.6 Výsledky zkoušky 

 Kritéria dosažení mezních stavů 

 Nosnost (podle [7] čl. 11.1). Kritériem je doba, po kterou zkušební prvek zachovává svou 

schopnost nést při zkoušce zkušební zatížení. Pro účely této normy se za porušení nosnosti 

považuje překročení obou následujících podmínek: 

a) mezní svislé smrštění (negativní prodloužení) 
100

hC =  [mm]    (6.2) 

b) mezní rychlost svislého smrštění (negativní prodloužení) 
0001
h3

dt
dC

=  [mm . min-1] (6.3) 

kde h je původní výška v [mm]. 

Pro h = 3000 mm je C = 30,0 mm a dC/dt = 9,0 [mm . min-1]. 
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 Celistvost (podle [7] čl. 11.2). Kritériem je doba, po kterou zkušební prvek zachovává svou 

dělicí funkci, aniž by došlo k následujícímu: 

a) vznícení bavlněného polštářku přikládaného podle [7] čl. 10.4.5.2; nebo 

b) umožnění průchodu měrky podle specifikace v [7] čl. 10.4.5.3; nebo 

c) trvalému plamennému hoření. 

 

 Izolace (podle [7] čl. 11.3). Kritériem je doba, po kterou zkušební prvek zachovává svou 

dělicí funkci, aniž by na neohřívané straně byly dosaženy teploty, které způsobí: 

  

a) vzrůst průměrné teploty nad počáteční průměrnou teplotu o více než 140 [°C]; nebo 

b) vzrůst teploty v kterémkoliv místě nad počáteční průměrnou teplotu o více než 180 [°C]. 

Kritérium chování „izolace“ se automaticky pokládá za porušené, poruší-li se kritérium 

„celistvosti“. 

 

                                         Vyjádření výsledků zkoušky  
Nosnost mezní svislé smrštění 62 minut, bez porušení 
  mezní rychlost svislého smrštění 62 minut, bez porušení 
Celistvost trvalé plamenné hoření 62 minut, bez porušení 
  bavlněný polštářek 62 minut, bez porušení 
  průchod měrky spár 62 minut, bez porušení 
Izolace průměrná teplota 62 minut, bez porušení 
  maximální teplota 62 minut, bez porušení 

Tabulka č.4 - Vyjádření výsledků zkoušky  

 

6.1.7 Závěr zkoušky 

Výsledky zkoušky se týkají pouze zkoušeného vzorku včetně způsobu osazení 

v konstrukci (viz část 2 tohoto protokolu – Příloha 2). 

Tento protokol podrobně uvádí způsob provedení vzorku, zkušební podmínky a výsledky 

získané při zkoušení zde popsaného specifického prvku konstrukce podle postupu uvedeného 

v ČSN EN 1363-1, ČSN EN 1363-2 a ČSN EN 1365-1. Protokol nepojednává o žádných 

význačných odchylkách, pokud jde o velikost, konstrukční detaily, zatížení, napětí, okrajové 

nebo koncové podmínky. Bez písemného souhlasu zkušebny se protokol nesmí reprodukovat 

jinak než celý. Příloha 2 
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6.2 Stanovení požární odolnosti ČSN 73 0821 navrhovaná – Požární 
bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí; 2005 

 

Hodnotové údaje, klasifikace i zatřídění konstrukcí, které uvádí tato norma, vycházejí  

z dostupných údajů o výsledcích zkoušek požární odolnosti nebo z podrobných výpočtů 

sdílení tepla (při proměnných okrajových podmínkách a materiálových parametrech měnících 

se v závislosti na teplotě).  

 

6.2.1 Aplikační pravidla 

U stavebních konstrukcí ve skladbě shodné s údaji této normy se jejich požární odolnost 

nemusí prokazovat zkouškou (podle příslušných zkušebních technických norem v souladu 

ČSN EN 1363-1) ani se dále nedokládá jejich klasifikace do tříd podle ČSN EN 13501-2. 

POZNÁMKA Hodnotové údaje požární odolnosti uvedené v ČSN 73 0821 jsou 

ekvivalentní klasifikaci konstrukcí podle ČSN EN 13501-2, aniž by bylo třeba provádět 

zkoušky požární odolnosti. U těchto konstrukcí se k prokázání požární odolnosti nemusí 

předkládat žádné další doklady.  

Pokud požární odolnost konstrukce byla ověřena zkouškou (podle příslušných zkušebních 

norem v souladu s ČSN EN 1363-1), považují se zjištěné hodnoty za výsledné, a to i  

v případě, že pro stejnou nebo obdobnou konstrukci je v ČSN 73 0821 uvedena hodnota nižší. 

U stavebních konstrukcí ve skladbě a provedení odpovídajícím této normě nejsou jejich 

geometrické rozměry limitovány podmínkami přímé aplikace výsledků zkoušek, které stanoví 

příslušné zkušební technické normy navazující na ČSN EN 1363-1, ale podmínkami 

uvedenými v ČSN 73 0821. 

Stavební konstrukce uvedené v této normě musí být navrženy a provedeny způsoby, které 

odpovídají příslušným technickým normám, popř. předpisům nebo technologickým pravidlům 

určeným výrobcem. Současně však musí navržení a provedení těchto konstrukcí odpovídat i 

podmínkám stanoveným touto normou. 

Stavební konstrukce s proměnnou tloušťkou nebo jinak se měnícím provedením 

(rozdílnou skladbou vrstev nebo dílčích prvků apod.), musí být posuzována tak, aby byl 

jednoznačně určen průřez s nejnižší požární odolností, jehož požární odolnost je považována 

za výslednou. 

Výchozí stupnici návrhových hodnot požární odolnosti i klasifikační třídy pro jednotlivé 

stavební konstrukce uvádí ČSN 73 0810:2005. 

POZNÁMKA Stavební konstrukci s klasifikačním zatříděním EW ( REW) lze bez dalšího 
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průkazu nahradit konstrukcí, která je podle ČSN 73 0821 zatříděna jako EI (REI); analogicky 

konstrukce zatříděná jako REI (REW) vyhovuje rovněž návrhovému požadavku EI (EW),  

u stropů tvořících užitná podlaží zatřídění REI vyhovuje také požadavku RE.  

Hodnoty uvedené v této normě se v případě obvodových stěn vztahují na posuzování 

těchto stěn z vnitřní strany. Hodnoty požární odolnosti klasifikačního zatřídění EI (REI) je 

možné použít i pro posuzování obvodových stěn druhu DP1 také z vnější strany.  

Pokud není u konkrétní tabulkové hodnoty uvedeno jinak, předpokládá se, že konstrukce  

s požárně dělicí funkcí (např. stěny, stropy) jsou vystaveny účinkům požáru z jedné strany.  

U konstrukcí nosných zajišťujících stabilitu objektu (se samostatným klasifikačním 

zatříděním R) normová tabulková hodnota vyjadřuje namáhání účinky požáru takto:  

 

a) ze dvou stran (např. stěny uvnitř požárního úseku);  

b) ze tří stran (např. nosníky);  

c) ze čtyř stran (např. sloupy).  

 

POZNÁMKA U sloupu obdélníkového průřezu, jehož jeden jeho rozměr přesahuje 

velikost 1000 mm, je možné stanovit hodnotu jeho požární odolnosti s klasifikačním 

zatříděním R podle položky platné pro stěny. Obvodové stěny s nosnou funkcí o šířce menší 

než 1000 [mm] (např. sloupky mezi okny) se posuzují jako konstrukce namáhané požárem  

z obou stran podle položky se samostatným klasifikačním zatříděním R.  

Stropní konstrukce uvnitř požárních úseků, které podporují technologická zařízení, se 

doporučuje posuzovat jako stavební konstrukce namáhané požárem ze dvou stran.  

Pokud ve stěnách (příčkách) hodnocených podle této normy mají být osazeny požární 

uzávěry otvorů otvíravé v postranních závěsech a jejich tloušťka činí méně než 100 [mm]  

(bez omítky), je nutné vliv nižší tloušťky stěny na celistvost požárního uzávěru prokázat 

zkouškou nebo v rámci rozšířené aplikace výsledků zkoušky. Uvedené požadavky se 

nevztahují na ohraničující konstrukce šachet, pokud plocha otvíravé části požárního uzávěru 

nepřesáhne 0,75 [m2]. 

U zdvojených stěn (příček) se shodnou skladbou je možné celkovou hodnotu požární 

odolnosti stanovit sečtením hodnot obou dílčích stěn; klasifikační zatřídění a druh konstrukční 

části se řídí skladbou dílčích částí stěny. 
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6.2.2 Popis vzorku 

Stěna sestavena z odkorněné a obroušené kulatiny z měkkého dřeva o středovém průměru 

250 [mm]. V podélném spoji na horní kládě vyříznuta drážka V-profilu v šířce 80 mm, do 

drážky vložen těsnicí pruh minerální vaty ISOVER PIANO. Na obou okrajích stěny vytvořen 

tesařský rohový roubený spoj, vnější přesah všech dřevěných prvků 300 [mm]. 
 

6.2.3 Výsledné hodnoty 

Všechny tabulkové hodnoty uvedené v této normě odpovídají teplotnímu namáhání podle 

normové křivkové hodnoty ČSN EN 13 501-1-2:2004. 

 

Tabulka č. 5 – Požární odolnost dle tab. 1 ČSN 73 0821:2005 - navržená 

 

6.2.4  Vyhodnocení 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že požární odolnost hodnocené roubené obvodové stěny 

je stanovena na R30. 
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6.3  Stanovení požární odolnosti dle výpočetního programu 
EUROWOOD 

 

Jedná se o výpočetní program navrhování dřevěných konstrukcí. Výpočetní program 

stanovuje požární odolnost na základě [12]: Obecná pravidla navrhování konstrukcí na účinky 

požáru. 

Jde o výpočet únosnosti pro účinný průřez za předpokladu, že parametry pevnosti a 

tuhosti nejsou ovlivněny. Místo toho je pokles parametrů pevnosti a tuhosti kompenzován 

užitím zvětšení hloubky zuhelnatění. 

Výpočet umožňuje stanovení požární odolnosti dřevěných prvků popř. řešit zvýšení 

požární odolnosti. 

 

6.3.1  Popis vzorku 

Stěna sestavena z odkorněné a obroušené kulatiny z měkkého dřeva o středovém průměru 

250 [mm]. V podélném spoji na horní kládě vyříznuta drážka V-profilu v šířce 80 mm, do 

drážky vložen těsnicí pruh minerální vaty ISOVER PIANO. Na obou okrajích stěny vytvořen 

tesařský rohový roubený spoj, vnější přesah všech dřevěných prvků 300 [mm]. 

 

6.3.2  Výpočet požární odolnosti 

 Vstupy 

 

b0=0,80  
působení=na délku  
namáhání=Pro pevnost v tlaku 
fmin=5  
fd=11  
kfi=1,25  
h=1000  
b=80  
hp = 1  
bp = 0  
b = 0,08  
h = 1  
b0 = 0,048   

 Výpočet 

 kritérium R:  
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k = N - ((fmin*N)/(fd*kfi))  
k = 79,5454545454545  
ax = k*b0*b0*bp*hp  
ax = 0  
bx = bp*b0*(2-k*(b/1000))+hp*b0*(2-k*(h/1000))  
bx = -3,72218181818182  
cx = k*(h/1000)*(b/1000)-2*(h/1000)-2*(b/1000)  
cx = 4,20363636363636  
tpr = -cx*60/bx  
tpr = 67,7608440797187  
--------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------- 
Prvek neselže do 60 min   

Eurowood, registrovaný uživatel: Bc. Michal Hlavačka, (44320752) 
Tabulka č.6 –Eurowood - výpočet požární odolnosti 

 

6.3.3 Vyhodnocení 

Z výše uvedená tabulky je max. požární odolnost hodnocené roubené obvodové stěny 

stanovena na R 67,7 [min]. 

 

6.4 Výpočet požární odolnosti dřevěných konstrukcí dle EUROKÓDU 5 

 Postup výpočtu požární odolnosti dle [8] se skládá obecně z několika součástí. Ty hlavní 

jsou: modelování požáru, přestup tepla do konstrukce, změna materiálových a průřezových 

parametrů při požáru a stanovení doby požární odolnosti. 

6.4.1 Modely požáru: 
Modely požáru jsou popsány v [11]. Zjednodušené modely požáru (např. nominální 

teplotní křivka) jsou vyhovující pro běžnou praxi. Mají však svá omezení týkající se zejména 

velikosti požárních úseků, velikosti požárního zatížení a rozložení tepelné energie. 

Zdokonalené modely požáru (např. parametrická teplotní křivka) uvažují přesnější rozdělení 

tepla a teploty v požárních úsecích.  

Nejjednodušší model požáru je nominální teplotní křivka, která popisuje závislost teploty 

plynů v požárním úseku na čase. Její použití je velmi snadné, dává však mírně konzervativní 

výsledky. 
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Θg = 20+345 log10(8t+1)        (6.4) 

Θ - teplota plynů v požárním úseku [°C], 

20 - počáteční teplota prostředí před požárem [°C], 

t – doba trvání požáru nebo zkoušky [min]. [6] 

…je třeba uvádět pouze čas (po 5 -ti s) 

 

Dokonalejším modelem je parametrická teplotní křivka, která vyjadřuje rovněž závislost 

teploty plynů na čase, ale zohledňuje vlastnosti stěn požárního úseku, vliv otvorů ve stěnách a 

typ provozu v požárním úseku. Na rozdíl od nominální křivky křivka parametrická popisuje i 

fázi chladnutí, kdy teplota plynů po vyhoření paliva nebo při malém přísunu kyslíku klesá.  

Uvedené modely popisují situace, kdy je požárem zachvácen celý požární úsek. [14]. 
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Graf č. 1 – Parametrická a nominální teplotní křivka 

 

6.4.2 Přestup tepla do konstrukce: 

U dřeva odhořívá povrch průřezu, takže účinný průřez se zmenšuje a je možné uvažovat i 

s jistou redukcí vlastností (parametrů) materiálu. Významnou roli zde hraje požární ochrana 

pomocí nátěrů, nástřiků nebo obkladů prvků konstrukce. Pro dřevěné prvky se stanovuje doba 
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zuhelnatění, za niž se zmenší rozměry průřezu o určitou hloubku zuhelnatění a případně 

změní parametry materiálu při dané změně průřezu. [14]. 

 

6.4.3  Stanovení doby požární odolnosti: 

U dřevěných konstrukcí je to doba, při níž hloubka zuhelnatění dosáhne hodnoty, při které 

se zbytkový, respektive účinný průřez zmenší natolik, že prvek přestane splňovat kritérium 

únosnosti. Postup je výpočetně velmi náročný a vyžaduje zpravidla iterační postupy. Proto je 

k jeho provedení potřeba využít alespoň tabulkového procesoru, jednoduchého programu pro 

kalkulačku nebo lépe specializovaného softwaru.  

ČSN EN 1995–1-2 poskytuje pravidla pro navrhování dřevěných konstrukcí na účinky 

požáru, podle kterých je možné jednoduchým statickým výpočtem prokázat jejich požární 

odolnost. Výpočet vychází z redukování plochy průřezu a parametrů pevnosti a tuhosti dřeva 

a materiálů na bázi dřeva v důsledku požáru. Redukovaný průřez se posuzuje obvyklým 

způsobem na silové účinky při mimořádné kombinaci zatížení. V této normě jsou též uvedena 

podrobná pravidla pro řešení požární odolnosti spojů různého provedení, stropů a stěn, jejichž 

konstrukce je tvořena dřevem a materiály na bázi dřeva v kombinaci s různými tepelně-

izolačními a obkladovými materiály. [14]. 

6.4.4  Hloubka zuhelnatění  
Je to vzdálenost mezi vnějším povrchem původního prvku a polohou čáry zuhelnatění. 

Určuje se z doby vystavení účinkům požáru a dané rychlosti zuhelnatění. Poloha čáry 

zuhelnatění odpovídá poloze izoterm 300°C, platí to pro většinu dřeva jehličnatých a 

listnatých stromů. Rychlost zuhelnatění je rozdílná pro: 

 

- povrchy nechráněné během doby vystavení účinkům požáru; 

- povrchy chráněné do doby porušení pláště požární ochrany 

- povrchy chráněné, které jsou vystaveny účinkům požáru až po porušení pláště požární 

ochrany. [14]. 

 

6.4.4.1  Povrchy nechráněné: 

U nechráněných povrchů se rozlišují dvě hodnoty rychlosti zuhelnatění: 

 

1. Jednorozměrná návrhová rychlost zuhelnatění (platí pro jednorozměrné zuhelnatění a 

uvažuje se v konstantním čase). [14]. 



  34   

Návrhová hloubka zuhelnatění pro jednorozměrné zuhelnatění: 

 

tdchar ⋅= 00, β           (6.5) 

0,chard  - návrhová hloubka zuhelnatění pro jednorozměrné zuhelnatění 

0β  - jednorozměrná návrhová rychlost zuhelnatění 

t  - doba vystavení účinkům požáru [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7 – Jednorozměrné zuhelnatění širokého průřezu (vystaveného účinkům 

požáru z jedné strany) . 

 

2. Nominální návrhová rychlost zuhelnatění (hodnota již zahrnuje účinek zaoblení rohů a 

uvažuje se v konstantním čase) 

Nominální návrhová rychlost zuhelnatění: 

 

td nnchar ⋅= β,           (6.6) 

nchard , - nominální návrhová hloubka zuhelnatění pro jednorozměrné zuhelnatění; 

nβ - nominální návrhová rychlost zuhelnatění; 

t – doba vystavení účinkům požáru. [15] 
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Obrázek č. 8 – Hloubka zuhelnatění 0,chard  pro jednorozměrné zuhelnatění a nominální 
hloubka zuhelnatění nchard ,  
 

  
β0 

mm/min 
βn 

mm/min 
a) Dřevo jehličnatých stromů a buk     
Lepené lamelové dřevo s charakteristickou hustotou > 290 
kg/m3 0,65 0,70 

Rostlé dřevo s charakteristickou hustotou > 290 kg/m3 0,65 0,80 
b) Dřevo listnatých stromů     
Rostlé nebo lepené lamelové dřevo listnatých stromů s 
charakteristickou hustotou 290 kg/m3 0,65 0,70 

Rostlé nebo lepené lamelové dřevo listnatých stromů s 
charakteristickou hustotou > 450 kg/m3 0,50 0,55 

c) LVL     
s charakteristickou hustotou > 480 kg/m3 0,65 0,70 
d) Desky     
Dřevěné obložení 0,9* - 
Překližka 1,0* - 
Desky na bázi dřeva jiné než překližky 0,9* - 
* Hodnoty platí pro charakteristickou hustotu 450 kg/m3 a tl.desky 20mm 

 

Tabulka č. 7 – Návrhové rychlosti zuhelnatění 

 

Podle [8] jsou návrhové rychlosti zuhelnatění pro desky na bázi dřeva a dřevěné obložení 

uvedeny v tabulce č.7. Tyto hodnoty jsou platné pro charakteristickou hustotu 450 kg.m-3 a 

tloušťku desky 20 mm. Pro jinou tloušťku a hustotu se rychlost zuhelnatění vypočítá podle 

vztahů: 
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htp kkρββ 0,,0 =          (6.7) 

k

k
ρρ
450

=          (6.8) 

p
h h

k 20
=           (6.9 

kρ - charakteristická hustota v kg.m-3; 

hp – tloušťka desky v milimetrech. [14].   

 

6.4.4.2  Povrchy zpočátku chráněné: 

U povrchů, které jsou chráněny pláštěm požární ochrany, jinými ochrannými materiály 

nebo jinými konstrukčními prvky, je třeba uvážit dle [14], že: 

 

- počátek zuhelnatění je posunut až do času tch; 

- zuhelnatění může začít před porušením požární ochrany, ale nižší rychlostí než 

rychlostmi zuhelnatění uvedenými v tabulce 2 až do času porušení požární ochrany tf; 

- po čase porušení požární ochrany tf, je rychlost zuhelnatění zvýšena nad hodnoty 

uvedené v tabulce 2 až do času ta;  

- v čase ta, když se hloubka zuhelnatění rovná buď hloubce zuhelnatění stejného prvku 

bez požární ochrany, nebo 25 [mm], podle toho, co je menší, se rychlost zuhelnatění 

zvětší 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9 – Příklady protipožárního obložení: a) nosníků, b) sloupů 

1 – nosník, 2 – sloup, 3 – záklop, 4 – obložení 
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Ochrana , která je zajištěna dalšími konstrukčními prvky, může být omezená s ohledem 

na: 

 

- poškození nebo kolaps ochranného prvku 

- nadměrnou deformaci ochranného prvku. [13] 

 

Také by se měl uvážit účinek nevyplněných mezer, které jsou větší než 2 [mm],  

ve spojích a obložení na počátek zuhelnatění a případně na rychlost zuhelnatění před 

porušením ochrany [8]. 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 2 – Vývoj hloubky zuhelnatění v čase, když tch = tf a když hloubka zuhelnatění 
v čase ta je nejméně 25 mm  

 

1. – Průběh rychlosti zuhelnatění nβ  (nebo 0β ) pro prvky, které nejsou chráněné během 

doby vystavení účinkům požáru; 

2. – Průběh pro zpočátku chráněné prvky po porušení požární ochrany:  

2a – po odpadnutí požární ochrany, zuhelnatění začíná ve zvýšené míře 

2b – po dosažení hloubky zuhelnatění 25 mm se rychlost zuhelnatění redukuje na 

úroveň danou v tab.7 
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Graf č.3 – Vývoj hloubky zuhelnatění v čase, když tch = tf a když hloubka zuhelnatění 

v čase ta je menší než 25 [mm]  

 

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

zuhelnatění uvedenou v tab. 7; 

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

limitem ta menším, než je uvedeno v podmínce v normě. [18] 

 

 
 

Graf č.4 – Vývoj hloubky zuhelnatění v čase, když tch < tf  
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1 – Průběh rychlosti zuhelnatění nβ  (nebo 0β ) pro prvky nechráněné během doby vystavení 

účinků požáru; 

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

 2a – zuhelnatění začíná v tch v redukované míře, když ochrana je stále na místě 

 2b – po odpadnutí ochrany začíná zuhelnatění ve zvýšené míře 

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

úroveň uvedenou v tab.7 

 

Vliv požáru na prvky ze dřeva a materiálů na bázi dřeva je možno uvážit třemi způsoby. 

 

- Při použití zjednodušené metody redukovaného průřezu se vypočítá únosnost pro účinný 

průřez pouze za předpokladu, že parametry pevnosti a tuhosti nejsou požárem 

ovlivněny. Místo toho je však pokles těchto parametrů (pevnosti a tuhosti) 

kompenzován užitím zvětšené hloubky zuhelnatění. 

- Při užití metody redukované pevnosti a tuhosti se vypočítá únosnost pro zbytkový 

průřez s uvážením poklesu parametrů pevnosti a tuhosti. 

- Při užití obecné metody se uvažuje stav teploty a vlhkosti v jakémkoliv bodě 

zbytkového průřezu a také vztah mezi parametry pevnosti a tuhosti materiálu na jedné 

straně, a teploty a vlhkosti na druhé straně. 

 

Obecně platí, že čím složitější se použije metoda, tím vycházejí příznivější hodnoty 

požární odolnosti. Dřevo lze zapálit, může také vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí 

prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění dřeva je však 

odhadnutelný a šíření plamene lze omezit impregnací nebo povrchovou úpravou. U průřezů  

s nejmenším rozměrem 35 mm povrch dřeva, který je vystaven požáru, zuhelnatí a odhořívá 

stálou rychlostí. Uvnitř zbytkového průřezu zůstává pevnost a tuhost dřeva téměř beze změny 

a únosnost konstrukčního prvku po určité době požáru se proto může určit na základě 

zbytkového průřezu. Kvůli tomu se velké průřezy lepeného lamelového dřeva chovají při 

požáru mimořádně příznivě, zatímco menší průřezy, např. prvky příhradových vazníků, se 

musí přiměřeně chránit.  

6.4.5  Metoda redukovaných vlastností (dle přednormy: Metoda účinného průřezu) 

Účinný průřez by se měl vypočítat pomocí redukce počátečního průřezu o účinnou 

hloubku zuhelnatění def  
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1 – Počáteční povrch prvku; 

2 – Okraj zbytkového průřezu; 

3 – Okraj účinného průřezu 

 

 

 Obrázek č. 10 – Definice zbytkového průřezu a účinného průřezu 

 

 00, dkdd ncharef ⋅+=         (6.10) 

 70 =d [mm] 

 efd  - účinná hloubka zuhelnatění 

dchar,n - nominální návrhová hloubka zuhelnatění pro jednorozměrné zuhelnatění 

0k  - součinitel viz tab. č. 8 

 

Předpokládáme, že materiál v blízkosti čáry zuhelnatění ve vrstvě tloušťky 00dk  má 

nulovou pevnost a tuhost, zatímco vlastnosti pevnosti a tuhosti zbytkového průřezu se uvažují 

beze změny.  

 Pro nechráněné prvky se 0k  určí (ČSN EN 1995-1-2):  

  k0 
t < 20 minut t/20 
t > 20 minut 1 

 

Tabulka č. 8 – Určení k0 pro nechráněné povrchy s t v minutách 

 

Pro chráněné prvky s tch > 20 minut se předpokládá, že se k0 mění lineárně od 0 do 1 

během časového intervalu od t = 0 do t = tch, viz graf č.3. Pro chráněné prvky s tch ≤  20 minut 

platí tabulka 8. [13]. 
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Pro chráněné prvky se 0k  určí: 

 

 

Obrázek č.11 – Průběh 0k :  

a) pro nechráněné prvky a chráněné prvky, kde 20≤cht minut 

b) pro chráněné prvky, kde 20>cht minut 

 

Pro dřevěné povrchy, které lemují prázdnou dutinu ve stropní nebo stěnové sestavě 

(normálně široké strany sloupku nebo stropnice), platí podle [13] následující podmínky: 

 

- Tam, kde se protipožární obvodový plášť skládá z jedné, nebo z dvou vrstev 

sádrokartonové desky typu A, desky ze dřeva ne desky na bázi dřeva, se má k0, v čase 

porušení obvodového pláště tf, uvažovat 0,3. Také se má předpokládat, že se zvyšuje 

lineárně na jednotku během následujících 15 minut. 

- Tam, kde se protipožární obvodový plášť skládá z jedné, nebo z dvou vrstev 

sádrokartonové desky typu F, se má k0, v čase porušení obvodového pláště tch, uvažovat 

1,0. Pro časy t < tch se má použít lineární interpolace (obrázek č. 10). 

 

Návrhové pevnostní a tuhostní vlastnosti účinného průřezu se počítají s kmod,fi = 1,0. 

Metoda redukovaných vlastností (dle přednormy: Metoda redukované pevnosti a 

tuhosti) 

Následující pravidla platí pro průřezy ze dřeva jehličnatých dřevin, které jsou vystavené 

požáru ze třech nebo ze čtyř stran, kruhové průřezy, vystavené požáru podél jejich celého 

obvodu. 
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Pro t ≥  20 minut se modifikační součinitel pro požár kmod,fi uvažuje: 

- pro pevnost v ohybu: 

r
fi A

pk
200
10,1mod, −=         (6.11) 

- pro pevnost v tlaku: 

r
fi A

pk
125

10,1mod, −=         (6.12) 

- pro pevnost v tahu a modul pružnosti: 

r
fi A

pk
330

10,1mod, −=         (6.13) 

p – obvod zbytkového průřezu vystaveného požáru v metrech; 

Ar – plocha zbytkového průřezu v [m2]. 

 

Pro čas t = 0 se uvažuje modifikační součinitel pro požár kmod,fi = 1, jak pro nechráněné, 

tak i pro chráněné prvky. Pro nechráněné prvky se může pro 200 ≤≤ t  minut určovat 

modifikační součinitel lineární interpolací. [13] 

 
 

Graf č.5 – Zobrazení vztahů uvedených výše  
1 – Pevnost v tahu, modul pružnosti; 
2 – Pevnost v ohybu 
3 – Pevnost v tlaku 
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6.4.6  Popis vzorku  

Stěna je sestavena z odkorněné a obroušené kulatiny z měkkého dřeva o středovém 

průměru 250 [mm]. V podélném spoji na horní kládě vyříznuta drážka V-profilu v šířce 

80 mm, do drážky vložen těsnicí pruh minerální vaty ISOVER PIANO. Na obou okrajích 

stěny vytvořen tesařský rohový roubený spoj, vnější přesah všech dřevěných prvků 300 [mm].   

Obvodová stěna je posuzována na požární odolnost R 60 (podle výsledku zkoušky  

[6]). Délka stěny je 2,9 [m], výška stěny je 3.0 [m]. Stěna je zatížena silou  

21.78 [kN . m-1]. Hodnota ηfi = 0,6, kulatina je ze smrkového dřeva třídy S1 a je zabudována 

v třídě vlhkosti 2.  

Posouzení stěny je provedeno na části stěny v délce 1 [m] a je posuzována na namáhání 

tlakem, je použit postup podle [13] pro posuzování prvků namáhaných na tlak (sloup). Je 

provedeno zjednodušení, kdy není uvažováno se zaoblením kulatin a je posuzován 

redukovaný prvek o rozměrech - šířka b = šířka spáry a h = 1,0 [m], viz obrázek 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.12 Uvažované zjednodušení profilu obvodové stěny. 

 

6.4.7 Výpočet požární odolnosti 

Návrh na účinky požáru 

ηfi = 0,6 

068,1378,216,0, =⋅== dfifid NN η  [kN] 
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6.4.7.1 Metoda redukovaného průřezu 

kmod,fi = 1,0 

kfi = 1,25 

γM,fi = 1,0 

fc,0,k = 20 [MPa] 

βn = 0,8 [mm/min] 

d0 = 7 [mm] 

k0 = 1,0 (povrch bez ochrany) 

Účinná hloubka zuhelnatění 

5570,1608,000 =⋅+⋅=+= dktd nef β  [mm] 

Štíhlostní poměry 

255580 =−=−= effi dbb  [mm] 

025,00,1*025,0 ==fiA  [m2] 

333 10083,20,1025,0
12
1

12
1 −⋅=⋅=⋅= hbI [m4] 

2887,0
025,0

10083,2 3

=
⋅

===
−

A
Ii [m] 

39,10
2887,0

0,3
===

i
lefλ  

18,612
39,10

1700
2

2
2
05,02

, === π
λ

πσ
E

critc [MPa] 

181,0
18,612

20

,

,0, ===
critc

kc
rel

f
σ

λ  

Součinitel vzpěrnosti 

009,1]181,0)3,0181,0(2,01[5,0])3,0(1[5,0 22 =+−+=+−+= relrelck λλβ  

04996
181,0009,1009,1

11
2222
=

−+
=

−+
=

rel

c
kk

k
λ

 

Návrhová pevnost v tlaku 

375,6
0,1
1,525,10,1

,

,0,
mod,,,0, =⋅⋅==

fiM

kc
fififidc

f
kkf

γ
[MPa] 
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Posouzení sloupu na vzpěr 

⇒≤=
⋅⋅⋅

⋅
=

⋅⋅
0,109,0

10375,6025,04996,0
1051,7

6

3

,,0,

,

fidcfic

fid

fAk
N

Vyhovuje na vzpěr pro R60 

 

6.4.7.2 Metoda redukovaných vlastností 

kfi = 1,25 

γM,fi = 1,0 

βn = 0,8 [mm/min] 

Hloubka zuhelnatění 

48608,0 =⋅=⋅= td nchar β [mm] 

Štíhlostní poměry 

324880 =−=−= charr dbb [mm] 

32,00,1*032,0 ==fiA  m2 

333 1067,20,132,0
12
1

12
1 −⋅=⋅=⋅= hbI m4 

28868,0
032,0

1067,2 3

=
⋅

===
−

A
Ii [m] 

39,10
28868,0

00,3
===

i
lefλ  

28,612
39,10

6700
2

2
2
05,02

, === π
λ

πσ
E

critc [MPa] 

181,0
28,612

20

,

,0, ===
critc

kc
rel

f
σ

λ  

Součinitel vzpěrnosti 

504,0]181,0)3,0181,0(2,01[5,0])3,0(1[5,0 22 =+−+=+−+= relrelck λλβ  

025,1
181,0504,0504,0

11
2222
=

−+
=

−+
=

rel

c
kk

k
λ

 

Návrhová pevnost v tlaku 

064,2=p  m 

484,0
032,0
064,2

125
10,1

125
10,1mod, =⋅−=⋅−=

r
fi A

pk  
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09,3
0,1
1,525,1484,0

,

,0,
mod,,,0, =⋅⋅==

fiM

kc
fififidc

f
kkf

γ
[MPa] 

Posouzení sloupu na vzpěr 

⇒≤=
⋅⋅⋅

⋅
=

⋅⋅
0,1059,0

1009,3032,0025,1
1051,7

6

3

,,0,

,

fidcfic

fid

fAk
N

 Vyhovuje na vzpěr pro R60 

 
6.4.8  Vyhodnocení 

Výpočtová metoda ČSN EN 1999 1-2 Eurokód 5 prokázala, že zadaný vzorek má 

zaručenou únosnost R 60 [min]. 

 



  47   

7. Grafické srovnání metodik 

Po grafickém srovnáním výsledků jednotlivých metodik pro stanovení požární odolnosti  

stanoveného vzorku je jednoznačně patrné, že požární odolnost R 60 byla dosažena při 

zkoušce v peci a také ověřena výpočty. Při použití tabulkových hodnot z neschválené 

ČSN 73 0821:2005 byla odečtena hodnota pro daný vzorek pouze poloviční. 

 

 
 

Graf č.6 – Srovnání metodik pro stanovení požárních odolností dřevěných konstrukcí 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo srovnání metodik pro stanovení požárních odolností 

dřevěných konstrukcí.  

Pro splnění cíle jsem si vybral vzorek nosné obvodové stěny o rozměrech 

2900 x 3000 x 250 mm – svislá nosná konstrukce. Tento vzorek byl dne 2. června 2004 ve 

zkušebně PAVUS a.s. Veselí nad Lužnicí podroben zkoušce požární odolnosti podle 

ČSN 1365-1 ve svislé stěnové peci vnitřních rozměrů 3000 x 3000 x 1500 mm. 

Na základě této praktické zkoušky byla stavena požární odolnost svislé nosné konstrukce 

na R 60. Zkouška byla ukončena v 62. minutě, kdy došlo k vyboulení nosné konstrukce – 

vzorku. Protokol o zkoušce požární odolnosti je v příloze č.2. 

Dále jsem provedl stanovení požární odolnosti vzorku obvodové stěny dle neschválené 

ČSN 730821:2005. Dle tab. 1.je možné navrhovaný vzorek hodnotit na požární odolnost 

R 30. 

Pro stanovení požární odolnosti vzorku jsem použil počítačový program EUROWOOD, 

který je zpracovaný autorem dle ČSN PENV 1995-1-2. Požární odolnost vzorku byla tímto 

programem vypočtena na R 67. 

Na závěr pro získání hodnoty požární odolnosti stanoveného vzorku jsem použil 

ČSN EN 1995-1-2. Dle této normy jsem použil ke stanovení požární odolnosti vzorku obě 

metody:  

 Metoda redukovaného průřezu 

 Metoda redukovaných vlastností 

U obou výpočtových metod se nejprve navrhne požadovaná požární odolnost vzorku a 

následně se výpočty ověří zda posuzovaný vzorek vyhoví požadované požární odolnosti. To 

znamená, že výsledkem těchto dvou metod není číselná hodnota, ale vyhovuje / nevyhovuje. 

Pro obě výpočtové metody jsem použil R 60 a pro obě výpočtové metody posuzovaný 

vzorek na R 60 vyhověl. 

 

Všechny výsledky požární odolnosti stanoveného vzorku vyhověli na R 60 kromě 

posouzení dle ČSN73 0821:2005, kde se jedná o tabulkovou hodnotu, která musí být vždy na 

straně bezpečnosti, což se prokázalo. 

Srovnání metodik pro stanovení odolnosti dřevěných konstrukcí bylo provedeno na 

základě stanoveného vzorku svislé nosné konstrukce, u kterého bylo ověřeno, že použité 

výpočtové metody odpovídají hodnotám ze skutečné zkoušky požární odolnosti vzorku. 
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Aplikace metodik na stanovení normy ČSN EN 1995-1-2 v praxi je pracná. Jako 

odpovídající výsledek na základě výše provedeného srovnání s přihlédnutím na rychlost 

získání výsledku považuji využití počítačového programu EUROWOOD nebo srovnatelného 

výpočtového programu,který by byl pro projekční praxi v požární bezpečnosti staveb, 

dostupný a vyhovující. 
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