
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ  PRÁCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava 2009 Bc. Josef Veselý 

 

 

 



Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
 

Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postupy bezpečného pohybu po necelistvých a málo 

únosných konstrukcích 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Josef Veselý 

Vedoucí diplomové práce: doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák 

Studijní obor: 3908T006 Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 

Datum zadání diplomové práce: 28. listopadu 2008 

Termín odevzdání diplomové práce: 30. dubna 2009 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení: 

 

 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracoval samostatně." 

 

 

 

 

 

V Ostravě 25. 4. 2009 ………………………… 

          Bc. Josef Veselý 

 



Anotace 

 

VESELÝ, J. Postupy bezpečného pohybu po necelistvých a málo únosných konstrukcích : 

diplomová práce, Ostrava : VŠB – TU, 2009. 40 s. 

 

Diplomová práce se zabývá postupy při zásazích jednotek požární ochrany v objektech či 

prostorách, kde hrozí zřícení požárem namáhaných stavebních konstrukcí. První kapitola se 

zabývá průběhem požáru, procesem hoření a vlivem požárního zatížení na vývoj teplot. Ve 

druhé kapitole je popisováno chování nejběžněji používaných materiálů ve stavebnictví 

vlivem vysokých teplot při požáru. Třetí kapitola upozorňuje na příznaky narušení konstrukcí. 

Čtvrtá kapitola je zaměřená na zásady bezpečného pohybu po necelistvých a málo únosných 

konstrukcích. 
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Úvod 

Jednotky požární ochrany se při zásahové činnosti setkávají s mnoha rizikovými 

faktory, které mají bezprostřední vliv nejen na zasahující hasiče, a které nelze ani při dodržení 

základních bezpečnostních pravidel zcela vyloučit. Nezřídka vyjíždějí jednotky požární 

ochrany k požárům a jiným mimořádným událostem spojeným s prováděním záchranných 

prací ve výšce a nad volnou hloubkou. Za takové práce lze považovat zejména práce ve 

výškách od 3 m, činnost nebo pohyb hasiče na nezajištěných, narušených, málo únosných 

a necelistvých konstrukcích a pracovištích, při kterých hrozí pád z výšky, do hloubky, 

propadnutí nebo sesun. Konstrukce objektů mohou být staticky narušeny nejenom vlivem 

vysokých teplot vznikajících při požáru, ale také vlivem mechanických změn, způsobených 

přírodními vlivy, haváriemi technologických zařízení, výbuchem plynu, nevhodnými zásahy 

do nosných konstrukcí při rekonstrukcích starších budov. Mezi velmi frekventované případy 

patří zabezpečení střešních konstrukcí a střešních plášťů při silném větru, kdy nelze nasadit 

výškovou techniku. Dále se jedná například o záchranu osob z trosek zřícených částí objektů, 

které se mohou nenadále sesunout. Nedají se opomenout ani teroristické činy, jejichž 

záměrem je právě cílená destrukce nosných konstrukcí staveb a technologií. 

Rozvoj a rozšíření požáru v objektech závisí na mnoha činitelích včetně charakteru a 

rozložení použitých hořlavých látek (požární zatížení), přístupu vzduchu, vlastnostech 

nosných a dělicích konstrukcí, systémů pro řízení odvodu kouře a tepla a účinnosti systému 

požární ochrany. Reakce vnitřních povrchových úprav (povrchy stěn, podhledů a podlahové 

krytiny) na oheň může ovlivnit rychlost rozvoje ohně a kouře, a proto jsou předepisovány 

přesné požadavky na jejich užitné vlastnosti. Požární bezpečnost osob v objektech lze dále 

zvýšit včasnou detekcí anebo automatickým potlačením požáru prostřednictvím vhodných 

druhů požárně bezpečnostních zařízení. 

Požadavky na požární bezpečnost tvoří velmi důležitou část předpisů pro stavební 

objekty v členských státech EU/ES a tedy i v České republice. Požární bezpečnost staveb 

zahrnuje požadavky na dispoziční řešení a vnitřní uspořádání budov, na užitné vlastnosti 

nosných konstrukcí, stavebních výrobků, technických zařízení a požárně bezpečnostních 

zařízení v podmínkách požáru. Takové požadavky se běžně stanovují v závislosti na 

provozním charakteru objektů a účelu jejich užívání (budovy pro bydlení a ubytování, 

shromažďovací prostory, výrobní objekty atd.) s přihlédnutím ke specifickému riziku 

vyplývajícímu z obsazení objektů osobami a ke specifickému požárnímu riziku. 
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Z hlediska platné právní úpravy na úseku požární ochrany je nutno požární bezpečnost 

vnímat jako souhrn organizačních, stavebně technických, stavebních a technických opatření k 

zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem a k ochraně osob, zvířat 

a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření. Technické řešení požární 

bezpečnosti staveb je v České republice v podrobnostech zakotveno ve vyhlášce č. 246/2001 

Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška 

o požární prevenci) a ve vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 

staveb. Zásady navrhování požární bezpečnosti staveb jsou pak zakotveny v kodexu norem 

požární bezpečnosti staveb řady 73 08xx. Požadavky těchto norem jsou výsledkem určitého 

optimalizačního odhadu, respektive určitým kompromisem mezi požadavkem na maximální 

požární bezpečnost a požadavkem na ekonomickou rentabilitu. Většina těchto zejména 

projektových norem však klade hlavní důraz na zajištění maximální pasivní požární 

bezpečnosti v rámci konstrukčního a dispozičního řešení stavebních objektů.  

Stále se však vyskytují události, při kterých musí zasahující jednotky na požárem 

exponované konstrukce vstupovat (např. z důvodu zajištění ventilace z prostoru zasaženého 

požárem). Povinností velitele zásahu je zajistit zasahujícím jednotkám bezpečný pohyb i po 

těchto necelistvých a málo únosných konstrukcích. Znalost zasahujících hasičů o těchto 

konstrukcích, materiálech a o procesech probíhajících v těchto materiálech vlivem zvýšené 

teploty, usnadňuje některé hasební a záchranné práce při zdolávání požáru a vyprošťování 

osob ze závalů. Povědomí o procesu hoření a vlastnostech nejpoužívanějších druhů 

stavebních materiálů (dřevo, ocel, beton, atd.), konstrukčních prvků a dílců (obvodové stěny, 

stropy, požární stěny, atd.), a o zásadách bezpečného pohybu po necelistvých a málo 

únosných konstrukcí, může při zásahu a za předpokladu dodržování základních 

bezpečnostních pravidel eliminovat zbytečná poranění, ale i úmrtí.  
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Rešerže 

 

Při studiu problematiky postupů bezpečného pohybu po necelistvých a málo únosných 

konstrukcích a změnu jejich únosnosti při požáru jsem prostudoval a čerpal, mimo jiné, 

z těchto zdrojů: 

 

KUPILÍK, V. Stavební konstrukce z požárního hlediska. 1. vyd. Grada Publisching, a.s. 2006. 

ISBN 80-247-1329-2 

Autor se v této publikaci především zaměřuje na chování nejpoužívanějších materiálů (dřevo, 

ocel, betony bez výztuže i vyztužené, plasty) v podmínkách požáru, konstrukční prvky a dílce 

(obvodové stěny, požární stěny, prosklené konstrukce, dilatační spáry, požární uzávěry 

a podhledy, požární přepážky, ucpávky a izolace, vodní clony), posuzování vnitřní napjatosti 

a míry poškození povrchů železobetonových konstrukcí vlivem teplot požáru, identifikaci 

ohniska požáru na základě určitých příznaků a dalšími souvisejícími tématy. 

 

KVARČÁK, M. Základy požární ochrany. 1. vyd. Ostrava:Edice SPBI Spektrum, 2005. 

ISBN 80-86634-65-5 

Publikace vysvětluje složité procesy chemie a fyziky související se vznikem a rozvojem 

charakterizují požár, formuluje jednoduchá pravidla z hlediska předcházení vzniku požáru 

pomocí zjednodušených a jednoduchých postupů, sjednocuje výklady jevů, které 

charakterizují požár, formuluje jednoduchá pravidla z hlediska předcházení vzniku požáru a 

postupů pro případ jeho likvidace. 

 

BRADÁČOVÁ, I. Požární bezpečnost staveb. 1. vyd. Ostrava:Edice SPBI Spektrum, 2007. 

ISBN 978-80-7385-023-4 

Publikace je věnována požární bezpečnosti nevýrobních objektů. Zajištění staveb před požáry 

pasivními i aktivními opatřeními. Dispozičním a konstrukčním řešením a funkcí požárně 

bezpečnostních zařízení. V knize je zpracován stav předpisů, týkajících se požární 

bezpečnosti staveb ke konci roku 2007.  
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Obr. 1.1 Model požáru 

Tg – teploty plynů v hořícím prostoru; 

M – hmotnost hořlavých materiálů  [4] 

1 Průběh požáru 

Požár je definován v ustanovení § 1 písm. m) vyhlášky č.246/2001 Sb., o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 

prevenci) jako každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo 

zvířat, ke škodám na materielních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při 

kterém byly osoby, zvířata materielní hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. 

Průběh skutečných i experimentálních požárů lze rozdělit na  tři charakteristické fáze 

(obr. 1.1) 

- v I. fázi dochází k rozvoji požáru a tedy k šíření ohně na ostatní hořlavé materiály a 

převážná část tepelné energie, uvolněné procesem hoření, je spotřebována na 

endotermickou reakci ostatních materiálů. Tato fáze je časově proměnlivá, protože 

může trvat od několika minut až po několik hodin. Závisí na průběhu ventilace a na 

požárním zatížení. V tomto časovém úseku požáru dochází k postupné spotřebě 

vzdušného kyslíku a narůstání teploty v prostoru. Většina požárů se podaří v této fázi 

zlikvidovat   

- ve II. fázi je dosaženo maximální rychlosti odhořívání a hoří převážná část hořlavých 

materiálů v požárním úseku. Tato fáze se vyznačuje rychlým vzestupem teplot, které 

působí na konstrukční systémy objektů a ty v důsledku tepelného působení ztrácejí 

svoji  izolační schopnost (I), celistvost (E), únosnost a stabilitu (R) 

- ve III. fázi rychlost odhořívání klesá v důsledku vyhoření převážné většiny všech 

hořlavých materiálů a konstrukcí. Teplota v požárním úseku se snižuje a hoření 

přechází ve žhnutí 

Obrázek 1.1 zároveň zachycuje také úbytek hmotnosti hořlavých materiálů (paliva) M.  
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1.1 Proces hoření 

Hoření je fyzikálně – chemický jev, při kterém dochází k prudké syntéze hořlavých látek 

s kyslíkem, který je provázen uvolňování tepla a vyzařováním světla. Hoření může probíhat 

jen za určitých podmínek. Proces hoření může zpravidla probíhat za přítomnosti tří hlavních 

faktorů: 

a) hořlavé látky 

b) oxidačního prostředku (zpravidla vzdušného kyslíku) 

c) iniciačního zdroje 

 

Iniciační energie (zdroj zapálení) musí mít dostatek energie pro zahájení chemické reakce 

hoření hořlavého souboru. Po iniciaci hořlavého souboru může dojít k různým projevům 

reakce hoření – plamenné hoření, žhnutí, uhelnatění atd., které po oddálení iniciátoru končí 

nebo pokračuje dále. Účinkem tepla se udržuje vlastní proces hoření tím, že zvyšuje teplotu 

chemických produktů na bod vzplanutí. 

Tepelná energie uvolněná procesem hoření (exotermická reakce) se částečně spotřebovává 

pro přípravu dalšího materiálu k hoření (endotermická reakce). Vlivem působení tepla 

dochází k postupným fyzikálním dějům a chemickým reakcím, kdy hořlavé materiály tepelně 

degradují a rozkládají na hořlaviny prchavé, které hoří dlouhým plamenem a na neprchavý 

zbytek, který hoří krátkým plamenem nebo pouze žhne. Rychlost reakce při hoření je přímo 

úměrná teplotě.  Povrch plamene ohraničuje objem plynů a par, které se uvolňují 

z degradovaného materiálu. Pro přerušení reakce hoření je zapotřebí narušit vazby mezi 

jednotlivými faktory, například omezení vzniku hořlavých plynů a par ( snížením vznikajícího 

tepla)  nebo zamezení přístupu kyslíku (vytvořením inertního prostředí) apod. 

Podle vlastností hořlavého souboru může hoření probíhat jako: 

1) homogenní – například hoření plynů 

2) heterogenní – hoření tuhých látek a hořlavých kapalin 

 

Teploty vzniklé při procesu hoření mohou dosahovat značných hodnot a tím mohou 

ohrozit i konstrukce z nehořlavých materiálů. Závisí na požárním zatížení. 

- v obytných budovách může teplota dosáhnout 850 – 900 °C; 

- při hoření dřeva vzniká teplota až  1000 °C; 

- při hoření hořlavých kapalin 1200 – 1500 °C  [1]. 
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1.2 Požární zatížení 

Požární zatížení p je pomyslné množství dřeva v , jehož normová výhřevnost 

je ekvivalentní normové výhřevnosti všech hořlavých látek v posuzovaném požárním úseku. 

Pro stanovení odhadu teplot, které působí na materiály a stavební konstrukce objektu je 

množství tepla Q, které se z požárního zatížení může při požáru uvolnit. Zahrnuje hořlavé a 

nesnadno hořlavé látky obsažené buď v konstrukcích nebo součást vnitřního vybavení 

prostoru.  Množství uvolněného tepla lze určit podle vztahu: 

      4       

Kde je   celkové množství uvolněného tepla v 22
WsJ ; 

  výhřevnost (i-té) hořlavé nebo nesnadno hořlavé látky (určuje se podle ČSN 

73 0824) 2
kgJ ; 

  množství (i-té) látky  kg ; 

  počet hořlavých nebo nesnadno hořlavých látek. 

Toto teplo vztažené na jednotku půdorysné plochy A m
2

 části objektu představuje hodnotu 

specifického tepla . S ohledem na zjednodušení výpočtu jsou výhřevnosti hořlavých a 

nesnadno hořlavých látek přepočteny na normovou výhřevnost suchého smrkového dřeva o 

hodnotě , která uvádí požární zatížení q  2
mkg ,          

6

1

1075,16

  
 

A

MH

H

q

AH

Q
q

ii

n

i

dd

       4      

 

Požární zatížení sestává ze stálého požárního zatížení  (normová výhřevnost všech 

hořlavých látek ve stavebních konstrukcích posuzovaného požárního úseku, kromě hořlavých 

látek v nosných stavebních konstrukcích zajišťujících stabilitu objektu nebo jeho části a v 

požárně dělicích konstrukcích) a nahodilého požárního zatížení  (normová výhřevnost 

všech hořlavých látek, které se za normálních podmínek užívání vyskytují v posuzovaném 

požárním úseku - např. hořlavé zařizovací předměty, nábytek, technologické zařízení, náplně, 

zpracovávané a skladované hořlavé suroviny a výrobky). 

Celkové požární zatížení p zahrnuje normové výhřevnosti všech hořlavých látek 

nacházejících se na stejné posuzované ploše stálého a nahodilého požárního zatížení a 

vyjadřuje se v kg.m
-2

. Pro výpočet požárního zatížení platí vztah:  4   
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2 Chování stavebních hmot při požáru 

 

Vlivem vyšších teplot při požáru dochází ke změnám v mechanicko-fyzikálních 

vlastnostech stavebních materiálů a mohou se během záchranných a likvidačních prací vlivem 

narušení zřítit. 

Většina prací souvisejících se zásahem (evakuace, doprava hasební vody a 

technických prostředků) probíhá po pochozích konstrukcích ať již jsou to běžně využívané 

komunikace, plochy podlah anebo zásahové cesty, které mohou být vnitřní i vnější. Pochozí 

konstrukce lze obecně rozdělit na: 

- vodorovné – veškeré konstrukce, které tvoří vodorovné pochozí plochy staveb včetně 

pochozích střech, mostů, lávek, požárních lávek, technologických plošin a ochozů 

- ostatní – schodiště, žebříky, požární žebříky, plošiny se sklonem, rampy, nadchody, 

podchody, stupadla, aj. 

Dále můžeme pochozí konstrukce rozdělit podle druhu materiálů, ze kterých jsou zhotoveny: 

- dřevěné 

- kovové 

- betonové 

- skleněné 

- kombinované z více druhů materiálů 

 

Materiály používané ve stavebnictví se většinou vlivem zvýšených teplot při požáru chovají 

rozdílně (např. vlivem tepelné dilatace) a tím se mohou navzájem negativně ovlivňovat a 

přispět ke zřícení dalších konstrukcí. U organických hmot jsou tyto změny současně spojeny i 

s procesem hoření, což se projevuje úbytkem vlastní struktury materiálu. V důsledku těchto 

změn dochází ke snížení únosnosti, porušení celistvosti, sdílení tepla do okolního prostoru 

atd., což ovlivňuje celkovou požární bezpečnost stavby. U většiny stavebních hmot se 

s teplotou mění jejich tepelná vodivost a měrné teplo. V některých případech (např. výrobky 

z minerálních či skelných vláken) dochází k několikanásobnému zvýšení tepelné vodivosti, u 

jiných hmot (např. u cihel) i k poklesu tepelné vodivosti. 
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2.1 Materiály na bázi dřeva 

Dřevo patří k nejstarším materiálům ve stavebnictví. V současné době se dřevo znovu 

dostává do popředí zájmu jako obnovitelný zdroj a pro svoje dobré statické vlastnosti. Stále 

více se rozšiřuje jeho uplatnění v moderní výstavbě. Z důvodu nedostatku kvalitního 

masivního dřeva se stále více  rozvíjí zpracování méně hodnotného dřeva a dřevního odpadu. 

 

2.1.1 Struktura a hořlavost dřeva 

 Dřevo obsahuje cca 50% uhlíku, 43% kyslíku, 6% vodíku, 0,3% dusíku a zbytek 

minerální látky jako popel s výskytem draslíku, sodíku, vápníku, fosforu aj. Základní látky 

buněčných stěn tvoří sušinu dřeva asi z 94% - z toho celulóza cca 50%, hemicelulóza cca 22% 

a lignin cca 22%. Zbytek obsahuje látky pryskyřičné, dusíkaté, tuky, vosky, alkaloidy, barviva 

apod. Čím je dřevo tmavší, tím více je v něm pryskyřice a tříslovin a tím má větší odolnost 

proti hnilobě – je trvanlivější [4]. 

 Dřevo, tak jako většina ostatních pevných hořlavých  materiálů, není schopné 

samostatného hoření. Nejdříve musí předcházet iniciace (zdroj zapálení) s dostatečným 

zdrojem tepelné energie pro akumulaci tepla potřebného pro zahřátí dřevní hmoty na zápalnou 

teplotu, aby vlastní hoření mohlo probíhat samovolně. Hořlavost dřeva je ovlivňována jeho 

chemickým složením, tj. na poměrném zastoupení základních  chemických složek. 

Dřevní hmota je, podobně jako i jiné organické materiály, složena z makromolekul, 

které obsahují uhlík vodík a kyslík. Za normální teploty a tlaku mezi makromolekulami 

existují pevné vazby, které jsou značně odolné vůči vzdušnému kyslíku. Čím více je 

dodáváno dřevu tepelné energie, tím více se makromolekuly rozkmitávají, až dojde 

k narušení, jinak pevných vazeb. V důsledku narušení vazeb se makromolekuly rozpadnou na 

menší částice – v konečné fázi na monomery, které se převážně vyskytují v plynném 

skupenství a velmi snadno reagují se vzdušným kyslíkem. Postupně dochází k těmto reakcím: 

a) endotermické reakci, je to reakce, při níž se tepelná energie spotřebovává a dochází 

k sušení dřeva 

b) exotermické reakci, při níž se tepelná energie uvolňuje a probíhá oxidace rozkladných 

produktů 

 

Dřevní hmota se tepelně rozkládá i při zahřívání bez přístupu vzduchu. Tento děj se 

pak obecně nazývá suchá destilace. 
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Při pozvolném oxidačním procesu se stačí převážná část tepelné energie odvádět do 

okolí. Při zvýšené reakční rychlosti se již uvolněné teplo nestačí odvádět do okolí a dochází 

k samozahřívání, které může vyvrcholit samovznícením.  

 V závislosti na druhu dřeva a jeho vlhkosti se průměrná hodnota:  

- bodu vzplanutí pohybuje v rozmezí 180 – 275°C  

- bodu hoření v rozmezích 260 – 290°C 

- bod vznícení v rozmezích 330 – 470°C 

Odolnost dřeva vůči vzplanutí a hoření se udává v minutách nebo sekundách, a to od 

počátku působení určité teploty na dřevo do jeho vzplanutí nebo hoření. Za kritickou mez 

deformace zatížené nosné dřevěné konstrukce se považuje průměrná teplota jádra okolo cca 

120°C, respektive teplota vznícení na povrchu cca 300°C [4]. 

 

2.1.2 Odhořívání dřevní hmoty a její požární odolnost  

Nejméně odolné vůči termickému rozkladu jsou hemicelulózy. Celulóza je vůči 

působení tepla odolnější než hemicelulózy. Nejodolnější složkou dřeva je lignin. Aktivní 

rozklad ligninu probíhá až při vyšších teplotách. Při hoření dřevní hmoty za přístupu vzduchu 

můžeme pozorovat různě velké plameny. Z povrchu dřeva se uvolňují nejdříve těkavé 

produkty (pryskyřice, tuky a éterické oleje), které mají nižší hodnotu bodu vzplanutí a hoří 

dlouhým plamenem. Následně dochází ke zmenšení plamene, vlivem nízké tepelné vodivosti 

dřeva nedochází k dostatečně rychlému zahřátí těkavých látek v hlubších vrstvách dřevní 

hmoty na teplotu potřebnou pro difůzi těchto těkavých látek. Při zvýšení reakční rychlosti 

dřevní hmota akumuluje větší množství tepla a dochází k difůzi těkavých látek z hlubší 

vrstvy. Jakmile teplota v hlubších vrstvách dřevní hmoty dosáhne potřebné hodnoty, dochází 

opět ke zvětšování plamene, k rozkladu celulózy a k přímé reakci mezi uhlíkem a kyslíkem. 

Při této fázi dochází ke snižováním původní pevnosti dřeva. Na rychlost hoření má vliv obsah 

pryskyřice, tuků apod. Rychlost hoření klesá se stoupající vlhkostí a objemovou hmotností. 

 Povrch materiálu významnou měrou ovlivňuje hoření. Vlastní hoření i iniciace dřeva 

závisí také na kvalitě povrchu, pórovitosti a jeho rozměrech. díky poréznosti dřeva může 

kyslík i teplo přispět nejen při jeho iniciaci, ale též při jeho hoření. Kvalitní a hladký povrch 

odráží tepelnou energii. Hladce ohoblované a broušené povrchy lépe odolávají působení 

tepelného zdroje a čas vzplanutí dosahuje vyšší hodnoty. Důležitým faktorem je i velikost 

částic dřevní hmoty (štěpka, třísky, prachové částice). Menší částice mají velký povrch ke 

svému objemu a jsou mnohem snadněji zapalitelné. 
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Obr. 2.1 Rychlost odhořívání nechráněného 

dřeva zahřívaného konstantní teplotou 800°C [4]. 

Dřevo se tepelně rozkládá v následujících etapách:  

- při teplotách pod 100°C se začíná dřevo vysušovat, čímž začíná docházet ke ztrátě 

volné vlhkosti (vyplňující vnitřní prostory dřeva) 

- v intervalu od 100 do 150°C nastává při dlouhodobém působení celková ztráta volné 

vlhkosti 

- v intervalu od 150 do 200°C se vyvíjí vodní pára a nastává ztráta vázané vlhkosti 

(hydroskopické) 

- v intervalu od 200 do 280°C dochází k pomalé pyrolýze, narůstá vývoj vodní páry, 

uvolňují se těkavé látky o malé výhřevnosti – cca do 5 000 kJ/m
3
 

- v intervalu od 280 do 400°C dochází k exotermické reakci, kdy teplota rychle stoupá, 

vzniká směs lehce zápalných plynů se značným množstvím uhlovodíků s vysokou 

výhřevností, a to od 8 400 do 16 800 kJ/m
3
 

- v intervalu od 400 do 500°C se uvolňuje maximální množství hořlavých plynů 

s výhřevností až do 20 000 kJ/m
3
 

- nad teplotou 500°C se vývin plynů redukuje [4] 

 

 Na základě experimentálního výzkumu 

dřevěné nosníky ze smrkového dřeva, namáhané 

normovým požárem, prokázaly následující 

průměrné rychlosti odhořívání povrchových 

vrstev směrem do jádra průřezu: 

a) rychlost odhořívání nosníků plných průřezů:  

- z boku 0,65  

- ze spodu 0,95   

 

b) rychlost odhořívání nosníků lepených 

průřezů:  

- z boku 0,55  

- ze spodu 0,85  

 

Přitom je třeba vzít v úvahu, že rychlost odhořívání 

nemá lineární závislost a že je rozdílná v jednotlivých fázích odhořívání (viz obr. 2.1). Běžně 

užívané dřevo s dříve označeným stupněm hořlavosti C1 (pro tvrdé dřevo, např. dub, buk) 
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a C2 (pro měkké dřevo, např. smrk, jedle, borovice) se bude nacházet v převládající třídě 

reakce na oheň D [4].  

 

Na  rozvoj požáru má podstatný vliv prostorové uspořádání dřevní hmoty a šíření 

plamene po povrchu. Jinou rychlostí se bude šířit v podlahách, ve stěnách nebo na stropních 

podhledech. K nejvyšším rychlostem šíření plamene dochází na stropních podhledech a činí 

přibližně pětinásobek rychlosti šíření na stěně naopak nejmenších rychlostí dosahuje na 

podlaze, kde se šíří asi třetinovou rychlostí na rozdíl od rychlosti šíření na stěně.  

 Pokud je známá rychlost odhořívání, dá se požární odolnost dřevěných prvků R min  

přibližně spočítat podle zjednodušeného vztahu: 

  

 [4]       

kde je  doba od počátku požáru do okamžiku vznícení dřevěného prvku min ; 

   tloušťka odhořelé povrchové vrstvy v okamžiku ztráty únosnosti mm ;    

   rychlost odhořívání 1
minmm . 

 Povrch nechráněného dřevěného profilu při hmotnostním obsahu vody 10 až 14% se 

vznítí v rozmezí 2 až 4 minut, při hmotnostním obsahu vody 18 až 26% mezi pátou a šestou 

minutou. Bude-li dřevěný prvek opatřen protipožárním obkladem, zvýší se jeho hodnota  na 

pravé straně rovnice (3). V tomto případě jeho hodnota v minutách se určí individuálně [4]. 

 

2.1.3 Vliv zvýšených teplot na mechanické vlastnosti dřeva 

Teplota neohořelé části průřezu nepřesahuje během požární odolnosti konstrukce 

teplotu 110 - 120°C. Z toho důvodu lze považovat za limitující pevnost dřeva při teplotě 

120°C. Pokles pevnosti přímo závisí na teplotě a nepřímo na vlhkosti. Výchozí výpočtové 

pevnosti dřeva různých tříd jsou pro základní namáhání uvedeny v ČSN 73 1701. Pro mezní 

pevnosti dřeva při teplotě 120°C je možno vycházet jednak z hodnot odvozených na základě 

experimentálních výsledků, jednak z hodnot vypočtených. Pro statické namáhání dřevěných 

konstrukcí za zvýšených teplot je pak možno použít údaje v tabulce 2.1, kde jsou vypočteny 

pevnosti pro limitující teplotu 120°C ve vazbě na výpočtové hodnoty pevnosti dřeva podle 

ČSN 73 1701 [4]. 
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Tab. 2.1  Výpočtové pevnosti a moduly pružnosti dřeva pro normální a zvýšenou teplotu [4] 

Způsob namáhání  Teplota °C  Jehličnaté dřevo 

tř. SI MPa  

Lamelové prvky lepené 

tř. SB MPa  

 

Ohyb  

 20 12 15,5 

 120 35 45,2 

 

Tah  

 20 10 14 

 120 41,2 57,8 

 

Tlak  

 20 12 14 

 120 19,2 22,4 

 

Smyk  

 20 6 6 

 120 12,6 12,6 

Modul pružnosti 

v tahu, tlaku 

 20 10 000 10 000 

 120 4 000 4 000 

Poznámka: Označení znamená namáhání ve směru rovnoběžném a k vláknům. 

 

 Požární odolnost nosných dřevěných prvků je ovlivňována: 

a) tvarem a rozměry průřezu (u sloupu jeho štíhlostí, u nosníků poměrem výšky k šířce 

průřezu); 

b) rychlostí odhořívání povrchových vrstev; 

c) velikostí napětí v průřezu [4]. 

 

U krovů jsou zpravidla z požárního hlediska nejcitlivějšími místy styčníky nebo spoje, 

zejména kde jsou používány ocelové spojovací prostředky. U dřevěných vazníků hraje 

významnou roli nejen jejich tvar, ale i konstrukce a použitý materiál. Svědčí o tom 

obrázek 2.2, na kterém jsou uvedeny čtyři typy s následujícím pořadím výhodnosti: 

a) plošný lepený; 

b) vazník příčného průřezu I; 

c) příhradový vazník sbíjený či svorníkový; 

d) příhradový vazník se styčníkovými plechy Gang-Nail, které při vyšších teplotách díky 

poměrně tenkému plechu měknou a vazníky rychle ztrácejí stabilitu [4]. 
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U všech stavebních konstrukcí je z hlediska požární odolnosti rozhodující jejich poměr 

Ap/V (kde Ap – obvod průřezu konstrukce, V – průřezová plocha). Tento poměr je vždycky 

příznivější u nosníků plného průřezu než u příhradových. U lepených profilů k lepší požární 

odolnosti přispívá i lepidlo, které pro vzájemné spojování jednotlivých částí dřeva 

působí staticky jako celek. Vytvrzování lepidel může tak probíhat na základě třech principů: 

- fyzikálním procesem – například u termoplastických lepidel (např. polyvinilacetát – 

PVAC); 

- chemickým procesem – například polyuretanová lepidla a lepidla z epoxidových 

pryskyřic; 

- kombinací přeměny roztoku a chemické reakce – například fenolická, močovinová, 

rezorcinoformaldehydová, melaminová [4]. 

 

2.1.4 Hořlavost materiálů z aglomerovaného dřeva. 

Podstatným kritériem požární odolnosti desek z aglomerovaného dřeva (například 

dřevotřískové a dřevovláknité desky, překližky apod.)  je jejich hustota. 

Dřevotřískové desky s objemovou hmotností cca 600 kg/m
3
 laťovky a dýhované desky 

s cca 450 – 550 kg/m
3
,odpovídají svou hořlavostí rostlému dřevu o stejné objemové 

hmotnosti jsou tedy středně hořlavé. Vláknité desky v důsledku své vláknité struktury patří 

mezi materiály lehce hořlavé. Tvrzené vláknité desky, vytvrzené hořlavými oxidačními oleji 

nebo sloučeninami na bázi parafinů odpuzujícími vodu, jsou při požáru nebezpečné, protože 

zvyšují jejich hořlavost. U překližek hraje roli jejich tloušťka.  Překližky tloušťky nad 10 mm 

lze považovat za materiál středně hořlavý, tenké překližky za materiál lehce hořlavý [4]. 

 

Obr. 2.2 Dřevěné vazníky sedlového tvaru [4] 
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Lepidla spojující dřevní hmotu se při požáru projevují rozdílně.  

- Termoplastická lepidla, většinou užívaná při montážních spojích, ztrácejí svoji kohezi 

již při poměrně nízkých teplotách.  

- Močovinoformaldehydová a kaseinová lepidla způsobují při silném zahřívání 

rozpojování materiálu.  

- Fenolformaldehydová odolávají extrémně zvýšeným teplotám, nacházejícím se 

v blízkosti uhelnatění dřeva.  

- U epoxidových pryskyřic lze ovlivnit jejich vlastnosti používanými výchozími látkami 

a podle toho je možno vyrobit epoxidové pryskyřice ve formě termoplastické nebo 

teplem tvrditelné [4].  

 

 

2.2  Ocel 

I když ocel není hořlavým stavebním materiálem, může se chovat vlivem zvýšených 

teplot při požáru velmi nebezpečně. Velmi rychle ztrácí své mechanické vlastnosti, které má 

za normální teploty. Požární odolnost ocelových konstrukcí je ovlivněna nejen degradací 

materiálových charakteristik oceli při vysokých teplotách, ale velký vliv na stabilitu 

konstrukcí má i tepelná roztažnost při jejím ohřevu nebo zkrácením při chladnutí konstrukce. 

 

2.2.1 Vlastnosti oceli při působení požáru 

Mechanické vlastnosti se vlivem teploty mění u všech typů ocelí. Pří zahřátí na cca  

350°C není ještě bezpečnost objektů ohrožena. Ovšem při požárech je dosahováno mnohem 

vyšších teplot a ty už jsou pro ocelové prvky velmi nebezpečné. Jakmile dojde k prohřátí 

těchto prvků na teplotu kolem 500°C, statí svoji únosnost a stabilitu. V důsledku ztráty 

pevnosti se zřítí a obvykle sebou strhnou ostatní těžké konstrukce, které jsou s nimi spojeny 

nebo do kterých jsou zakotveny. 

 Při požáru v uzavřené prostoru jsou nejvíce vysokou teplotou ohroženy ocelové prvky 

obsažené ve stopních konstrukcích, kde se nachází nejvyšší teplota v požárním úseku a  

kritické teploty oceli pro zřícení  může být dosaženo v několika málo minutách. Zpravidla se 

ocelové nosné konstrukce navrhují na velká rozpětí, aby se využilo maximálně jejich 

únosnosti. Do ocelových nosných prvků jsou pak upnuté těžké dílce (např. železobetonové 

nebo keramické desky, dříve často cihelné klenby apod.), ale často přenáší značná užitná 

zatížení. 
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U ocelových konstrukcí je velkým nebezpečím i jejich teplotní roztažnost. Například 

při zahřátí ocelového nosníku délky 10 m na 400°C nastane prodloužení o cca 50 mm. U 

dokonale vetknutých konstrukcí bez možnosti volného prodloužení dosahují již při 100°C 

namáhání meze průtažnosti. Vlivem tepla se mění i hodnoty součinitele délkové teplotní 

vodivosti , protože při vyšších teplotách (cca nad 700°C) se hodnota  liší oproti užívané  

 = 12 . 10
-6

 K
-1 

až o 20% [4].    

Nebezpečné je i zkrácení při chladnutí konstrukce, protože vlivem teplotní roztažnosti 

mohlo dojít k vychýlení nebo deformaci uložení pro ocelový konstrukční prvek a ten při 

zkrácení toto dimenzované uložení ztratí. V důsledku prodloužení a zkrácení nejběžněji 

dochází k: 

- vychýlení nosné stěny od svislé polohy 

- vytláčení části zdiva okolo teplem exponovaného nosníku 

- deformací vlastního nosníku 

a může nastat zřícení části nebo celé konstrukce, která může být i požárně dělící a tím se 

může požár rozšířit do dalších požárních úseků. 

Oceli s vyšším obsahem uhlíku mají nižší tepelnou roztažnost na rozdíl od ocelí 

s nižším obsahem uhlíku. Oceli vyráběné v tekutém stavu (plávkové oceli) jsou velmi 

houževnatým materiálem s vysokou pevností v tlaku i tahu. Litinové konstrukce, ve srovnání 

s konstrukcemi z plávkové oceli, lépe vzdorují účinkům vyšších teplot při požárech. Ovšem 

litina je ale nestejnorodý materiál a je velmi náchylná k popraskání při  prudkém ochlazení 

hasební vodou. V důsledku ztráty únosnosti, stability a celistvosti litinových prvků 

obsažených v konstrukci může dojít k jejímu následnému zřícení. 

 

2.2.2 Vliv vyšších teplot na ocel 

 Většina mechanických vlastností oceli je podstatně ovlivněna jejím složením, ale i 

jejím zpracováním. Největší vliv na pevnost oceli má obsah uhlíku. Čím je obsah uhlíku 

v oceli větší, tím se zlepšuje tvrdost a kalitelnost na úkor svařitelnosti, pevnosti v ohybu a 

tažnosti. 

Při teplotě okolo 350°C dochází k rekrystalizaci mikrostruktury, která vede ke 

ztrátám zlepšených mechanických vlastností, získaných různými mechanicko-tepelnými 

technologiemi zpracování. To vysvětluje rozdíly sledované mezi druhy ocelí taženými za 

studena s vysokotažnými slitinami. Podobné jevy se vyskytují u předpínacích výztuží při 
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Obr. 2.3 Hodnoty meze kluzu pevnosti v tahu, modul 

pružnosti a tažnosti oceli v závislosti na teplotě: 

maxp
 - mez pevnosti v tahu bez vlivu tečení oceli; 

5p
 - mez pevnosti v tahu po pěti hodinové přestávce; 

02
 - maximální mez kluzu bez vlivu tečení oceli; 

5,02
 - mez kluzu po pětihodinové přestávce; 

E – modul pružnosti v tahu [4] 

teplotách přesahující teploty, při nichž je ocel upravována. Kritická teplota oceli Ts,krit je 

obvykle uvažována hodnotou cca 470°C [4]. 

Experimentálně byly provedeny zkoušky, vystihující chování ocelí tuzemské výroby 

za vysokých teplot. Zkouškami se prokázalo, že oceli stejné kvality (za normální teploty) 

vyrobené v ČR a v zahraničí se za vyšších teplot nechovají stejně, a proto není vhodné 

přejímat zahraniční výsledky měření mechanických vlastností za vyšších teplot a podle nich 

činit závěry [4]. 

Změna mechanických vlastností oceli v závislosti na teplotě je patrná z obrázku 2.3. 

Mez kluzu má téměř od počátku 

oteplování klesající tendenci.  

Z podrobných zkoušek bylo zjištěno, 

že ocel vyšší pevnosti má pokles 

kluzu menší než ocel nižší pevnosti. 

Mez pevnosti nejprve mírně stoupá, 

kolem 250°C dosahuje maxima a po 

300°C nabývá opět původní hodnoty. 

Dále nastává prudký pokles až 

k teplotě 650°C, kdy pevnost dosahuje 

20% původní hodnoty. 

Pro mezilehlé hodnoty lze uvažovat 

toto rozmezí: 

- cca 60 až 80% při 450°C; 

- cca 30 až 50% při 550°C [4]. 

Mezi jednotlivými druhy ocelí 

jsou však podstatné rozdíly a s obsahem 

uhlíku tento růst pevnosti klesá. 

Například u ocelí s vyšší pevností je 

maximální zvýšení pevnosti při teplotě 

350°C. Modul pružnosti má neměnnou 

hodnotu pouze do meze úměrnosti. 

Jakmile dojde ke zvýšení napětí, modul 

pružnosti klesá. Protože při požáru s nárůstem teploty klesá mez úměrnosti, napětí se zvyšuje 
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Obr. 2.5 Měrné teplo oceli v závislosti na 

teplotě [4] 

Obr. 2.4 Tepelná vodivost oceli v závislosti 

na teplotě [4] 

nad tuto mez a zasahuje plastickou oblast. V plastickém stavu hodnota E závisí na napětí a 

rychle klesá. Tažnost asi do 250°C klesá a potom nastává prudký vzestup [4]. 

Další vlastností oceli je její tečení za vyšších teplot, běžně označované jako creep na 

rozdíl od tečení oceli, ke kterému dochází po dosažení meze kluzu při normální teplotě. 

Z hlediska požární bezpečnosti se jedná hlavně o zjištění velikosti růstu deformací plastické 

povahy. Stavební konstrukce, kde skutečné napětí obvykle obsahuje 50 – 70% meze kluzu při 

20°C, nemohou být stabilní během delšího působení vysokých teplot. Po ochlazení oceli při 

teplotě menší nebo rovné 550°C se pohybuje zbytková mez kluzu kolem cca 95% původní 

hodnoty [4]. 

Teplotní roztažnost má lineární závislost a součinitel délkové roztažnosti teplem pro 

konstrukční ocel  daný ČSN P ENV 1993-1-1 hodnotou 12.10
-6

 platí do teploty  cca 700°C. 

v intervalu 700 až 800°C dochází ke smršťování v důsledku zpětných změn její 

mikrostruktury. Nad touto hranicí dochází opět ke stejné lineární roztažnosti. Podle ČSN 73 

0540-3 je součinitel tepelné vodivosti  roven pro železo 58 a uhlíkovou ocel 50 W/m.K, 

který je ve shodě se zahraničními výzkumy. Z nich byla staticky odvozena závislost tepelné 

vodivosti na teplotě, jak je patrno z obrázku 2.4. měrné teplo oceli c je dáno podle stejné 

normy hodnotou 440 J/kg. K odpovídající počáteční teplotě uvedené v grafu na obrázku 2.5. 

[4]. 
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2.2.3. Požární odolnost nechráněných ocelových konstrukcí 

Požární odolnost ocelových konstrukcí je ovlivněna degradací materiálových 

charakteristik ocele při jejím ohřevu na vyšší teploty. Odolnost konstrukce je ohrožena 

v okamžiku, kdy jejich teplota dosáhne kritické hodnoty. U nechráněných konstrukcí 

ovlivňují požární odolnost zejména následující faktory:  

a) průřezem ocelového prvku 

Rozhodujícím ukazatelem požární odolnosti ocelových prvků je jejich poměr Ap/V 

(obvod průřezu ku jeho ploše. S narůstajícím poměrem Ap/V požární odolnost klesá a 

roste tepelná jímavost prvku. Protože otevřené ocelové profily mají tento poměr 

nevýhodný, je snaha tyto profily uzavírat například svařováním a vytvářet profily 

členěné. Požární odolnost nechráněných ocelových sloupů nebo stropních nosníků činí 

při poměru: 

- 100 < Ap/V 150 m
-1

 15 minut; 

- 150 < Ap/V 300 m
-1

 10 minut; 

- 300 < Ap/V m
-1

 7 minut. 

  Pro základní případy svislých i vodorovných ocelových a ocelobetonových 

prvků jsou hodnoty požární odolnosti uvedeny v ČSN 73 0821.  

b) faktor chemického složení použité oceli 

tento faktor se projeví hlavně u ocelí vyšších jakostí a žáruvzdorných ocelí, kde při 

jejich složení legujících prvků (Mn, Mg apod.) klesá mez kluzu, pevnosti apod. při 

vyšších teplotách pomaleji než u běžných konstrukčních ocelí.  

c) vliv požárně bezpečnostních zařízení 

Na průběh teplot, které ohrožují ocelové konstrukční prvky má i požárně bezpečnostní 

zařízení. Požárně bezpečnostní zařízení by mělo být navrženo tak, aby množství tepla 

přestupujícího do nechráněné ocelové konstrukce bylo co nejmenší a v ocelovém 

konstrukčním prvku nebylo dosaženo kritické teploty oceli. Těmito zařízeními mohou být: 

- samočinná hasicí zařízení, kdy je část tepla spotřebována na ohřev a odpaření vody 

- samočinné požární odvětrání, kdy je část tepla odvedena mimo hořící prostor [4].   
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2.3 Beton 

Betonové směsi z hlediska požární odolnosti rozdělit na: 

a) beton skupiny A – betonová směs z pórovitého kameniva z umělého (škvára, 

vysokopecní struska, keramzit apod.) nebo z pórovitého kameniva přírodního (tufy, 

sopečné pemzy atd.), popřípadě i z jiného pórovitého kameniva (Agloporit) je nižší 

než 1 800 kg/m
3
; 

b) beton skupiny B – betonová směs z kameniva hutného, jehož hmotnost je vyšší než  

1 800 kg/m
3
. 

 

Rozhodující roli z požárního hlediska má: 

- žáruvzdorný beton, který dlouho odolává  vysokým teplotám a to až do teploty 

1580°C, při zachování svých požadovaných základních fyzikálně-mechanických 

vlastnostech; 

- tepelně izolační beton, tj. vylehčený beton s rovnoměrně rozloženými póry a dutinami, 

který má vysoký tepelný odpor. Podle použitého plniva se označuje jako perlitový, 

škvárový, keramzitový apod. 

 

2.3.1 Nevyztužený beton 

Beton i když je nehořlavým materiálem, tak vysoké  teploty vznikající při požáru 

mohou ovlivnit jeho fyzikálně-mechanické vlastnosti a mohou způsobit dočasné nebo trvalé 

změny těchto vlastností.  

Teplota požáru ovlivňuje jak pevnost, tak i ostatní charakteristiky betonu, jako 

například modul pružnosti. Při zahřívání betonu dochází v určitých teplotních intervalech:  

- 100°C začíná se odpařovat volná a zčásti i fyzikálně vázaná voda což přispívá k částečnému 

zvýšení jeho pevnosti, avšak k poklesu modulu pružnosti; 

- 100 – 200°C  nehydratovaná jádra cementu pozitivně přispívají ke zvýšení pevnosti 

běžných betonů; 

- 100 – 400°C se pevnost v tlaku příliš nemění od původní hodnoty;  

- 200 – 300°C tato teplota ani při delším působení (max. 10 hodin) nesnižuje u prostých 

betonů jejich pevnost; 
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Obr. 2.7 Změna pevnosti v tlaku betonu 

s křemičitým kamenivem v závislosti na 

teplotě.  

Plný průběh – původní pevnost,  

čárkovaný průběh – pevnost vyvolaná 

dodatečné přijatou vlhkostí [4]. 

Obr. 2.6 Změna pevnosti betonu v tlaku 

vyvolaná vysokými teplotami (pevnost 

betonu za normální teploty = 100%); plné 

křivky (a) vymezují oblast pro betony 

různého složení a výsledku zkoušek 

různých autorů, čárkovaný průběh (b)  [4]. 

- 400 – 500°C při této teplotě dochází k uvolňování chemicky vázané vody (ve vápenatém 

hydrátu) a vznikající pára způsobuje uvolňování vazeb. V důsledku toho se rychle zmenšuje 

pevnost i modul pružnosti betonu. Při dalším zvyšování teploty tento pokles pokračuje;  

- 800 – 1000°C se pevnost nepatrně zvyšuje pouze u žáruvzdorných betonů. (obr. 2.6)  

- Od teploty 1600°C dochází k tavení betonu [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě výsledků prováděných krychelných zkoušek pevnosti betonu v tlaku bylo  

zjištěno, že beton zahřátý pod teplotu 500°C získává časem opět z ovzduší vlhkost a 

nabývá většinou své původní pevnosti. po roce pak jeho pevnost dosahuje asi 90% 

původní pevnosti. Změna tlakové pevnosti betonu s křemičitým kamenivem v závislosti ne 

teplotě je uvedena na obrázku 2.7. Při krátkodobém působení teploty kolem 500°C se 

kvalita prostých betonů v podstatě nemění. Pro závislost pevnosti v tlaku na teplotě platí 

pro nevyztužené betony tyto závěry: 

- zatížené vzorky vykazují menší úbytek než vzorky nezatížené; 

- ztráta pevnosti u hubenějších betonů (s nižším obsahem cementu) je menší než u 

tučných betonů (s vyšším obsahem cementu); 
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Obr. 2.9 Modul pružnosti betonů  

v závislosti na teplotě  

I – hutný beton; II – lehký beton  [4] 

Obr. 2.8 Pevnost v tlaku hutného a lehkého 

betonu v závislosti na teplotě a napětí  

I – hutná beton; 

II – lehký beton  [4] 

- zatímco poměr cementu a kameniva se výrazně podílí na ztrátě pevnosti, vodní 

součinitel a původní pevnost mají zanedbatelný 

vliv;  

- betony po vychladnutí vykazují větší ztrátu 

pevnosti ve srovnání s původní hodnotou; 

- druh kameniva ovlivňuje průběh změn pevnosti 

betonu v intervalu 20 – 500°C; 

- ztráta pevnosti je u lehkých betonů menší než u 

betonů hutných (obr. 2.8) [4]. 

 

Vliv vyšší teploty na hodnotu modulu pružnosti 

je podobný jako u pevnosti v tlaku. Ve srovnání 

s druhem cementu, který se na změně modulu 

pružnosti podílí jen v malé míře, druh kameniva má 

podstatný vliv. Tak například betony s křemičitým 

kamenivem vykazují výrazný pokles modulu pružnosti, 

kdežto betony s lehkým kamenivem mají úbytek 

modulu pružnosti velmi nízký (obr. 2.9). při vhodně 

zvoleném kamenivu nejlépe vzdorovaly vysokým 

teplotám dříve rozšířené betony z hlinitanového 

cementu [4]. 

 

Tepelná vodivost betonu je přibližně 1,5x větší 

než vodivost cihelného zdiva. Je dosti proměnná, závisí 

na vlastnostech přísad, na hmotnosti, teplotě a vlhkosti 

betonu. Nejlépe vedou teplo betony s křemičitými 

přísadami, u betonů s příměsí čediče, strusky a pemzy 

je vodivost tepla o 40 – 50% menší. Rozhodujícími 

okolnostmi pro vedení tepla je hutnost a vlhkost betonu. Nejlepší tepelnou vodivost mají 

vlhké, tučné a hutné betony s těžkou křemičitou příměsí, tepelná vodivost lehkých a suchých 

betonových konstrukcí je naproti tomu podstatně menší, jak to dokládá obrázek 2.10. [4]. 
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Obr. 2.11 Měrné teplo betonů v závislosti na teplotě [4] 

I – hutné betony; II – lehké betony; III – mokré betony 

Obr. 2.10 Tepelná vodivost betonů v závislosti na 

teplotě 

BK – hutný beton s křemičitým kamenivem;  

BV – hutný beton s vápenitým kamenivem; 

LB – lehký beton s keramzitovým kamenivem; 

vyšrafovaná plocha vyznačuje rozptyl zahraničních 

měření pro hutné metody [4] 

 

 

 

 

U portlandských cementů dochází vypuzováním vody k jejich smršťování, které 

značně roste při teplotách do 500°C, při vyšších teplotách probíhá dehydratace hydroxidu 

vápenatého na oxid vápenatý. Toto smršťování je trvalého charakteru (velikost objemového 

smrštění je až o 0,5%) a způsobuje na povrchu betonu trhlinky. Pokud dojde k ochlazení, 

může nastat nová hydratace oxidu vápenatého, provázená růstem objemu. Z tohoto hlediska 

se lépe uplatňují betony s cementem, obsahujícím i strusku – železoportlandský, 

vysokopecní. U hlinitanového cementu se při hydrataci netvoří vápenné hydráty a krystalická 

voda se vypuzuje bez většího smršťování betonu. Objemové změny vyvolané tepelnými 

účinky jsou výraznější u betonů vyšších tříd než u betonů nižších pevností a jsou 

ovlivňovány složením cementu i výplní betonu. Mokré betony ovlivňují především 

měrné teplo – při teplotách do 200°C vykazují až dvojnásobné hodnoty vysušených betonů 

(obr. 2.11) [4]. 

 

 

 

 

 

 

Vlastnosti betonu, vystaveného vyšším teplotám, do značné míry ovlivňují i změny 

vlastností použitého kameniva, které se mění s rychlostí růstu teplotní roztažnosti a mírou 

trvalých změn, setrvávajících po ochlazení. Některé druhy kameniva se vypalují (vápence), 
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Obr. 2.12 Teplotní roztažnost betonů 

I – hutné betony; II – lehké betony [4] 

jiné pukají (křemeny, křemence) nebo se taví (strusky). Betony s kamenivem z vápencových 

štěrků, čediče, škváry a pemzy vykazují malé objemové změny, zatímco u křemene při 

teplotách kolem 575°C dochází k modifikačním i objemovým změnám a k trvalému 

protažení po ochlazení, dosahujícímu 3,5%. 

Teplotní roztažnost bt se u hutných a 

lehkých betonů výrazně liší v oblasti teplot 

nad 400°C, jak to dokumentuje obrázek 2.12. 

Pórovité kamenivo z pemzy a škváry naproti 

tomu vyhovuje i při teplotách kolem 1000°C. 

slída v písku mění vysokými teplotami barvu 

do zlatova, rozpadá se a vyvolává v betonu 

četné trhliny [4]. 

 

Zahraniční výzkumy potvrdily, že na 

chování betonu v podmínkách požáru mají vliv též plastifikátory. Například se zjistilo, že 

superplastifikovaný beton na bázi naftalenu (aromatický uhlovodík) v množství 0,3% 

z hmotnosti cementu při stejné konzistenci jako beton bez superplastifikátoru vykazoval vyšší 

požární odolnost než beton srovnávaný [4]. 

Teplotní závislost objemové hmotnosti betonu s křemičitým kamenivem je 

zanedbatelná. Betony s vápenitým kamenivem však vykazují výrazný úbytek objemové 

hmotnosti v oblasti 800°C, způsobeným tepelným rozkladem vápencových složek. Rozdílnost 

tepelných deformací cementového tmelu a kameniva vyvolává vznik lokálních napětí ve 

vzájemných dotykových plochách kameniva a cementové malty, která narušuje soudržnost 

složek betonu nejen při požáru, ale i po vychladnutí. Vlhkost se výrazně podílí na vzniku 

destruktivního odštěpování betonu, rozložení vlhkosti má podružný vliv. Při nulové vlhkosti 

k destruktivnímu odštěpování nedochází [4]. 

Napětí mohou být způsobena také tepelným prostupem a postupným prohříváním, při 

nichž dochází k objemovým změnám jednotlivých vrstev materiálu, které jsou vlivem 

tepelného spádu rozdílné v závislosti na jejich vzdálenosti od povrchu betonu vystaveného 

vysokým teplotám. Tento teplotní spád i vznikající napětí dosahuje vysokých hodnot 

zejména při náhlém ochlazení (hašení požární vodou) a způsobuje poškození betonu. 
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Kromě toho nastane trvalými tepelnými deformacemi i chemickými změnami zvětšení 

objemu a pokles hutnosti, která sama o sobě snižuje pevnost betonu [4]. 

 

2.3.2 Vyztužený beton (železobeton) 

Vyšší teploty působící nejen na cementové pojivo, na kamenivo, ale u železového 

betonu i na ocelové vložky. Cement podléhá hydrataci a rozpadá se, ocelové vložky se 

protahují a ztrácejí pevnost. Změny jednotlivých vlastností různých druhů vyztužovacích 

ocelí při namáhání vyšší teplotou jsou stejně důležité, ne-li důležitější než změny 

charakteristik betonu. Teplota ohřátí výztuže ovlivňuje všechny charakteristiky pracovního 

diagramu oceli, například mez kluzu, modul pružnosti, pevnost, mezní přetvoření atd. různé 

druhy ocelí jsou na tepelné účinky různě citlivé. Tato skutečnost se projevuje jak při ohřátí 

oceli, tak po jejím ochlazení. Všeobecně lze říci, že při ohřátí se mění jednotlivé 

charakteristiky pracovního diagramu ocelí za tepla válcovaných podstatně méně než u drátů 

protahovaných za studena [4]. 

U vyztuženého betonu má na jeho vlastnosti při narůstání teplot vliv i soudržnost 

betonu s výztuží, která je za normálních teplot založena na stejné teplotní roztažnosti obou 

materiálů. Narůstá-li teplota nad 100°C, začíná se součinitel teplotní roztažnosti betonu αbt 

lišit od oceli – u oceli je vyšší než u betonu. Tím ocelová výztuž má tendenci se více rozpínat 

než ji může beton dovolit, čímž dochází ke vzniku napětí a k pozvolnému poklesu soudržnosti 

výztuže s betonem. Protože z požárně technického hlediska mají být rozdíly součinitelů α 

oceli a betonu co nejmenší, musí se vhodně zvolit druh použitého kameniva (směsí ze štěrku 

čedičového, vápencového nebo vysoko pecní strusky, jejichž α se při teplotách do 500°C 

mění jen nepatrně) [4]. 

 

U konstrukcí vystavených požáru dochází velmi často k odprýsknutí betonu. Příčinnou 

odprýsknutí je přemáhání betonu, kdy v něm vznikají normálová napětí v tlaku od zatížení, 

vnitřního pnutí (nemohou-li se vlákna betonu s vyšší teplotou v průřezu volně přetvářet) a 

vynuceného přetvoření (brání-li podepření volného přetvoření ohřáté konstrukce) [4]. 

Poměrně značná odolnost železového betonu vůči požáru je velmi ovlivňována 

krytím ocelových vložek proti přehřátí za vysoké teploty. Z diagramu na obrázku 2.13 jsou 

patrné doby prostupu tepla betonovými vrstvami tloušťky 10 až 80 mm. Tak například při 

vnější teplotě, odpovídající normové křivce požáru, se výztuž zahřeje na teplotu cca 470°C při 

tloušťce krycí vrstvy betonu 10 mm za 50 minut, při krytí 20 mm se teplota ve stejném čase i 
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Obr 2.13 Průběhy teplot v různých hloubkách betonu 

pod povrchem konstrukce za určitou dobu trvání požáru: 

A – v ohnisku požáru; 

B – v hloubce 10 mm; 

C – v hloubce 20 mm; 

D – v hloubce 30 mm; 

E – v hloubce 40 mm; 

F – v hloubce 60 mm; 

G – v hloubce 80 mm [4]. 

prostředí pohybovala kolem 350°C a při krytí 50 mm jen kolem 130°C. Rozdělení teploty 

závisí také na tvaru a jeho rozměrech [4]. 

 

 

 

 

 

Členité konstrukce trámové jsou teplotou namáhány více než konstrukce 

deskové, protože trámové prvky jsou subtilnější, prohřátí je tedy hlubší a navíc trámy se 

ohřívají ze tří stran. Členité konstrukce také způsobují, že horké plyny se hromadí u stropu a 

jejich působení je delší. Prvky tuhých tyčových konstrukcí bývají často vystaveny požáru 

minimálně ze čtyř stran, a proto jsou na prohřátí citlivější. Rovněž vnější železobetonové 

prvky s malým poměrem povrchové plochy k průřezu Ap/V vykazují větší požární odolnost. 

Pokud dojde k oprýskání povrchových vrstev, projevuje se tento jev nebezpečněji i u větších 

průřezů než u štíhlých prvků [4]. 

 

Doba, po kterou vzdorují železobetonové konstrukce vlivům vyšších teplot, závisí na: 

- druhu betonu, druhu kameniva a poměru míšení jeho složek; 

- druhu a tvaru konstrukce – deskové stropy se poškodí požárem méně než 

železobetonové žebrové stropy s viditelným podhledem, vystavené vyšším teplotám 

z obou stran, jak o tom svědčí obrázek 2.14;  
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Obr. 2.14 Vliv tvaru konstrukcí na jejich 

požární odolnost [4]. 

- vzdálenosti a poloze konstrukce 

vzhledem k centru požáru; 

- uvolňování mechanicky nebo chemicky 

vázané vody odpařováním;  

- způsobu přejímání tepla (přímým 

stykem s plameny nebo sáláním); 

- tloušťce konstrukce a jednotlivých 

jejich částí, na nichž závisí způsob 

prohřátí; 

- tloušťce ochranné betonové vrstvy 

výztuže [4]. 

Kromě druhu ocelí a způsobu jejich 

uložení v železobetonovém průřezu je požární 

odolnost tohoto materiálu značně ovlivňována i 

odklonem napětí od její meze průtažnosti, 

zejména na straně namáhané tahem. Zahřeje-li se 

výztuž na 200°C, nastává značný pokles meze 

průtažnosti a při teplotách 400 – 600°C dosahuje maximálních napětí. Protože se za kritickou 

teplotu výztuže Ts,krit v železobetonových konstrukcích považuje 530°C. zároveň při 

těchto teplotách klesá i pevnost v tahu. Dosáhne-li meze průtažnosti, nastává u konstrukcí 

namáhaných tahem zlom. S postupujícím prohříváním ohýbaných prvků se mění původní 

rozdělení napětí po výšce průřezu, přičemž neutrální osa se posunuje k nejvíce tlačenému 

vláknu průřezu a přetvoření tohoto vlákna roste. Přitom postupně vzrůstají průhyby. 

Přetvoření vzrůstá postupně se vzrůstem teplot, pokud nedojde k náhlému odpadnutí betonu 

nebo ke vzniku velkých trhlin, při kterých by byla odhalena výztuž [4]. 

Na základě zkušeností získaných na velkých požárech u nás i v zahraničí je možno 

shrnout získané poznatky z chování železobetonových konstrukcí při požáru do těchto bodů: 

a) stupeň rozrušení struktury betonu 

Ani vysoké teploty požáru do 800°C netrvající déle než 60 minut nerozrušují beton 

nosných prvků tak, aby se konstrukce pod vlastní tíhou zřítily. Stupeň rozrušení struktury 

betonu při požárech závisí hlavně na podílu jemného kameniva a jeho druhu; 
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b) účinky požáru na betonářskou ocel v konstrukcích 

Betonářská ocel dobře chráněná krycí vrstvou 20 až 30 mm nebývá při požárech, u nichž 

teploty nepřesahují 800°C a netrvají déle než 60 minut, účinkem ohně podstatně dotčena. 

Výjimku tvoří ocel zpevněná za studena; 

c) vliv ochlazování hasicí vodou 

Prudké ochlazování rozžhavených betonových konstrukcí proudem vody při zásahu vyvolává 

značné vnitřní pnutí v ochlazovaných oblastech, čímž je způsobován vznik trhlin v betonu a 

deformace nosné výztuže. Současně se porušuje soudržnost výztuže s betonem a vložky se 

oddělují od betonu;  

d) vlivy ochlazování prostředím 

Rozsah účinku požáru na betonové konstrukce zjištěný ihned po ohni je třeba opravit a 

odpovědně upřesnit až po úplném zchladnutí konstrukcí, neboť na konstrukcích se mohou 

objevit nové trhlinky nebo původní trhliny se mohou zvětšit, nastane-li v krátké době po 

požáru podstatné snížení průměrných denních teplot [4]. 

 

2.3.3. Předpjatý beton 

Předpjatý beton je především aplikován u konstrukcí namáhaných ohybem, tj. u 

stropních prvků. Nosné stropní prvky z předpjatého betonu neodolávají vlivům vyšších teplot 

při požáru tak dobře a tak dlouhou dobu jako stropy z běžného železobetonu, neboť: 

a) předpjaté stropní prvky mají menší průřezové rozměry, a proto se rychleji prohřejí; 

b) tvrdý za studena tažený patentovaný drát je citlivější na vyšší teploty než ocel 

„měkká“, zpracovaná za tepla a používaná jako výztuž normálních monolitických 

nebo prefabrikovaných železobetonových konstrukcí; 

c) do tvrdých ocelových vložek se předem vnáší značné napětí, které se z větší části 

podílí na jejich únosnosti [4]. 
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3 Příznaky narušení konstrukcí vlivem požáru 

Některé materiálové změny, kterých je potřeba si všímat při zásahových a likvidačních 

pracích, mohou prozradit jaké teploty v zasaženém objektu nebo jeho částech probíhaly a 

mohli tepelně ovlivnit a narušit materiály konstrukčních prvků. 

 

3.1 Materiálové změny způsobené vlivem požáru 

Prvním krokem při stanovení způsobu vedení zásahu je vizuální přezkoumání vnějšího 

povrchu objektu v části zasažené požárem. Příznaky požáru v exteriéru kolem vertikálních 

otvorů se mění v závislosti na trvání a intenzitě požáru a na síle a rychlosti větru z vnější 

strany konstrukce. Toto však může být ovlivněno mnoha okolnostmi, například nuceným 

větráním, větrem způsobujícím přetlak či podtlak, skladováním vysoce hořlavého paliva atd. 

Přitom je třeba posoudit také druhotné znaky, například zvukové efekty namáhaných 

stavebních konstrukcí (praskání skla, borcení ocelových výztuží atd.), zabarvení zejména 

kovových konstrukcí žárem, míra destrukce výplní požárně otevřených ploch, atd. Nejvíce 

tepelně degradované konstrukční části se musí zhodnotit ve vztahu k okolním konstrukcím 

(zda mohou či nemohou ovlivnit jejich statiku). V úvahu je třeba také vzít, že vertikální 

dřevěné konstrukce, umístěné v blízkosti ohniska požáru, budou prohořelé do menší hloubky 

než horizontální konstrukce stejného typu, umístěné nad ohniskem požáru. Kromě dřeva lze 

ke stanovení správného způsobu vedení zásahu využít následující příznaky: 

- podle zabarvení kovových konstrukcí žárem lze odhadnout jejich maximální teploty - 

hladké kovové povrchy jsou zbarveny v závislosti na teplotách při požáru, a to: 

nachově hnědě  kolem 290 °C; 

modře   kolem 315 °C; 

světle červeně  kolem 480 °C; 

tmavě fialově  kolem 600 °C; 

žlutě   kolem 980 °C; 

bíle   kolem 1 200 °C; 

zářivě bíle   kolem 1 315 °C [4]. 

- ve stropě se největší poruchy vyskytují zpravidla nad místem vzniku požáru, neboť 

tato oblast je namáhána požárem nejdelší dobu; 

- střepy v exteriéru mohou vzniknout rozbitím skla při celoplošném vzplanutí, pádu 

konstrukce nebo při prudké expozici otevřeným ohněm; 
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- drobné střepy rozptýlené do velké vzdálenosti od hořícího objektu svědčí o tom, že 

příčina rozbití skla byla pravděpodobně exploze; 

- Jestliže jsou střepy větší a v menší vzdálenosti, rozbití nenastalo vlivem exploze, ale 

působením pomalu expandujícího plynu; 

- teplotu při požáru lze taktéž přibližně určit z přítomnosti roztavených kovů, běžně 

používaných ve stavebnictví a jejich teploty tání: 

- Olovo  328 °C; 

- Hliník  660 °C; 

- Mosaz  930 °C; 

- Měď   1 085 °C; 

- Litina  1 300 °C; 

- Ocel (1% uhlíku) 1 350 °C [4]. 

- na předchozí působení prudkého žáru také ukazuje hladké dřevo s tmavým vypáleným 

povrchem a velkými puchýři. 

 

 

4 Pohyb po nestabilních a málo únosných konstrukcích 

Jednou z nejnebezpečnějších činností pří zdolávání mimořádných událostí je pohyb po 

nestabilních a málo únosných konstrukcí nebo pod nimi. Bohužel je mnoho případů, kdy 

musejí zasahující hasiči do takto nebezpečných prostorů vstupovat: 

- evakuace osob, v některých případech související s vyprošťováním z trosek a závalů; 

- doprava hasební látky a věcných prostředků PO; 

- provádění vlastních hasebních prací; 

- zajišťování a usměrňování odvodu tepla a kouře; 

- dohašování skrytých ohnisek požáru. 

Vždy jedná o práce ve výškách a nad volnou hloubkou ztížené narušením konstrukcí nebo 

podmínkami požáru. Za práce ve výškách a nad volnými hloubkami se považují práce ve 

výškách, činnost nebo pohyb hasiče na nezajištěných konstrukcích a pracovištích, při kterém 

je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím, nebo sesutím. Nebezpečnou výšku je 

navrženo definovat jako místo, kde musí být hasič zajištěn proti pádu, kde hrozí nebezpečí 

poškození zdraví nezávisle od výšky, a na ostatních pracovištích od výšky 3 m 9 .  



30 

U těchto prací nelze vyloučit nasazení kteréhokoliv hasiče jednotky PO, která je 

přítomna řešení mimořádné události. Proto je třeba aby každý hasič měl základní vědomosti o 

zásadách pohybu ve výšce a nad volnou hloubkou (budova, automobilová plošina, 

automobilový žebřík, hákový žebřík apod.), byl schopen lezení po konstrukcích, stožárech, 

komínech, schopen provést sebejištění, sebezáchranu slaněním, přestup z lana na lano, 

postupové jištění, provádět činnosti jako je bezpečné spouštění a vytažení břemen, ovládal 

vázání a použití základních uzlů 9 . 

Narušení únosnosti a stability konstrukčních prvků mohou být způsobeny vlivem otřesů, 

tlakových vln, které například mohou způsobit různé změny fyzikálních vlastností materiálu. 

Tyto změny mnohdy nemusí ani souviset s požárem. Bezpečnost pohybu po těchto 

konstrukcích závisí na správném řízení, dokonalém průzkumu, znalost konstrukcí a materiálů 

pro přijetí správných rozhodnutí k soustředění sil a prostředků a jejich včasné a rozhodné 

nasazení. Závažnou měrou bezpečnost závisí i na stupni odborné technické průpravy, 

schopnosti rychle a správně se orientovat v každé nově vzniklé situaci, rychle o ni informovat 

velitele zásahu, v důsledném plnění úkolů a ukázněnosti každého zasahujícího hasiče. Při 

takových postupech je třeba předem zvážit každý krok, je jenom malý krůček od toho, aby se 

záchranáře stal zachraňovaný.  

Vždy se vyplatí vyčlenit některé zasahující hasiče pro pozorování změn konstrukcí 

(průhyb, trhliny apod.). Tyto pozorovatele je vhodné vybavit píšťalkou nebo jinou vhodnou 

akustickou signalizací, pro možný rychlý ústup z konstrukcí. Při déle trvajících zásazích je 

vhodné již vytvořené trhliny zatřít sádrovou kaší, která rychle vy tvrdne, je křehká a na každý 

byť sebemenší pohyb reaguje prasknutím. 

 

4.1 Pohyb po pochozích konstrukcích ovlivněných teplotu požáru 

  Při zdolávání požáru je v některých případech nutné vstupovat na konstrukce, pod 

kterými probíhá a nebo již proběhl požár. Některé objekty nemají vybudovány přímo 

zásahové cesty a zásah musí být veden z pochozích konstrukcí, které mohou být ovlivněny 

vysokými teplotami vznikajícími ve II. fázi požáru, kdy dochází k plnému rozvoji požáru. 

V této fázi  hoří převážná část hořlavých materiálů v požárním úseku. Teploty mohou 

dosahovat hodnot okolo 1000°C, které jsou pro stavební prvky a tudíž i celé stavební 

konstrukce velmi nebezpečné. Nejnebezpečnější jsou kovové konstrukce, které při teplotách 

nad 500 °C ztrácí svoji pevnost a jsou na hranici zborcení. Při dalším zvýšení teploty ztrácejí 
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svoji únosnost a stabilitu úplně. Za jistých okolností může být této kritické teploty dosaženo 

již po 15 minutách od vzniku požáru a po této krátké době již hrozí nebezpečí zřícení 

ocelových nechráněných konstrukcí.  V materiálech používaných ve stavebních prvcích 

dochází vlivem vysokých teplot ke změně fyzikálních a chemických vlastností, které ohrožují 

jejich celistvost a únosnost a stabilitu (viz. kapitola 2. Chování stavebních hmot při požáru). 

V důsledku těchto změn se mohou zřítit a ohrozit zasahující hasiče a jejich techniku. Ke 

snižování teplot v konstrukcích lze s určitou opatrností využít hasební vodu. Ta by se měla 

aplikovat roztříštěnými proudy, ale je třeba si uvědomit, že některé prohřáté materiály prudké 

ochlazení nesnášejí (litina, beton apod.). 

   V některých případech požárů je potřeba odstranit zplodiny hoření z prostorů 

zasažených požárem. Mnoho objektů nemá v obvodovém plášti žádné otvory, kterými by 

mohly unikat zplodiny hoření, což velmi výrazně ovlivňuje taktiku zásahu a zvyšuje nároky 

na využité síly a prostředky. Správně provedená ventilace zlepší viditelnost v místě zásahu a 

tím umožňuje nalezení ohniska požáru, sníží koncentraci vznikajících nebezpečných plynů a 

par, snižuje možnost vzniku nelineárních forem šíření požáru (flashoveru , backdraftu apod.). 

Mezi zplodiny hoření samozřejmě patří i teplo vznikající při požáru, které působí na 

stavební konstrukce. Teplé zplodiny hoření vytvářejí horizontální vrstvy se stejnou teplotou, 

přičemž nejteplejší je vrstva pod stropními konstrukcemi. Snahou ke snížení tepelného 

namáhání konstrukčních prvků  je směs zahřátých spalin odvést z místnosti nebo budovy 

směrem vzhůru do okolního prostředí. Provádění opatření na odvedení tepla a kouře takových 

budov si téměř vždy vyžádá zásahy do konstrukčních systémů. Při nešetrných postupech se 

může přispět k dalším narušení jíž ovlivněných stavebních materiálů použitých 

v konstrukčních prvcích. Při směrování odtahu spalin je nelepší otevírat již existují otvory 

stávající otvory, které nijak neovlivní stabilitu a únosnost konstrukčních prvků. Pokud tato 

možnost není, tak se musí přistoupit k vytváření otvorů nových. Při vytváření otvorů by se 

mělo počítat i s tím, že se může změnit klimatická situace  a vytvořené otvory se budou  

muset opětovně uzavřít. Při vytvoření otvorů pomocí řezacích nástrojů ve stěnách, podlahách, 

stropech nebo na střechách v sobě skrývá velké riziko. Obecná rizika, která lze očekávat při 

těchto pracích, vyplývají zejména z:   

 snížené viditelnosti díky optické hustotě kouře;  

 nebezpečí intoxikace z výskytu jedovatých plynů a par   

 sníženého obsahu kyslíku v ovzduší;  
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 výskytu hořlavých plynů a par; 

 doby trvání požáru blízké požární odolnosti konstrukce; 

 padajících hořících částí objektů;  

 

Další specifická rizika vyplývají z používání prostředků, se kterými zasahující hasiči 

pracují. K otevírání otvorů se nejčastěji využívá motorových řetězových a rozbrušovacích pil, 

které jsou v základní výbavě požárních vozidel. Jsou to technické prostředky velmi efektivní, 

avšak velice nebezpečné. Hasič, který obsluhuje motorovou pilu, musí:  

- mít k této činnosti patřičné oprávnění; 

- počínat si tak, aby nedošlo ke zranění asistujících hasičů řeznou částí; 

- přenášet pilu zásadně ve vypnutém stavu; 

- zajistit si střežení prostoru kam odpadávají odřezávané části konstrukcí; 

- zajistit aby při odřezávání kovových prvků nedošlo ke vznícení hořlavých látek od 

odletujících žhavých částí. 

 

Bezpečné postupy lze shrnout do následujících bodů: 

- při příjezdu na místo zásahu dodržet odstupovou vzdálenost pro ustavení techniky 

(odpadávající hořící části a možnost zřícení); 

- průzkumem zjistit jaké materiály se nachází uvnitř objektu (možnost výbuchu a 

následné zřícení konstrukcí); 

- zjistit druh materiálu a typ konstrukce ze kterých je objektu postaven (nejlépe z dobře 

zpracované DZP); 

- zjistit nasákavost skladovaného materiálu, aby vlivem hasební vody nedošlo 

k přetížení konstrukcí; 

- průzkumem zjistit v jaké fázi se nachází probíhající požár; 

- zajistit si evakuační a zásahové cesty nasvícením; 

- označit, případně ohradit otvory v pochozích konstrukcích; 

- sledovat materiálové změny některých materiálů (viz kap. 3), ze kterých se dá usoudit, 

jaké teploty případně tlaky mohly ohrozit a narušit pochozí konstrukce; 
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- zvážit způsob odvětrání, aby nedošlo k nežádoucím dějům (backdraft apod.); 

- maximálně využívat výškovou techniku; 

- zajistit dobré spojení přenosnou radiostanicí hasičů zasahujícím z výškové techniky se 

strojníkem, který tuto techniku ovládá;  

- při nutnosti vstupovat na konstrukce zajisti zasahujícím hasičům dostatečné 

nasvětlení; 

- nasazovat jenom nezbytně nutný počet hasičů; 

- utvořit skupiny zasahujících hasičů, kteří se budou navzájem jistit a budou neustále ve 

spojení s velitelem zásahu;  

- při otevírání otvorů v konstrukcích sledovat směr proudění vzduchu z důvodů 

možnosti zasažení hasičů horkými zplodinami, které se mohou případně i vznítit; 

- otevírání jenom počtu stanovených otvorů;  

- vytvořené otvory označit, popřípadě ohradit; 

- vyčkat s nucenou ventilací až jsou otvory pro odvod spalin hotovy a nikdo se 

nezdržuje v jejich blízkosti; 

- vždy se vyplatí stanovit některé zasahující hasiče pro pozorování změn konstrukcí 

(průhyb, trhliny apod.), tyto pozorovatele je vhodné vybavit píšťalkou nebo jinou 

vhodnou akustickou signalizací, pro možný rychlý ústup z konstrukcí; 

- při déle trvajících zásazích je vhodné již vytvořené trhliny zatřít sádrou. (sádra je 

křehká a na každý byť sebemenší pohyb reaguje prasknutím); 

- při otevírání konstrukcí může dojít k rychlému proudění vzduchu a tím se mohou 

dostat do vznosu prachové částice, které mohou způsobit výbuch; 

- při ochlazování konstrukcí si uvědomit, že některé materiály používané 

v konstrukčních prvcích nesnáší prudké ochlazení a v důsledku toho mohou ztratit 

svoji celistvost (litina, beton). 
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4.2 Pohyb po střechách 

Zásady bezpečného pohyb po střechách je trochu odlišný od pohybu po pochozích 

konstrukcí. Střešní konstrukce se střešním pláštěm je uřčena k ochraně objektu proti 

povětrnostním vlivům a není dimenzována k přenášení užitných zatížení. Znalost druhu 

střešních konstrukcí a materiálu střešní krytiny může přispět k rychlejšímu a bezpečnějšímu 

provádění záchranných a likvidačních  prací při zdolávání požáru. Při zásazích se hasiči 

nejčastěji setkávají s pultovou nebo sedlovou střechou. Kombinací těchto základních typů 

střech vznikají složitější tvary střešních konstrukcí, např. střecha valbová, polovalbová, 

štítová nebo mansardová. Některé střechy jsou provedeny ve velmi těsném provedení a pod 

jejich konstrukcí mohou být nahromaděny nebezpečné zplodiny hoření, které při otevírání 

otvorů mohou ohrozit zasahující hasiče.  Pro volbu technických prostředků k vytváření 

otvorů, které se musí na střešní konstrukci dopravit, má velký vliv střešní krytina. Některé 

střešní krytiny mohou napomáhat šíření požáru, např. odkapáváním, odlétáváním jisker apod.  

 

Některá bezpečnostní opatření, která je nutno dodržovat při práci na střeše: 

 využívat moderních prostředků, jako jsou termo-kamery pro zjištění probíhajících 

teplot pod samotnou střešní konstrukcí na kterou je potřeba vstupovat; 

 vyvarovat se pohybu po střechách, na kterých taje asfaltová lepenka asfaltová lepenka, 

doutnají nebo hoří; 

 při dopravě věcných prostředků a samotných hasičů využívat výškové techniky; 

 věnovat pozornost poryvům a změnám směru větru a jeho vlivu na ohrožení 

zasahujících hasičů; 

 zajistit vypnutí elektrického vedení a dbát zvýšené opatrnosti při práci v blízkosti 

těchto vedení; 

 zajistit osvětlení přístupových a ústupových cest a vlastního pracovního prostoru; 

 na střeše pracovat jen v počtu hasičů, který je nezbytně nutný pro danou činnost; 

 zajistit způsob komunikace zasahujících hasičů s velitelem zásahu a se strojníkem 

ovládajícím výškovou techniku; 
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 vybavit všechny zasahující hasiče kompletním vícevrstvým zásahovým oděvem a 

dýchací technikou; 

 před vstupem na střešní konstrukci poklepem zjistit, zda je střešní plášť kompaktní  

 zajistit dvě nezávislé únikové cesty pro zasahující hasiče;  

 před vlastním vyřezávání otvorů si všímat odlehčení ve střešním plášti, někdy mohou 

usnadnit vytváření odvětrávacích otvorů; 

 při vytváření otvorů nenarušit nosné prvky konstrukce a tím zabránit narušení statiky 

střechy; 

 při vyřezávání otvorů ve střechách pracovat s větrem v zádech nebo z boku; 

 využívat jistící lana, dobře ukotvené žebříky a tím zabránit možnému uklouznutí a 

pádu hasičů ze střechy; 

 asistující hasiči musí udržovat bezpečnou vzdálenost od hasičů, kteří pracují s nástroji 

(sekery, háky, pily atd.);  

 motorové pily a rozbrušovací pily zásadně podávat ve vypnutém stavu a startovat je 

pouze na stabilním místě;  

 hasiči, kteří přenášejí a podávají věcné prostředky na střeše, musí stát pouze na 

nosných prvcích a při předávání utvořit tzv. řetěz; 

 nepohybovat se na střeše diagonálně, ale ve směrech kolmých a rovnoběžných s 

nosnými prvky střechy; 

 po skončení určených prací odvelet všechny zasahující hasiče ze střechy 10 . 

 

4.2.1  Ploché střechy 

S plochými střechami se můžeme setkat u budov různého druhu užití (rodinné domky, 

hotely, nemocnice, továrny, sklady apod.). Ploché střechy jsou většinou vyspádovány pro 

lepší odvod deště do drenáží a prochází jimi často různé otvory (komíny, větrací šachty, 

světlíky apod.) 10 . 

Pro vytváření otvorů je třeba volit nástroje s ohledem na stavební materiály použité v 

konstrukci střechy (dřevo, lepenka, železo, beton apod.). Dobré zkušenosti jsou s používáním 

motorových řetězových pil nebo rozbrušovacích pil osazených speciálními kotouči na 
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asfaltové lepenky. S ohledem na pozdější opravy střechy je lepší dělat otvory pravoúhlé 

(čtvercové) a raději jeden větší otvor, než několik menších 10 . 

 

Postup při vstupu na ploché střechy s dřevěnými trámy a krokvemi a vytváření 

otvorů je popsán v následujících krocích: 

- Zjistit místo ohniska požáru, směr větru, prověřit únikové cesty a další existující 

ohrožení zasahujících hasičů (uskladněné látky, námraza atd.), rozsah požáru a 

překážky na střeše. 

- Zjistit polohu nosných prvků konstrukce střechy např. poklepem sekerou na střešní 

plášť. Mezi trámy bude zvuk dutý, čím blíže k trámu udeříme, tím pevnější bude zvuk. 

- Odstranit střešní krytinu v místě předpokládaného otvoru pomocí vhodných nástrojů. 

Na rovných střechách bývá střešní plášť nejčastěji plechový a při jeho odstraňování 

hrozí pořezání. 

- Nejlepší je si místo pro odvětrávací otvor vyznačit např. vyškrábat tvar ostrou hranou 

sekerky do střešního pláště, aby nedošlo k narušení nosných částí konstrukce. 

- Vyříznout otvor podél trámů. Nesmí dojít k přeříznutí trámů (následovalo by porušení 

statiky střechy). 

- Vyříznutý materiál odstraňovat, tak aby nepřekážel v cestách možného úniku. 

- Odstranit zbytky materiálu v otvoru, hákem nebo sekerkou probít podhled (strop pod 

otvorem ve střeše) 10 . 

 

4.2.2  Střechy se sklonem 

Střechy se sklonem jsou všechny, jejichž jedna část je výše položená než jiná část. 

Příkladem jsou střechy sedlové, valbové, polovalbové, pultové aj. Jejich konstrukce je 

podobná jako u střech plochých, práce na nich je však díky jejich sklonu náročnější a 

nebezpečnější 10 . 

Velitel zásahu může přistoupit k nasazení hasičů na střešní konstrukci a vytvoření 

otvorů pro vertikální ventilaci až po zjištění následujících skutečností: 
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 typ budovy zasažené požárem,  

 místo ohniska požáru a rozsah požáru,  

 nejvhodnějšího místa pro vytvoření odvětrávacích otvorů,  

 možnosti transportu hasičů a technických prostředků na střechu 10 .  

 

Velitel zásahu stanoví vedoucího skupiny hasičů (velitele bojového úseku), kteří 

budou na práce na střešní konstrukci nasazeni na tvorbu otvorů ve střeše. Ten musí být v 

neustálém spojení s velitelem zásahu, aby mohl koordinovat práci skupiny s postupem zásahu. 

Tento velitel je zodpovědný za to, že: 

 hasiči vytvářejí jen tolik otvorů, kolik bylo stanoveno,  

 je zajištěna bezpečnost všech hasičů, kteří se pohybují na střešní konstrukci,  

 vytváření větracích otvorů neohrožuje hasiče, kteří zasahují uvnitř objektu 10 .   

 

Postup při otevírání střechy se sklonem s dřevěnými trámy a krokvemi je popsán 

v následujících bodech: 

- Vybrat místo pro vytvoření odvětrávacího otvoru. Toto místo musí být položeno co 

nejvýše a mělo by být nad místem hoření. 

- Zajistit  pevnou oporu (ukotvený žebřík) a dbát na to,  aby měl hasič, který bude 

střechu otevírat, vždy vítr v zádech. 

- Zjistit polohu nosných konstrukcí střechy např. poklepem sekerou na střešní plášť. 

Ostrou hranou označit jejich polohu do střešního pláště. 

- Odstranit střešní krytinu, která by mohla zpomalit vytváření větracího otvoru (tašky, 

eternit, plechy atd.). Tento krok je důležitý zejména tehdy, když pracujeme pouze s 

ručním nářadím. 

- Vyříznout pravoúhlý otvor podél trámů. Nesmí dojít k přeříznutí trámů (následovalo 

by porušení statiky střechy). 

- Odstranit pomocí sekery nebo háku vyříznutý materiál z otvoru. 

- Zajistit prostor dopadu vyřezávaného materiálu. 
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- Probít podhled pod otvorem ve střeše 10 .   

 

Na některých střešních konstrukcích se nachází různé otvory, které mají většinou 

čtvercový průřez např. světlíky, ventilační šachty, schodiště, výtahové šachty, vikýře apod. 

Které často bývají zajištěny proti otevření. Tyto otvory jsou dostatečně velké pro potřeby 

evakuace osob, avšak obvykle svou velikostí nedostačují pro potřeby k odvětrávání zplodin 

hoření z budovy. Světlíky bývají pro odvod zplodin dostačující, a pokud jsou zaskleny jen 

obyčejným minerálním sklem tak rozbitím skla jdou velmi snadno a rychle otevřít. 

V některých případech, ale mohou být místo skla osazeny hmotami např. typu Lexan  a v tom 

případě je rychlejší kryt světlíku odmontovat z rámu, než se jej snažit rozbít. Vždy je však 

výhodnější a rychlejší využívat těchto střešních otvorů, než vytvářet otvory nové a tím 

zasahovat do konstrukcí. 
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5 Závěr 

Práce byla zpracována s cílem poskytnout zasahujícím jednotkám požární ochrany 

návod bezpečného postupu při zásazích po necelistvých a málo únosných konstrukcích, 

ovlivněných teplotami požáru, na které je třeba vstupovat při řešení mimořádných událostí 

spojených se záchranou životů a majetku. 

Vnést některé poznatky z požární bezpečnosti staveb do podvědomí zasahujících 

hasičů o chování nejpoužívanějších materiálů (dřevo, ocel, betony bez výztuže i vyztužené) 

v podmínkách požáru, které mohou usnadnit likvidační práce a zvýšit bezpečnost pohybu po 

těchto konstrukcích. Práce je rozčleněna do čtyř základních kapitol. 

První kapitola se zabývá průběhem požáru, procesem hoření a vlivem požárního 

zatížení na vývoj teplot. Samozřejmě při vlastní mimořádné události nebude mít velitel zásahu 

čas si podle uvedených vzorců vypočítat např. požární zatížení ani jaké teoretické teploty 

mohou v požárních úsecích probíhat. Ale některých výpočtů z oblasti požární bezpečnosti 

staveb se dá efektivně využít v oblasti represe a při přípravě námětových cvičení u objektů, 

pro které není zpracována dokumentace zdolávání požáru. 

 Ve druhé kapitole je popisováno chování stavebních hmot při požáru. Je v ní 

popisována struktura a hořlavost dřeva, odhořívání dřevní hmoty a její požární odolnost, 

mechanické vlastnosti dřeva za zvýšených teplot, vlastnost oceli při působení požáru, vliv 

vyšších teplot na ocel, požární odolnost nechráněných ocelových konstrukcí.  

Třetí kapitola upozorňuje na příznaky narušení konstrukcí a materiálových změn 

vlivem požáru, kterých je potřeba si všímat při zásahových pracích.  

Čtvrtá kapitola je zaměřená na zásady bezpečného pohybu po necelistvých a málo 

únosných konstrukcích, na pohyb po střechách plochých i se sklonem. Takto ucelené postupy 

pro zásady bezpečného pohybu po necelistvých a málo únosných konstrukcích doposud 

nebyly publikovány.  

Tato práce se věnuje všeobecným zásadám postupů a nezahrnuje zásady bezpečnosti 

práce s takovými moderními technickými prostředky jako je např. zařízení Cobra aj., o které 

by se dala rozšířit. Dále neřeší poznatky bezpečných postupů uvedené v některých  

zahraničních literaturách.  Určitě by některé zahraniční příspěvky stály za pozornost.  
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