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Abstrakt 
 
CHUDÍK, J.: Konstrukční oceli při tepelném namáhání vlivem požáru. Ostrava: Katedra 

materiálového inženýrství, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB – 

Technická Univerzita Ostrava, 2010, 54 s. 

Diplomová práce, vedoucí Prof. Ing. Miroslav Tvrdý, DrSc. 

 
Diplomová práce se zabývá problematikou odolnosti konstrukčních ocelí vlivem vyšších 

teplot. V úvodních částech jsou popsány vlastnosti oceli a faktory, které je ovlivňují. 

Následně je zde zmíněna metoda zkoušení materiálu, zkoušky požárně odolných ocelí a 

požární zkoušky na skutečných objektech. V návaznosti na výše uvedené je 

charakterizována požární odolnost a přestup tepla do konstrukce. Závěrečné kapitoly se 

věnují druhům ochrany konstrukcí a konstrukčních materiálů před působením požáru. 

 

Klí čová slova: 
 
Konstrukční oceli; vlastnosti oceli; zkoušky oceli; požární odolnost; požár 
 
 
 
 
 
 
CHUDÍK, J.: Structural steels at thermal stressing during fire. Ostrava: Department 

of Materials Engineering, Faculty of Metallurgy and Materials Engineering, VŠB – 

Technical University of Ostrava, 2010, 54 p. 

Diploma thesis, Head Prof. Ing. Miroslav Tvrdý, DrSc. 

 
This diploma thesis deals with problems of resistance of structural steels exposed to higher 

temperatures. The introductory part describes the properties of steel and the factors that 

affect it. Subsequently, there is mentioned a method of materials testing, testing of fire-

resistant steel and fire tests on real objects. Following the above is characterization of fire 

resistancy and heat transfer into the structure. Final chapters deal with types of protection of 

structures and construction materials from the effects of fire. 
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1 Úvod  

Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších doprovodných prvků, která obsahuje méně než 

2,14 % uhlíku. V praxi je ocel označována jako slitina s převažujícím obsahem železa. 

První zmínky o výrobě železa sahají až do starověku. Rozvoj znalostí jeho zpracování 

způsobil ve vývoji lidské společnosti výrazný posun kupředu. V dnešní době dosáhla 

technologie zpracování slitin železa vědecké úrovně. Pomohlo k tomu nejen rozšiřování 

vědomostí a písemných databází, ale také uplatnění nových znalostí a zdokonalování 

zkušební techniky. Výroba slitin železa má tedy dlouhou tradici a to je možno pokládat 

za jeden ze zásadních důvodů, proč jsou nejpoužívanějším konstrukčním materiálem 

ve strojírenství. Kromě obsáhlého spektra dosažitelných užitných vlastností a rozsáhlých 

znalostí metalurgických procesů je jejich obrovskou výhodou také snadná recyklace. 

 
V práci se zabývám namáháním konstrukčních ocelí vlivem požáru. Deformace či dokonce 

zřícení ocelových konstrukcí může být zaviněno zejména porušením její dynamické nebo 

statické únosnosti, poklesem celistvosti konstrukce a snížením pevnosti konstrukčních 

materiálů staveb nebo technologických zařízení. Prověření těchto vlastností popisuji 

na zkouškách experimentálního materiálu z požárně odolné oceli a ocelových konstrukcí při 

zkouškách ve skutečných budovách.  
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2 Rozdělení oceli podle použití 

Oceli dělíme podle možnosti jejich praktického použití na dvě skupiny: oceli nástrojové a 

konstrukční. V rámci konstrukčních ocelí pak podle ČSN EN 10020 rozlišujeme dalších 

jedenáct hlavních podskupin. Tyto jsou uvedeny níže, kde velké počáteční písmeno 

znázorňuje jejich označení. 

 
S - oceli pro ocelové konstrukce 

P – oceli pro tlakové nádoby 

I  – oceli pro potrubí 

E – oceli pro strojní součásti 

B – oceli pro výztuž do betonu 

Y – oceli pro předpínací výztuž do betonu 

R – oceli na kolejnice 

D - oceli na ploché výrobky válcované za studena 

H – oceli na ploché výrobky tvářené za studena (kromě D) 

T – oceli na obalové plechy a pásy 

M  – oceli na plechy a pásy pro elektroniku. 

Vzhledem k tomu, že jediným kritériem pro toto rozdělení je využití v praxi, zahrnují 

jednotlivé podskupiny jak legované, tak i nelegované oceli, a to ve všech stupních 

jakosti [7][8]. 

2.1 Ocel ve stavebnictví 

V současné době ocel jako stavební materiál musí, hlavně na evropském trhu, odolávat 

konkurenci a značné oblibě železobetonu, a proto je vhodné poukázat na výhody uplatnění 

ocelových konstrukcí ve stavebnictví. České stavebnictví je totiž specifické tím, 

že jednoznačně dává přednost betonovým a železobetonovým konstrukcím před 

konstrukcemi z oceli. A to i přes jejich prokazatelné technické, ekonomické, estetické a 

také ekologické přednosti. 
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3 Typické vlastnosti oceli 

Jednou z dobrých vlastností, které ocelová konstrukce ve srovnání s konstrukcemi 

z ostatních materiálů poskytuje projektantovi, dodavateli a v neposlední řadě také 

architektovi či investorovi je rychlost výstavby. Ta spolu s náklady na dopravu a montáží 

může velkou měrou přispět nejen ke zkrácení doby mezi zahájením stavby a uvedením 

do provozu, ale také k hospodárnosti celé stavby. Pro ocel je také typické spojení 

ekonomiky s ekologií, tedy možnosti rekonstrukce, zesilování, snadné demontáže a 

recyklovatelnost kovového materiálu [19]. 

 
Díky nízké hmotnosti tohoto materiálu, která má příznivý vliv na velikost stálého zatížení 

základů a podloží, může ocel snižovat i nároky na zakládání. Pro architekty a navazující 

profese je určitě významná schopnost ocelové konstrukce překonávat značná rozpětí stropů 

a střech v poměrně malých dimenzích nosníků. (Snadnější realizace prostupů vedení energií 

a médií je nasnadě.) K tomuto efektu přispívá rovněž vhodný tvar příhradové konstrukce či 

možnost realizovat prostupy plnostěnnou konstrukcí prakticky v libovolném místě. 

Ze statických a pevnostních vlastností je opodstatněné uvést schopnost vhodně navržené 

ocelové konstrukce absorbovat vlivy nerovnoměrného sedání, poddolování či otřesů. 

 
Zvláštní kapitolou v navrhování ocelových konstrukcí jsou stále více se prosazující 

zpražené ocelobetonové konstrukce. Vhodný návrh dokáže spojením obou materiálů nejen 

optimalizovat hmotnost použité oceli, ale také minimalizovat nutnost protikorozní a 

protipožární povrchové ochrany, a tím ušetřit investorovi náklady. Vybetonování či 

obetonování ocelového profilu navíc rozšiřuje statikovi možnost využít pro výpočet 

plasticity, a tak navrhnout ekonomicky zajímavou a architektonicky uspokojivou štíhlou 

konstrukci. Velmi často se nosné konstrukce upravují v průběhu výstavby, a to na základě 

změněných či zvýšených požadavků stavebních profesí nebo objednatele. Vzhledem k dnes 

běžným mimořádně krátkým lhůtám na zpracování projektové dokumentace celé stavby, 

k tlaku na snižování ceny projektu i dodávky, a tím vyvolaným nekonečným změnám 

technologií a doplňkových požadavků stavebních profesí se jedná o dlouhodobý jev. 

Ocelová konstrukce je ale lépe než ostatní materiály připravena splnit i tyto nároky. 

Z vizuální stránky nelze opomenout příznivý vzhled detailů ocelové konstrukce ve spojení 

s dalšími oblíbenými a moderními konstrukčními materiály, jako jsou sklo, hliník a dřevo. 

Soubor uvedených výhod spolu s příklady již úspěšně realizovaných staveb 
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s nezanedbatelným podílem ocelové konstrukce může pomoci projektantovi či architektovi 

při prosazování oceli pro realizaci dalších projektů [9]. 

3.1 Faktory ovlivňující vlastnosti konstrukčních ocelí 

Významných změn vlastností ocelí docílíme jejich vhodným legováním. Nejčastěji 

používanými legurami jsou Mn, Si, Ni, Mo,V, W, Cr. Tyto prvky se rozpouštějí ve feritu, 

resp. v austenitu a vytváří tak substituční a intersticiální roztoky. Mohou se rozpouštět také 

v cementitu nebo tvoří karbidy přímo s uhlíkem. Rozpustnost legujících prvků závisí 

především na teplotě během zpracování. V rámci mechanických vlastností dochází vlivem 

legování ke zvýšení tvrdosti a pevnostních charakteristik, a to bez výrazného poklesu 

houževnatosti. Legováním dosahujeme také např. korozivzdornosti, žáruvzdornosti nebo 

žárupevnosti. Nejúčinnější je legování více prvky najednou. Názorným příkladem jsou 

oceli určené ke svařování, u kterých se zvyšuje mez kluzu z 350 MPa až na 500 MPa 

komplexním legováním v kombinaci s bainitickou nebo martenzitickou přeměnou. Legující 

prvky mají vliv i na fyzikální a technologické vlastnosti (prokalitelnost) [7]. 

3.1.1 Materiálové vlastnosti oceli 

Určujícím faktorem pro použití daného konstrukčního materiálu jsou jeho vlastnosti. Ty 

mají zásadní vliv na životnost součásti a její schopnost plnit požadovanou funkci. 

Vlastnosti jsou určovány experimentálně, číselnou hodnotou, která je kvantifikuje, 

označujeme obecně jako materiálovou charakteristiku. Jakoukoliv zkoumanou vlastnost 

můžeme zařadit do jedné z následujících kategorií: fyzikální vlastnosti, fyzikálně-chemické 

vlastnosti, technologické vlastnosti. Mechanické vlastnosti patří do kategorie fyzikálních 

vlastností. Vzhledem k jejich komplexnosti a významu pro praxi, jsou často považovány 

za samostatnou kategorii [10][11]. 

3.1.2 Mechanické vlastnosti oceli 

Mechanické vlastnosti konstrukčních ocelí spolu s legujícími prvky ovlivňuje zásadním 

způsobem rovněž množství uhlíku. S jeho zvyšujícím se obsahem rostou pevnostní 

charakteristiky a tvrdost a klesají deformační charakteristiky a hodnota nárazové práce. 

Obsah uhlíku hraje důležitou roli z hlediska možností dalšího tepelného zpracování 

(povrchové kalení, zušlechťování, cementování) a na základě jeho obsahu lze posoudit 

i svařitelnost, což je pro konstrukční oceli také důležitá vlastnost [8]. 
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3.1.3 Technické vlastnosti oceli 

O technických přednostech oceli, které umožňují výrobcům přejít od tradičních dodávek 

jednotlivých komodit (válcované profily, pásy, trubky) k dodávkám ucelených 

konstrukčních uzlů nebo systémů s vyšší přidanou hodnotou (např. stropních desek, 

stěnových rámů, celistvých obytných buněk), by se dalo psát velmi obšírně. Technické 

vlastnosti oceli ve výstavbě lze shrnout takto: 

• tvárně kontrolovaná jakost ocelových polotovarů, 

• schopnost spojování s jinými materiály, 

• nízká hmotnost celé stavby, 

• krátká doba výstavby nezávislá na změnách počasí, 

• odolnost proti přírodním živlům a zemětřesení, 

• dlouhá životnost ocelové konstrukce. 

3.1.4 Ekologické vlastnosti oceli 

Ocel je přírodní materiál (surovinovým zdrojem je železná ruda). Železo, z chemického 

hlediska základ oceli, je čtvrtým nejrozšířenějším prvkem v zemské kůře a bez ohledu 

na konečný výrobek nezatěžuje životní prostředí škodlivými vlivy. Ve srovnání s jinými 

konstrukčními materiály je energetická náročnost poměrně nízká. Například u hliníku činí 

160 kJ/kg, u oceli to je 20 kJ/kg, tedy osmkrát méně. Neobyčejně silnou zbraní oceli 

ve světě soudobých, neustále se zpřísňujících ekologických požadavků je bezkonkurenční 

recyklace, která probíhá v nekonečném koloběhu. Značný podíl již nepotřebných, 

vyřazených nebo vysloužilých ocelových výrobků se vrací zpět do oceláren v podobě cenné 

druhotné suroviny, kterou velmi prozíravě již v roce 1997 vyřadily USA ze seznamu 

pevných odpadů. V roce 1999 se využilo 336 megatun šrotu (ze 788 megatun vytavené 

oceli), což představovalo 42,6 % a velkou úsporu přírodních zdrojů [4]. 

3.2 Korozní odolnost 

Jednou ze slabin konstrukčních ocelí obvyklých jakostí je nižší odolnost proti všem druhům 

korozního napadení. I to však dokáže vyspělý ocelářský průmysl úspěšně řešit, a to 

povrchovým zušlechtěním na spojitých linkách, které navazují na válcovací tratě. Těmito 

postupy, řízenými na nejnovějších linkách pomocí počítačů, se sleduje nejen dosažení 

potřebné korozní odolnosti, ale také estetický účinek (volbou optimální barevnosti nebo 

povrchové struktury). Korozní odolnost stavebních profilů se dnes dostala na takovou 
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úroveň, že překračuje dobu 100 let, tedy mnohdy životnost samotné budovy. Soubor 

uvedených výhod spolu s příklady již úspěšně realizovaných staveb s nezanedbatelným 

podílem ocelové konstrukce může pomoci projektantovi či architektovi při prosazování 

oceli pro realizaci dalších projektů [28]. 

3.3 Požární odolnost  

Velká pozornost se již několik let zaměřuje na požární odolnost, která patřila donedávna 

spolu s nízkou korozní odolností ke slabinám ocelových konstrukcí. Vývoj v posledních 

letech však naznačuje, že ocel nevyčerpala svůj inovační potenciál, že její vlastnosti se dají 

sofistikovanými postupy tváření, tepelného zpracování a povrchové úpravy nadále 

vylepšovat a přizpůsobovat na míru náročným požadavkům konstruktérů. Tam, kde je 

primárním požadavkem především požární odolnost, se ve světě velmi ujala kombinace 

oceli a betonu – v podobě ocelových trubkových sloupů s betonovou výplní. V České 

republice se problematikou požární odolnosti ocelových konstrukcí zabývá především tým 

specialistů na ČVUT v Praze [12]. 

 
Požární odolnost ocelových konstrukcí je založena na jejich konstrukční celistvosti 

při mimořádných situacích. Nevýhodou oceli je její dobrá tepelná vodivost. Materiálové 

vlastnosti oceli se při teplotě nad 400°C, tj. již při teplotě dosahované při požáru 

v uzavřených prostorách (až 1200°C), redukují obdobně jako u ostatních stavebních 

materiálů, např. betonu [2]. 

 
Moderní vícepodlažní objekty se navrhují s požárně izolovanými sloupy a se stropy, které 

využívají velké požární odolnosti ocelobetonové desky. U halových objektů se návrhem 

ohybově tuhého kotvení sloupů v rovině rámu zajišťuje, že se objekt zhroutí dovnitř. 

Zdvojení podélných svislých a vodorovných střešních ztužidel zajišťuje prostorovou tuhost 

tak, aby v případě vyčerpání únosnosti v části střešní konstrukce (vaznic, vazníků, ztužidel) 

nenastalo celkové zřícení konstrukce. Požární odolnost vícepodlažních garáží byla 

prověřena experimenty na skutečných objektech. Při požárech automobilů vzniká pouze 

lokální požár a teplota konstrukce proto nepřesáhne 400 °C. Pro otevřené nadzemní garáže 

byla prokázána dostatečná odolnost nechráněné ocelové konstrukce. U uzavřených garáží 

se při nechráněných ocelových konstrukcích využívá samočinných vodních hasících 

zařízení [29][30][31]. 
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4 Zkoušky oceli 

Mechanické vlastnosti, tj. modul pružnosti, mez kluzu, mez úměrnosti, mez pevnosti a 

tažnost, jsou u stavebních materiálů závislé na teplotě. Zkoušení materiálu za zvýšených 

teplot je náročnější než zkoušení za pokojové teploty jak v požadavcích na počet zkoušek 

tak vybavení zkušebního zařízení tepelnou komorou [5]. 

4.1 Zkušební stroje 

Příklad komory umístěné na zkušebním zařízení je na obrázku 1. Komora je vyhřívána 

odporovými spirálami, které jsou řízeny termočlánkem. Termočlánek je v kontaktu se 

vzorkem. Tepelnou ochranu zařízení zajišťuje odečet teploty plynů v komoře. Izolaci tvoří 

křemičitá vyzdívka. Deformace se měří externím tenzometrem s keramickými dotyky. 

  

 
Obrázek 1 Teplotní komora MTS [17] 

 
Výrobky a prvky konstrukce se zkouší při ohřevu podle nominální teplotní křivky v normě 

(ČSN EN 1361-1: 2000). Při experimentech se, pro porovnatelnost dosažených výsledků 

s publikovanými hodnotami, volí rovnoměrný nárůst teploty. Vzorek se za pokojové teploty 

nejprve namáhá počáteční silou, poté se teplota zvyšuje. Buď se při konstantní síle měří 

deformace nebo se při konstantní deformaci měří síla [2]. 

 
Při konstantní teplotě nedochází k plastické deformaci kovu jen vlivem napětí vyvolaného 

vnějšími zátěžnými silami, ale také vlivem jiných mechanismů, které se ale při ostatních 

zkouškách mechanických vlastností obvykle neuplatní. Důsledkem těchto mechanismů je 

pomalé tečení materiálu označované jako creep. Pokud při pokojové teplotě ve struktuře 
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kovu vyvoláme napětí menší než je mez kluzu, nedojde prakticky k žádné plastické 

deformaci, protože smyková složka napětí je příliš malá na to, aby vyvolala pohyb 

dislokací, které mohou být navíc blokovány jinými strukturními vadami. Jediným 

způsobem jak docílit toho, aby materiálem začaly probíhat dislokace a plasticky se 

deformoval, je dodání energie. Tato energie je spjata s kmitáním atomů v uzlových 

polohách krystalové mřížky, jejím makroskopickým projevem je teplota materiálu. Jinak 

řečeno, pokud zvýšíme teplotu materiálu, klesne jeho mez kluzu a dojde k plastické 

deformaci. Při nízkých teplotách není tato ,,tepelná aktivace“ dislokací významná, protože 

probíhá příliš pomalu. Při teplotách vyšších než 0,4 Tm , tj. teploty tavení, roste množství 

aktivovaných dislokací se zvyšující se teplotou exponenciálně. Navíc se začínají uplatňovat 

další mechanismy zcela odlišného charakteru. Patří sem zejména šplh dislokací 

(obrázek 2), při kterém atomy z jejich hranic doslova ,,oddifundují“ (vložená dislokační 

polorovina se jakoby posouvá kolmo na možný směr skluzu). Za teplot kolem 0,5 Tm se již 

naplno uplatňuje objemová difuze, dochází ke vzniku kavit a trhlin na hranicích zrn [1][6]. 

 

 
Obrázek 2 Šplhání dislokací [27] 

 

4.2 Mechanické charakteristiky určované při zkoušce 

Cílem zkoušky creepu je stanovení odolnosti materiálu proti plastické deformaci, resp. 

lomu, při zatěžování napětím nižším, než je mez kluzu, a to za zvýšené teploty. Jedná se 

o dlouhodobou zkoušku, při které je materiál po ohřátí na určitou teplotu staticky 

zatěžován. U ocelí a hliníkových slitin je zatěžování nejčastěji tahové. Pokud je zkoušené 

těleso upnuté takovým způsobem, že jeho celková deformace je konstantní, dochází 

k relaxaci. Tímto pojmem označujeme pokles napětí materiálu v důsledku přeměny části 

elastické deformace na plastickou. V praxi se s takovým chováním můžeme setkat 

například u předpjatých šroubových spojů z oceli [16]. 
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Creepovou zkouškou určujeme tyto mechanické charakteristiky: 

• mez tečení RT je napětí, které způsobí při dané teplotě po předem stanovené době 

celkovou deformaci určité velikosti (zapisujeme: RT čas [h] / deformace [%] / 

teplota [°C] = napětí [MPa]), 

• mez pevnosti při tečení RmT představuje napětí, které vyvolá při dané teplotě 

po předem stanovené době lom (zapisujeme: RmT čas [h] / teplota [°C] = napětí 

[MPa]), 

• při relaxaci určujeme zbytkové napětí RRZ. Je to napětí, které ve zkušebním tělese 

působí po určitém čase při předem stanovené teplotě zkoušky (zapisujeme: RRZ čas 

[h] / teplota [°C] = napětí [MPa]).  

Všechna uvedená napětí jsou smluvní [8]. 
 
Materiálové charakteristiky oceli se stanovují zkouškami s konstantní nebo proměnnou 

teplotou a na chování materiálu během požáru se z nich usuzuje. Při zkouškách s konstantní 

teplotou vzorku lze měřit: 

•  sílu při rovnoměrném nárůstu deformace, 

•  deformaci při rovnoměrném nárůstu síly, 

•  deformaci při konstantní síle (zkouška tečení oceli v čase), 

•  pokles síly při konstantní deformaci (zkouška relaxace). 

 Při zkouškách s proměnnou teplotou  je možno teplotu měnit rovnoměrně nebo podle 

teplotních křivek. 

 
Deformace materiálu je při zvýšených teplotách ovlivněna teplotou, působící silou a 

tečením v čase. Pracovní diagram oceli, tj. závislost napětí na poměrném protažení, je 

zobrazen na obrázku 3, je vidět, že mez kluzu oceli s teplotou klesá. Naproti tomu mez 

pevnosti se mírně zvyšuje a okolo teploty 250 °C dosahuje nejvyšší hodnoty. Při teplotách 

okolo 350 °C nabývá svých původních hodnot a při dalším růstu teplot klesá. Při teplotách 

nad 400 °C přestává být mez kluzu patrná a pro návrh se proto používá mez úměrnosti, 

která se nazývá účinnou mezí kluzu. Úroveň napětí pro danou teplotu, při kterém dochází 

pro danou ocel k porušení linearity vztahu napětí poměrné protažení a začíná plastifikace, 

se liší pro různé slitiny a teploty. Dle normy (EN 1993-1-2: 2004) se účinná mez kluzu 

uvažuje jako mez úměrnosti při 2 %, která podle řady autorů nejlépe reprezentuje mez 
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kluzu. (Za pokojové teploty se mez úměrnosti odečítá pro 0,2 % změny poměrné 

deformace.) 

 
Obrázek 3 Mez úměrnosti pro oceli při zvýšených teplotách [2] 

 

Pro prvky, které se mohou volně deformovat se uvažuje se závislostí deformace na napětí. 

Jestliže je zabráněno protažení od teploty, mají na napjatost vliv i složky teplotního 

protažení a tečení v čase. Tepelná roztažnost oceli je při zvýšených teplotách výrazná 

(při ohřevu o 400 °C se 10 m dlouhý nosník prodlouží o 50 mm). Tečení v čase vyjadřuje 

dlouhodobé deformace materiálu při konstantním namáhání. Obrázek 4 popisuje deformaci 

při zatížení za pokojové teploty a část deformace, tečení, která je již nevratná. Tečení 

za zvýšených teplot se liší od tečení za běžných teplot. Za zvýšených teplot lze na křivce 

deformace v čase pozorovat tři části tečení. Při teplotách nad 350 °C a při úrovni namáhání 

70 a více % pevnosti materiálu se projevuje tečení [2]. 

 
Obrázek 4 Tečení materiálu v čase za pokojové a za zvýšené teploty [2] 
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4.3 Laboratorní zkoušky odolných ocelí 

Požadavky kladené na konstrukční oceli vyznačující se zvýšenou pevností v intervalu 

teplot, kterým mohou být vystaveny právě při požáru, uvádí výsledky hodnocení užitných 

vlastností dvou laboratorních taveb tohoto typu oceli spolu se srovnáním materiálových 

charakteristik s již zavedenou ocelí FRS 30 vyráběnou konsorciem ThynssenKrupp. 

4.3.1 Experimentální materiál 

Na základě výše určených požadavků na nový typ konstrukční oceli bylo navrženo 

chemické složení dvou taveb se společnou legující bází 0,1-0,15 % C – 1,5 % Mn – 0,10 % 

V a legované dále molybdenem na úrovni 0,10-0,15 %, resp. 0,20-0,25 % (viz Tabulka 1). 

Zvýšená odolnost této oceli proti ztrátě tvarové stability za vysokých teplot je dána jednak 

zpevněním tuhého roztoku molybdenu a dále precipitačním zpevněním karbidy, resp. 

karbonitridy na bázi vanadu i molybdenu. Předpokládá se, že ocel bude vyráběna běžnými 

technologiemi, např. na kyslíkovém konvertoru s aplikací mimopecní rafinace a bude 

odlévána do plynule litých předvalků kruhového nebo obdélníkového průřezu. Finálními 

výrobky pak budou plechy, pásy, válcované profily, říp. i trubky (bezešvé i svařované) a 

tyče dodávané ve stavu po normalizačním žíhání nebo ve stavu po řízeném válcování 

s předpokládanými úrovněmi kluzu a meze pevnosti 300, resp. 450 MPa. Navrhovanou ocel 

by se však plně využilo zřejmě pouze u ocelí řízeně válcovaných.  

 
Při ověřování mechanických vlastností těchto ocelí byly provedeny tahové zkoušky 

při laboratorní teplotě a dále při zvýšených teplotách až 800 °C. 

Tabulka 1 Návrh dvou variant směrného výrobního předpisu a chemického složení oceli a výsledky 
analýzy chemického složení experimentálních taveb [13] 
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Ve stejném období byl zakoupen plech tl. 20 mm z oceli FR275 N (je známá pod 

komerčním označením FRS 30) z produkce konsorcia ThyssenKrupp (viz Tabulka 1). 

Jedná se o nejkomplexněji pospaný materiál ze skupiny ocelí se zvýšenou odolností proti 

požáru. Na tomto plechu byl realizován totožný program ověřování vlastností 

při laboratorní i zvýšených teplotách a jeho výsledky byly porovnány s výsledky získanými 

na našich laboratorních tavbách. 

 
Z tohoto srovnání je patrný velmi podobný průběh teplotní závislosti meze kluzu u všech tří 

ocelí. Ocel FRS 30 vykazuje oproti oběma laboratorním tavbám mírně vyšší meze kluzu 

do 250 °C a nad 350 °C (Graf 1). 

 

 
Graf 1Teplotní závislost meze kluzu (Rp0,2) pro laboratorní tavby 1 a 2 a ocel FRS 30 [13] 

 
Pro porovnání výsledků mechanických vlastností s hodnotami, uváděnými normou EN 

1993-1-2, byl také použit redukční faktor kT popisující poměr pevnostních charakteristik 

oceli při zvýšené a laboratorní teplotě podle následujícího vztahu: 

kT = Ri (T) / Ri (20 °C), 

kde: 

• Ri (T) je určitá pevnostní charakteristika stanovená při teplotě T, 

• Ri (20 °C) je tatáž pevnostní charakteristika stanovená při teplotě laboratorní.  

Největší význam pro navrhování má redukční faktor pro meze kluzu Rp0,2 (viz Graf 2). 

Všechny tři oceli, zejména pak v teplotním rozmezí 550 až 800 °C, přesahují faktoru na 

mez kluzu. Ocel FRS 30 a experimentální tavby se pak v tomto teplotním intervalu jeví 

jako zcela rovnocenné. 
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Graf 2 Srovnání průběhu korigovaného redukčního faktoru kT pro Rp0,2 u tavby 1 a 2 a oceli FRS 30 

s normovanými hodnotami podle EN 1993-1-2 [13] 
 

Na dodaném plechu FRS 30 z produkce ThyssenKrupp byl vyroben svarový spoj metodou 

ručního obloukového svařování na podložce. Svařování bylo bez předehřevu a relaxačního 

žíhání po svaření. Komplexní hodnocení vlastností svarového spoje potvrdilo použitelnost 

tohoto postupu svařování v plném rozsahu. Výsledky měření profilu tvrdosti ukázaly, 

že rozdíl tvrdosti mezi základním materiálem (ZM) a hrubozrnnou oblastí tepelně ovlivněné 

zóny (TOZ) činí 150 HV, maximum tvrdosti však nepřekročí 307 HV. Maximální přípustná 

tvrdost tepelně nezpracovaného svarového spoje, stanovená normou ČSN EN 15 614-1, je 

380 HV. Tento limit splňuje svarový spoj plechu FRS 30 s velkou rezervou. Lze tedy 

předpokládat, že spolehlivost svařované konstrukce (SK) by mohla být ohrožena pouze 

v případě extrémně nepříznivých klimatických podmínek a vysoké tuhosti konstrukce právě 

v oblasti svarového spoje (viz Graf 3). 

 
Graf 3 Profil tvrdosti p řes svarový spoj na dodaném plechu FRS 30 [13] 
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4.4 Zkoušky ve zkušebních pecích a na skutečných objektech 

Požární odolnost konstrukcí lze stanovit zkouškou podle zkušebních norem. Při zkoušce se 

konstrukce vystaví zahřívání podle nominální normové křivky, tj. modeluje se plně 

rozvinutý požár. Rozhořívání a chladnutí se neuvažuje. Oproti teoretickým postupům 

posuzování požární odolnosti výpočty, bývají zkušební metody ekonomicky a časově 

náročnější. Zkoušky jsou a budou základem stanovení požární odolnosti stavebních 

konstrukcí vzhledem k tomu, že výpočtem nelze postihnout všechna rozhodující kritéria 

požární odolnosti, zvláště celistvost plošné konstrukce, časové průběhy tvorby trhlin, 

či odpadávání jednotlivých vrstev požárně ochranných materiálů. Výsledky výpočetních 

modelů vedou vždy na méně ekonomická řešení [15]. 

 
Požární odolnost se zkouší ve zkušebních pecích vytápěných topnými oleji či plyny 

na zkušebních vzorcích částí příslušných stavebních konstrukcí ve skutečném měřítku. 

Zkušební vzorky jsou vystaveny definovaným podmínkám, tj. teplotě, tlaku, zatížení apod. 

Nejmenší rozměry zkušebních vzorků jsou předepsány normami. Nosná či nenosná stěna 

musí mít velikost 3 x 3 m, stropní deska či podhled velikost 4 x 3 m, sloup výšku 3 m, 

nosník délku 4 m apod. 

 
Zkouška nemusí vystihnout chování konstrukce při požáru proto, že rozměry konstrukcí 

jsou ve skutečnosti větší, okrajové podmínky jiné (vetknutí, spojitý nosník, pevný kloub) a 

po zabudování konstrukce do stavby dochází k vzájemnému spolupůsobení konstrukčních 

prvků včetně vlivů spojů. Proto se v některých případech zkouší požární odolnost 

na skutečných stavebních objektech, či jejich částech. Jako topné médium se používá 

hranolové nosné řezivo. Při zkouškách je třeba dbát na určení, dodržení a postižení 

podmínek rozvoje požáru v reálném prostředí. Podmínky jsou ovlivněny parametry 

prostředí, např. větrem, teplotou, vlhkostí a větráním zkušebního objektu. 

 
V posledních letech umožnily zkoušky konstrukčních prvků v laboratořích a jejich 

teoretické zobecnění přípravu textů evropských návrhových norem EN 199x-1-2: 2004 

pro zajištění požární odolnosti konstrukcí výpočty. Kromě poznatků ze skutečných požárů 

vychází experimentální popis chování konstrukcí z omezeného počtu zkoušek na objektech 

v měřítku 1 : 1. 
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Laboratoř na zkoušky velkého rozsahu LBTF (Large Building Test Facility) v Cardingtonu 

je unikátní zkušební prostor o rozměrech 48 m x 65 m x 250 m umístěný v hangáru 

pro vzducholodě. V hale je, kromě řady menších experimentálních staveb, šestipodlažní 

dřevěný, sedmipodlažní železobetonový a osmipodlažní ocelobetonový objekt. Zkoušky 

na budovách ve skutečném měřítku jsou zaměřeny na poznatky, které na částech konstrukce 

nelze získat: na spolupůsobení nosných a nenosných prvků; na konstrukční celistvosti 

při výbuchu, na problematiku demolice objektů a na zkoušky požární odolnosti [2]. 

 
V České republice se požární zkouška většího rozsahu uskutečnila 18. září 2008 v Mokrsku 

v okrese Příbram, pod vedením pracovníků katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 

fakulty stavební ČVUT v Praze. V průběhu požární zkoušky byly měřeny teploty, celkové 

i poměrné deformace, tlaky par, vlhkost, sálání z konstrukce na konstrukci uvnitř požárního 

úseku i na ocelovou konstrukci vně před okenním otvorem, prostup teploty a plynů pláštěm 

a klimatické podmínky při zkoušce. Chování bylo zdokumentováno fotografiemi, 

videozáznamy a záznamy z termokamer. Pro zkoušku byl v areálu výukového střediska 

ČVUT Štola Josef postaven nový objekt, který zohledňoval předpokládaný vývoj 

stavebních technologií. Zkouška tematicky navázala na deset velkých požárních 

experimentů, které se uskutečnily na skutečných budovách v Cardingtonu ve Velké Británii 

v letech 1998 až 2003 [21][26]. 
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5 Požární odolnost 

Požár v budovách vzniká, rozvíjí se a dohořívá podle uvolňování energie při hoření a 

charakteru požárního úseku. Uvolňování energie závisí na množství a typu paliva, 

na podmínkách ventilace a vlastnostech ohraničujících konstrukcí. Průběh hoření lze 

rozčlenit do tří základních fází: rozhořívání, plně rozvinutý požár a dohořívání 

(Obrázek 5). Teplota narůstá nejrychleji po celkovém vzplanutí, při němž všechny 

organické látky v požárním úseku hoří. Celkové vzplanutí narůstá při překročení 400 až 

600 °C, kdy se uvolňuje teplo na úrovni podlahy rychlostí 20kW/m2 Osoby, kterým se před 

celkovým vzplanutím nepodařilo uniknout, mají malou šanci na přežití. Teplota v požárním 

úseku před vzplanutím je nízká a požár je lokalizován v ohnisku vzniku. V této době je 

možná evakuace osob a účinný zásah požárních jednotek. Stavební konstrukce nejsou 

obvykle poškozeny. Po celkovém vzplanutí se celý prostor ocitne v plamenech, teplota 

prudce roste, dosáhne se nejvyšších teplot a nejvyšších plamenů. Stavební konstrukce 

bývají poškozeny a vzniká riziko rozšíření požáru. Při dohořívání, při poklesu teploty na asi 

80%, teplota klesá rychlostí 200 až 650 °C za hod. Popis této fáze je pro návrh konstrukcí, 

požárně chráněných i nechráněných, též důležitý, protože teplota konstrukce i při chladnutí 

plynů stále roste [18]. 

 
Obrázek 5 Tři fáze rozvoje požáru: rozhořívání, plně rozvinutý a dohořívání [2] 

 

5.1 Požární bezpečnost staveb 

Požární ochrana má dvě základní složky: požární prevenci zaměřenou na předcházení 

vzniku požárů a omezení následků již vzniklých požárů a požární represi zaměřenou 

na účinné zdolávání požáru. Řešení požární bezpečnosti staveb patří do oblasti požární 

prevence. Správně navržená budova omezuje rizika ztrát na životech a majetku v objektu a 
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jeho okolí. Současná koncepce požární spolehlivosti je založena na souhrnu konstrukčních, 

technických a organizačních opatření, které umožňují spoluprací vlastníka budovy, hasičů a 

projektanta dosáhnout požární spolehlivosti objektu. Zajištění požární bezpečnosti stavby je 

jedním ze základních požadavků daných evropskými i českými předpisy. 

 
Požární bezpečnost představuje souhrn opatření, která musí zajistit, aby v případě požáru 

byla po požadovanou dobu zachována nosná konstrukce, byl omezen rozvoj a šíření ohně a 

kouře ve stavebním objektu, bylo zamezeno šíření požáru na okolní objekty, mohli osoby 

opustit stavbu a byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek. Na splnění výše 

vyjmenovaných cílů požární bezpečnosti staveb se výrazným způsobem podílejí stavební 

konstrukce. Nosná funkce konstrukce se prokazuje pomocí její požární odolnosti. 

 
Pro zajištění požární bezpečnosti staveb se volí aktivní nebo pasivní prvky požární 

ochrany (Obrázek 6).  

 

 
Obrázek 6 Aktivní a pasivní požární ochrana [2] 

 
Aktivní požární ochranou se rozumí požárně bezpečnostní zařízení a zásah jednotkou 

hasičského záchranného sboru. Požárně bezpečnostní zařízení patří mezi aktivní složky 

požární bezpečnosti staveb a na rozdíl od pasivních prvků svou činností příznivě ovlivňují 

průběh požáru. Podílejí se na včasné detekci a signalizaci vzniku požáru, popř. i s možností 

dálkového přenosu hlášení jednotkám hasičského záchranného sboru (EPS – elektrická 

požární signalizace, detektory, ZDS – zařízení dálkového přenosu). Elektrická požární 

signalizace umožňuje včasný zásah hasičů a je předpokladem pro úspěšnost zásahu a 
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snížení celkových ztrát. Aktivní složky mohou samočinně hasit požár vodou nebo jinou 

hasební látkou (SHZ – samočinná hasící zařízení) a omezit nežádoucí účinky kouře a tepla 

na osoby, konstrukce i materiály v objektu (ZOKT - zařízení pro odvod kouře a tepla). 

 
Projektant požárně bezpečnostního řešení stavby koordinuje činnost požárně 

bezpečnostních zařízení podle konkrétních podmínek. Navrhuje posloupnost uvádění 

jednotlivých zařízení do činnosti a spojuje je s dalšími funkčními zařízeními např. otevírání 

nebo zavírání dveří, vypínání vzduchotechniky apod. V budovách nebo prostorech 

s velkým výskytem osob je první ochrana lidí před kouřem a zplodinami hoření. 

V objektech s velkým soustředěním materiálů vysokých hodnot se upřednostňuje hašení. 

Požárně bezpečnostní zařízení, především stabilní hasící zařízení a odvody kouře a tepla 

snižují teplotu hořícího prostoru a tím příznivě ovlivňují požární odolnost konstrukce. 

Praxe potvrdila, že jen kombinace obou složek ochrany, aktivní i pasivní, vede 

ke spolehlivým a ekonomickým, řešením. 

Pasivní prvky požární ochrany (především nosné a požárně dělící konstrukce) nemohou 

samy ovlivnit rozvoj požáru, jejich úkolem je především zajistit nosnost a stabilitu 

konstrukce a zamezit nadměrnému šíření ohně a jeho produktů uvnitř i vně objektů. Pasivní 

požární ochrana zahrnuje vytvoření požárních úseků, bezpečných únikových 

pro osazenstvo budovy, popř. zásahových cest pro zásahové jednotky, požární návrh 

konstrukce a kontrolu hořlavých materiálů. Celkovému vznícení prostoru se brání vhodnou 

volbou a úpravou stavebních materiálů a jejich povrchů. Po celkovém vznícení je 

k dispozici pouze pasivní požární ochrana, která brání rozšíření požáru a kolapsu 

konstrukce. Rozvoj požáru lze omezit na jeden požární úsek a tím zabránit rozšíření 

do dalších prostor, podlaží a budov. Významnou částí pasivní požární ochrany je odolnost 

konstrukce při požáru. Správně navržená nosná konstrukce z hlediska pasivní ochrany, 

po požáru neztratí stabilitu a nosnou funkci. 

 
Přestup tepla do konstrukce a rozvoj tepla v konstrukci závisí na materiálu. Řeší se 

zjednodušeně pomocí grafů a tabulek, přírůstkovými metodami a metodou konečných 

prvků. Pro ocelové konstrukce je  přestup tepla do konstrukce shrnut v normě (EN 1999-1-

2: 2004) 
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5.2 Požární odolnost stavebních konstrukcí 

Požární odolností stavebních konstrukcí je schopnost konstrukcí odolávat účinkům požáru. 

Vyjadřuje se dobou, po kterou mohou být stavební konstrukce vystaveny teplotám 

vznikajícím při požáru, aniž by došlo k porušení jejich funkce. Kromě únosnosti (značeno 

R) mohou plnit konstrukce a jejich prvky i další funkce např. požárně dělící, která má dvě 

kritéria. Jsou to celistvost (E) a tepelná izolace (I). Tepelně izolační schopnost se dá 

prokázat výpočtem přestupu a vedení tepla v konstrukci, přičemž se hodnotí teplota 

na neohřívané straně konstrukce. Celistvost se výpočtem obvykle prokázat nedá, může jít 

např. o otevření spáry mezi dílci. Požární odolnost konstrukcí lze stanovit zkouškou a 

výpočtem [14]. 

 
Pro klasifikaci konstrukcí se užívá písemných značek (Tabulka 2) charakterizujících 

dosažené mezní stavy požární odolnosti doplněné o dobu v min. Splnění mezního stavu 

únosnosti konstrukce se označuje R(t), kde t je doba v min, např. R 30 značí, že mezní stav 

únosnosti nenastane dříve než za 30 min. Základní stupnice požární odolnosti je: 15, 30, 45, 

60, 90, 120 a 180 minut [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

Tabulka 2 Značky kritérií mezních stavů požární odolnosti [20] 
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6 Návrhové postupy teplotní analýzy 

Návrhové postupy lze rozdělit do tří úrovní obtížnosti a přesnosti řešení. Nejpřesněji lze 

teplotu při požáru předpovědět dynamickou analýzou plynů ve spojení s metodou 

konečných prvků. Jednodušší řešení používá parametrických a nejjednodušší nominálních 

teplotních křivek.  

6.1 Přestup tepla do konstrukce 

Přestup tepla do konstrukce se počítá samostatně pro chráněnou a nechráněnou konstrukci. 

Teplotní analýza ocelového prvku se provádí pro chráněnou i pro nechráněnou konstrukci. 

U oceli dochází k tomu, že se vzrůstající teplotou klesají pevnostní parametry materiálu, 

zatímco parametry průřezu se nemění. Významnou roli zde hraje požární ochrana 

konstrukce. U ocelových konstrukcí je přestup tepla popsán hodnotou teploty, jíž je 

v konstrukčním prvku v daném čase dosaženo [32]. 

 
Stavební konstrukce je za požáru vystavena teplotám proměnným v čase. Základem 

požárních výpočtů je neustálené (nestacionární) vedení tepla z prostoru zasaženého 

požárem do stavební konstrukce. Vedení tepla se popisuje Fourierovou parciální 

diferenciální rovnicí neustáleného vedení tepla. 

 

 
 

Rovnice 1 Fourierova parciální diferenciální rovnice 
 
kde: 

• x,y,z jsou pravoúhlé souřadnice v prvku, 

• δ je teplota, 

• λ(θ) je tepelná vodivost proměnná v čase, 

• ρ je hustota,  

• c(θ) je měrné teplo, 

• hnet  je tepelný tok.  

 
Rovnice se řeší analyticky přímo nebo v přírůstcích, diferenční metodou nebo metodou 

konečných prvků. Při řešení rovnice se zohlední okrajové podmínky, tj. počáteční teplota a 
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vlastnosti povrchů v požárním úseku. Rozvoj teploty v požárním úseku se uvažuje 

nominální normovou teplotní křivkou, parametrickou teplotní křivkou nebo se bere 

z dynamické analýzy plynů [2]. 

 
Důležitým ukazatelem požární odolnosti ocelových prvků je jejich poměr Am/V (obvod 

průřezu k jeho průřezové ploše). S narůstajícím poměrem Am/V požární odolnost klesá a 

roste tepelná jímavost prvku (Obrázek 7). Protože otevřené ocelové profily mají tento 

poměr nevýhodný, je snaha tyto profily uzavírat např. svařováním a vytvářet profily 

členěné [33]. 

 

 
Obrázek 7 Vztahy pro výpočet součinitele průřezu Am/V ocelových prvků chráněných a nechráněných 

konstrukcí [2] 
 

6.2 Modelování požáru 

Požár je živel, který lze charakterizovat časovým průběhem teplot, tlaku a složením plynů 

hořících produktů v prostoru. Prostor tvoří obvykle požární úsek stavebního objektu a je 

ohraničen  požárně odolnými konstrukcemi, či konstrukcemi z části bez odolnosti (požárně 

otevřené plochy okenních otvorů v obvodových stěnách, či ve střešních pláštích). 

Při požárech lze rozlišit tři časové fáze (Obrázek 8). Při rozhořívání požár roste a šíří se 

z místa jeho vzniku. Plně rozvinutý požár, který začíná přibližně při tepelném výkonu 

1MW, se vyznačuje intenzivním hořením v prostoru celého požárního úseku. Požár končí 

dohoříváním a chladnutím. Pro experimentální a teoretické posuzování požární odolnosti 

stavebních konstrukcí byly pro namáhání požárem vypracovány modely, které stanovují 

časový průběh teplot v hořícím prostoru. Pro posuzování konstrukcí je rozhodující 

modelování plně rozvinutého požáru probíhajícího v celém prostoru požárního úseku. 
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Modelování první fáze požáru umožňuje zajištění bezpečné evakuace osob, odvětrání 

prostoru, návrh únikových cest a shromažďovacích prostor při požáru. 

 
Obrázek 8 Modelování teploty plynů v požárním úseku během požáru [8] 

 

6.2.1 Nominální teplotní křivky 

Nominální teplotní křivky vyjadřují závislost teploty v požárním úseku pouze na době 

požáru (Obrázek 9):  

• nominální normová křivka se používá při zkouškách požární odolnosti 

konstrukčních prvků ve zkušebních pecích. Ačkoliv teplotu při požáru vyjadřuje 

pouze nepřímo, její zavedení umožnilo první zvýšení požární spolehlivosti 

konstrukcí výpočty, 

• mezi nominální teplotní křivky se dále řadí křivka vnějšího požáru, kterou se 

namáhají obvodové stěny, 

• nominální uhlovodíková teplotní křivka umožňuje simulaci prudkých požárů 

s rychlým nárůstem intenzity, 

• při simulaci požárů např. v dutinách zdvojených podlah, či podhledů se uplatní 

křivka pomalého zahřívání. 
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Obrázek 9 Nominální teplotní křivky [8] 

 

6.2.2 Parametrické teplotní křivky 

Teplotou v požárním úseku lze předpovědět analytickými modely pro lokální požár nebo 

pro požár v celém prostoru. Parametrické modely využívají pro popis požáru v celém 

prostoru hlavních fyzikálních závislostí popisujících hoření. Parametrické modely pro popis 

rozvoje teploty v požárním úseku berou v úvahu požární zatížení, tepelně technické 

vlastnosti ohraničujících konstrukcí a otvory v požárním úseku. Teplo uvolněné při hoření 

se popisuje hustotou požárního zatížení tj. energií, která se uvolňuje při hoření, na jednotku 

plochy. Požární zatížení sestává z částí konstrukce (např. stěny a podlaha, stálé zatížení) a 

z vybavení (např. nábytek, proměnné zatížení). Součástí modelu je předpověď času, 

při němž se dosáhne nejvyšší teploty požáru. Předpokládá se, že požár je řízen buď ventilací 

nebo palivem. Omezený přívod vzduchu otvory v ohraničujících konstrukcích snižuje 

rychlost uvolňování tepelné energie. Ve fázi dohořívání požáru, v první části chladnutí 

požárního úseku, dohořívá zbylé palivo. Po jeho vyhoření závisí pokles teploty jen 

na akumulované tepelné energii, na ventilaci a teplotní charakteristice požárního úseku. 

Pro krátké požáry se chladnutí charakterizuje klesáním teploty 625 °C za hod. Pro požáry 

delšího trvání se předpokládá klesání 250 °C za hod. 
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6.2.3 Dynamická analýza plynů 

Při modelování pomocí dynamické analýzy plynů (Obrázek 10), pomocí programu CFD 

(Computational Fluid Dynamics) se počítají rovnice zachování a přenosu energie, hybnosti 

a hmoty mezi velkým množstvím objemů, na které je prostor rozdělen. Modeluje se 

v trojrozměrném prostoru numerickým řešením parciálních diferenciálních rovnic 

v závislosti na čase. 

 
Obrázek 10 Rozdělení prostoru na objemy pro modelování pomocí CFD [2] 

 

Pro každý kontrolní objem se řeší trojrozměrné prodění plynů, laminární a turbulentní 

proudění, stlačitelné a nestlačitelné proudění, chemické reakce spalování, uvolňování tepla, 

přirozené i smíšené sdílení tepla sáláním a prouděním, přenos chemických látek a jejich 

směšování. Modelování požáru dynamickou analýzou plynů prodělává od konce 

osmdesátých let minulého století intenzivní rozvoj. Jejich využití je doposud omezeno 

objemem dat a časy výpočtů. Např. pro přípravu/vyhodnocení zkoušky v Cardingtonu (viz 

kap. 4.4), trval jeden výpočet na dvouprocesorovém PC programem CFX 5.6 asi 125 hod.  

[2][8]. 
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7 Charakteristika ocelových prvků při požáru 

7.1 Sloupy při požáru 

Při požáru lze rozlišit chování samostatného tlačeného prvku a sloupu v konstrukci. 

Samostatný tlačený prvek je v důsledku redukce materiálových charakteristik vystaven 

místní ztrátě stability v závislosti na štíhlosti jednotlivých plechů a nerovnoměrnému 

ohřívání podél prvku a po jeho průřezu. Ztráta místní stability se zohledňuje klasifikací 

průřezů. Vliv nerovnoměrného zahřívání sloupu podél prvku přináší zvýšení únosnosti 

vetknutím teplejšího a ohybově poddajnějšího středu prvku do chladnějších konců, kde je 

v přípojích koncentrována hmota [33]. 

 
V konstrukci je chování sloupu ovlivněno navíc teplotní roztažností (Obrázek 11a). 

Vzpěrná délka sloupu, který prochází mimo požární úsek se zkracuje spojitostí sloupů a 

tuhostí přípojů a stropních nosníků. Ohybový moment ve sloupu se mění zvýšením vlivu 

ohybové tuhosti styčníků při poklesu ohybové a normálové tuhosti sloupu, deformací 

nosníků od teploty (Obrázek 11b) a změnou excentricity účinků zatížení (Obrázek 11c). 

Při zohlednění uvedených jevů bylo prokázáno, že tlačené pruty/sloupy lze s dostatečnou 

spolehlivostí navrhnout jako samostatné prvky výpočtem vzpěrné pevnosti za zvýšené 

teploty. Tlačené prvky se doporučuje izolovat požárně ochrannými materiály. Při návrhu 

ochranných materiálů se dbá na rovnoměrné ohřívání profilu. 

 

 
Obrázek 11 Namáhání sloupu v konstrukci při požáru vlivem: a) teplotního protažení sloupu, 

b) deformací nosníků, c) excentricitou účinků zatížení [2] 
 

7.2 Nosníky při požáru 

Oři požáru se liší chování nosníků, které se mohou volně deformovat od teploty a nosníků 

s omezenou deformací, tj. nosníků v konstrukci. Volně uložené nosníky jsou ovlivněny 

nerovnoměrným ohříváním průřezu a nosníku po jeho celé délce a ohybovou tuhostí 

styčníků. Nerovnoměrné rozložení teploty podél  rozpětí nosník nedeformuje. 
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Nerovnoměrné ohřátí po výšce nosníku způsobuje příčnou deformaci. V konstrukci je 

podélné roztažení i natočení nosníku omezeno. Při zahřívání nabývá na významu tuhost 

styčníků, protože ohybové tuhosti nosníku klesá. Nosník je vlivem teplotní roztažnosti 

materiálu při zahřívání tlačen [2].  

7.3 Spoje a spojovací prostředky 

Za požáru jsou konstrukce vystaveny vlivu změny mechanických vlastností a silám 

od protažení (při zahřívání) a zkrácení (při chladnutí) konstrukce. Tyto síly musí styčníky 

za požáru přenést. Ve styčnících dosahuje teplota, díky koncentraci hmoty, nižších hodnot 

než v připojovaných nosnících a sloupech. 

 
Požární odolnost šroubovaných a svařovaných spojů se podle normy (EN 1993-1-2:2004) 

považuje za dostatečnou v případě, že je jejich tepelná ochrana větší než je nejmenší 

tepelná ochrana spojovaných částí. Přitom musí být stupeň využití spoje při požáru menší 

než stupeň využití spojovaného materiálu. Šrouby třídy 4.6 zachovávají své mechanické 

vlastnosti do 600 °C. Ocel šroubů třídy 8.8 a 10.8 je tepelně upravována a mechanické 

vlastnosti proto klesnou již při ohřevu nad 450 °C. U svarů lze předpokládat, že se jejich 

pevnost ohřevem do 600 °C redukuje do 10 %. U šroubových přípojů se neuvažuje 

s porušením prutu v řezu vedeném otvory za předpokladu, že v každém otvoru je spojovací 

prostředek, protože teplota oceli je u styčníků nižší. U předpjatých šroubů dochází ke ztrátě 

předpětí při zahřátí nad 300 °C. Při dalším zahřívání šrouby působí již jen jako 

nepředpjaté [34]. 

7.4 Ocelobetonové konstrukce 

Ocelobetonové konstrukce, někdy nazývané také kompozitní konstrukce jsou tvořeny 

ocelovými a betonovými částmi spojenými do jednoho celku. Toto konstrukční spojení 

dvou materiálů je staticky výhodné a přináší i ekonomické zisky. Výhody vyniknou zvlášť 

při požáru, kdy se tenké ocelové prvky rychle prohřívají a v důsledku toho postupně ztrácejí 

únosnost. Masivnější betonové části zůstávají chladnější a zajišťují únosnost konstrukce. 

Navíc také chrání ocel před přenosem tepla a zpomalují tak její pevnostní degradaci. 

 

Metodika návrhu ocelobetonových konstrukcí při požáru je stejná jako u konstrukcí 

betonových, dřevěných či ocelových. Protože spojení mezi ocelí a betonem je navrženo tak, 

že odolá i při požáru, působí i v tomto mimořádném stavu konstrukce jako kompozitní. 
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Chování ocelobetonové konstrukce při požáru závisí na zatížení, šíření tepla a růstu teploty 

jednotlivých částí konstrukce. Chování je významně ovlivněno též konstrukčními detaily 

zejména spojů prvků, které často rozhodují o statickém působení v pokročilejších stadiích 

požáru. 

 
Nejběžněji používané typy ocelobetonových konstrukcí: 

• částečně obetonovaný nosník s deskou, 

• obetonovaný sloup, 

• sloup s betonem mezi pásnicemi, 

• vybetonovaný dutý sloup [2]. 
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8 Zvyšování požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Se vzrůstajícím zájmem o požární bezpečnost se zpřísňují požadavky na stavební 

konstrukce. České i evropské normy stanovují minimální požární odolnost jednotlivých 

prvků i systémů konstrukcí, které samy o sobě tyto požadavky naplnit nemohou, nebo by 

jejich dodržení bylo neekonomické. Proto se různé firmy snaží nabídnout materiály a 

prostředky, které požární odolnost jednotlivých konstrukcí zvýší. Na našem trhu je mnoho 

produktů s různými vlastnostmi, použitelností a životností. Požadovaná požární odolnost 

konstrukcí musí být zajištěna po celou předpokládanou životnost stavebního či 

technologického objektu. Ochrany konstrukcí, které nemají průkazně ověřenou a zaručenou 

dostatečnou životnost a musejí se obnovovat, lze užít jen na těch částech konstrukcí, které i 

po zabudování jsou přístupné k obnovování ochran, jakož i ke kontrole stavu těchto ochran. 

Nosnou konstrukci lze proti požáru zastínit nebo tepelně izolovat požárně ochranným 

materiálem a dosáhnout tím příznivého zpoždění vzrůstu teploty. Konstrukce se chrání 

obetonováním, nástřikem, obkladem a zpěnitelnými nátěry. Požárně ochranný materiál 

musí kromě izolačních požadavků splňovat i požadavky na celistvost za požadovaných 

vyšších teplot. Také vlastnosti požárně ochranných materiálů se mění v závislosti na teplotě 

(obrázek 12) [33][35]. 

 
V zásadě lze prostředky na zvyšování požární odolnosti stavebních konstrukcí rozdělit 

do několika skupin popsaných n následujících podkapitolách [2]. 

 
Obrázek 12 Obr. a) Závislost měrného tepla požárně ochranných materiálů na teplotě, b) závislost 

tepelné vodivosti požárně izolačních materiálů na teplotě [2] 
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8.1 Obezdění a obetonování 

Tato metoda je tradiční,  jednou z nejstarších. V dnešní době, kdy převládají rychlé a suché 

systémy se vyskytuje spíše ojediněle. 

 
Obezdění je mokrý proces, kdy se snažíme zabránit kontaktu plamene a přenosu tepla jinou 

konstrukcí. Její účinnost je dána tloušťkou obezdění, materiálem a druhem omítky. Přenos 

tepla závisí na tepelném odporu resp. součiniteli prostupu tepla přizdívky. Klasické cihly 

jsou vodivější, proto bude přizdívka tlustší a tím i těžší (Tabulka 3). Lepší je použít 

lehčených tvárnic (pórobetonové, křemelinové, atd.) s menší vodivostí. Jejich nevýhodou je 

ale křehkost a značný počet spár, dovolujících vznik tepelných mostů. 

 
Obetonování bývá ekonomicky výhodné při integraci požární ochrany do konstrukčního 

systému a využití lehkých betonů.. U ocelových sloupů s uzavřenými průřezy (především 

kruhového tvaru) se lze setkat s vylitím betonu dovnitř sloupů. Ocelový sloup se navrtá 

ve spodní a horní části podlaží, maximálně však ve vzdálenosti 10 m. Do spodního otvoru 

se pak vloží hubice, ze které se čerpána betonová směs, a to až do úrovně vrchního otvoru. 

Ten musí zůstat nezakrytý, aby umožňoval odvod páry z betonu při požáru [35]. 

 
Tabulka 3 Uvádí některé vlastnosti požárně ochranných materiálů [18] 
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8.2 Protipožární omítky a nástřiky 

Stejně jako obezdění, i omítky jsou jedna z nejstarších metod zvyšování požární odolnosti. 

Již v minulých stoletích se používaly hliněné omítky popř. jíl na ochranu dřevěných 

konstrukcí, známé jsou také vápenné a cementové omítky. 

 
V dnešní době rozeznáváme dle ČSN 722430 tři druhy malt pro protipožární omítky: 

• Malty skupiny I: sádroperlitová malta v poměru minimálně 1:3 a sádrovermikulitová 

malta v poměru minimálně 1:4, 

• Malty skupiny II: sádrová malta v poměru nejvýše 1:3 (sádra, hutné kamenivo) a 

vápenosádrová malta v poměru 2:1:2 (sádra, vápno, hutné kamenivo), 

• Malty skupiny III: vápenná malta v poměru 1:4, malta vápenocementová 25 a 

cementová 100, pokud tyto malty obsahují přírodní hutné kamenivo těžené nebo 

drcené. 

 
Pokud daná malta má  méně vhodné složení než je uvedeno výše, zařazuje se vždy 

o skupinu níže (z I. skupiny do II. skupiny atd.). Malty také nesmí obsahovat organické 

složky a příměsi. 

 
Omítky, které lze započítat do celkové požární odolnosti konstrukce, musí splňovat tyto 

podmínky: 

• Musí být vyrobeny z maltové směsi dle normy ČSN 722430, 

• U skupiny I a III musí být tloušťka omítky minimálně 10 mm, u skupiny II 

minimálně 12 mm, 

• Provedení a nanesení maltové směsi dle normy ČSN 732310, 

• U dřevěných, plastových a ocelových konstrukcí musí být povrch buď upraven 

pro omítání, nebo se obalí pletivem pro omítání.. Pletivo se dává také v případě, že 

tloušťka omítky je větší než 15 mm. 

 
Z hlediska tepelně izolačních schopností jsou nejúčinnější malty skupiny I, nejméně účinné 

malty skupiny III. Vermikulitové omítky mají navíc dobré akustické a protikondenzační 

vlastnosti. U sádrových a vápenosádrových omítek dochází ke zpožďování ohřevu povrchu. 

Je to dáno vysokým množstvím chemicky vázané vody v sádře, která se při působení 

vysokých teplot (nad 100 °C) odpařuje a tím spotřebovává teplo. Na druhou stranu to vede 
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ke smršťování sádry a tvorbě trhlin, které mají za následek odpadávání vrstev omítky (do 

30 mm 1 vrstva pletiva, nad 30 mm 2 vrstvy). 

Pro ocelové a železobetonové nosné i nenosné konstrukce. Jedná se o tepelně izolační 

stříkané vrstvy lehčených omítek (Obrázek 13), obvykle s obsahem expandovaného perlitu 

nebo vermiculitu na vápenocementové bázi, eventuelně na bázi bezvodého síranu 

vápenatého s dalšími přísadami. Protipožární funkce je dána koeficientem tepelného 

prostupu, vlhkostí a tloušťkou nastříkané vrstvy na konstrukci a je podmíněna především 

kvalitou zpracování a adhezí na podklad. 

Jedná se o stříkanou omítku, jejíž povrch nelze dále hladit, aniž by došlo ke ztrátě funkce. 

Při zahlazování může totiž dojít ke stlačení a tím i ke snížení obsahu vzduchu ve stříkané 

vrstvě a tím i ke snížení tepelně izolačních vlastností. Z toho vyplývá, že celkový vzhled 

nástřiku není přijatelný do interiérů obytných místností a tam, kde záleží na estetickém 

řešení objektu. Naopak je velmi vhodný pod obklady a tam, kde bude konstrukce zakryta. 

Limitující pro aplikaci nástřiků je především pracovní prostředí při aplikaci. Během stříkání 

musí být konstrukce čistá, předem upravena kompletním antikorozním nátěrem. 

Požární odolnost stříkané vrstvy je dána její tloušťkou a provedením a má trvalý charakter, 

pokud je systém v ustálených podmínkách. To znamená, že se požární odolnost nastříkané 

konstrukce dá sčítat s požární odolností dalších úprav, např. podhledu nebo obkladu. 

Při aplikaci vrstev silnějších než 40 mm musí být u většiny nástřiků použito ocelové pletivo 

jako výztuž pro zajištění trvalé adheze. Toto armování lze doporučit i pro slabší vrstvy 

nástřiku, pokud jsou aplikovány ve vlhkém či agresivním prostředí, případně pokud bude 

chráněná konstrukce dynamicky namáhána (např. vibrace, chvění přenášené ze strojních 

zařízení instalovaných v okolí atd.). 

Vrstvy nástřiků jsou křehké a proto nejsou vhodné pro tenké tyčové prvky a pro konstrukce, 

které mohou během provozu výrazněji dilatovat nebo měnit tvar. To znamená, že se nehodí 

pro nástřiky na konstrukce tam, kde může dojít k prohýbání konstrukce např. větrem nebo 

sněhem. 
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Tepelně izolační omítky jsou exponovány vesměs v interiéru a za stálých podmínek. 

Nedojde-li k mechanickému poškození či k působení nestandardních vlivů, lze jejich 

životnost hodnotit jako plně vyhovující. Mezi nestandardní vlivy lze počítat především vliv 

zvýšené vlhkosti, mrazu a agresivního prostředí. V této souvislosti je třeba věnovat zvláštní 

pozornost omítkám na bázi sádry, protože u těchto omítek lze nedodržením správného 

technologického postupu (nevhodným stechiometrickým poměrem vody) podstatně zkrátit 

jejich životnost v důsledku mikrotrhlin, vytvořených vyššími objemovými kontrakcemi 

při vytvrzování [3][36]. 

 

 
Obrázek 13 Detail příhradového nosníku skladová hala Praha 9 – R 60 D1 [25] 

 

8.3 Protipožární deskové prvky na silikátové bázi 

Desky (Obrázek 14) jsou - bez ohledu na svoji strukturu - na rozdíl od nátěrů, nástřiků a 

většiny lepených obkladů samostatným konstrukčním materiálem. To má své výhody i 

nevýhody. Při použití pro obklady stavebních nosných konstrukcí pro zvýšení požární 

odolnosti je nutno respektovat vyšší hmotnost a brát v úvahu fyzikálně mechanické 

vlastnosti desky i konstrukce, které při požáru spolupůsobí. To představuje určité omezení 

zejména u vodorovných obkladů nosníků a stropů, kde je nutno vytvářet vlastní nosné 

podkonstrukce, aby bylo možno desky upevnit. Výhodou desek je naopak možnost vytvářet 

samonosné konstrukční prvky, tj. stěny, příčky, stropy, podhledy s vlastní požární 

odolností. Na tom je ostatně založeno celé odvětví suché montáže stavebních konstrukcí   
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na bázi sádrokartonu a sádrovláknitých desek. Desky lze dobře povrchově upravovat, 

vyhovující je ve většině případů i jejich pevnost a tuhost. 

 
Z hlediska sledovaných požárně technických parametrů hraje u deskových materiálů 

nejdůležitější roli především celistvost. Při porušení tohoto kriteria, resp. při popraskání 

desek či při vytvoření jednotlivých trhlin se totiž skokem mění i ostatní sledované 

parametry konstrukce, přičemž největším problémem je skutečnost, že popraskání, resp. 

porušení celistvosti nelze předem odvodit či vypočítat. Nejméně náchylné k praskání jsou 

desky z vysoce tepelně odolných materiálů se stabilizovaným vnitřním obsahem vlhkosti, 

zejména pak desky na bázi minerálních vláken, kalciumsilikátu, méně pak i vermiculitu.   

Ztoho vyplývá, že desky, u kterých dochází k praskání by neměly být používány 

samostatně, ale vždy v kombinaci s dalšími nehořlavými a tepelně izolujícími materiály, 

zejména pro vyšší požární odolnosti. 

 

Obrázek 14 Obklad stropu deskovými prvky před povrchovou úpravou [3] 
 
Deskové prvky lze z hlediska požárně technických vlastností a celkového chování 

při požáru rozdělit do několika skupin: 

1) Desky homogenní (Obrázek 15) vyráběné z jediné materiálové směsi, bez dalších úprav. 

Tyto desky mohou, ale nemusí obsahovat minerální, skleněná či jiná vyztužující vlákna, 

která obvykle nejsou ve směsi orientována. Mezi nejrozšířenější a z hlediska požární 

odolnosti nejužívanější jsou desky na bázi kalciumsilikátu a vermiculitu. Patří sem i desky 

ze sklobetonu, některé desky na bázi keramzitu, ale i desky na bázi sádry, vyztužené 

dlouhými neorientovanými celulosovými vlákny, desky na bázi minerálních vláken atd. 

Dříve vyráběné desky vyztužené azbestovými vlákny se dnes již na českém trhu 
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nevyskytují, lze se s nimi však ještě setkat ve starších objektech nazývané azbestocement, 

osinkocement, střešní krytina Eternit atd.  

 

 
Obrázek 15 Struktura homogenní desky [25] 

 
2) Desky z nehomogenní strukturou (Obrázek 16) jsou desky, které jsou sice vyráběny 

obvykle v jedné výrobní operaci ze stejné směsi, ale v důsledku speciální výrobní 

technologie mají nehomogenní strukturu a tvoří přechod mezi deskami homogenními a 

sendvičovými. Struktura je zřejmá z obrázku 3: Jádro desky bývá obvykle řidší, s menší 

objemovou hmotností a plynule se k povrchu desky materiál zhušťuje, na povrchu pak bývá 

desky tvrdá a kompaktní. Jde tedy o desky strukturně lehčené. Do této skupiny patří např. 

cementové desky, armované dřevěnými třískami různé velikosti.  

 

 
Obrázek 16 Desky z nehomogenní strukturou [25] 

3) Desky sendvičové (Obrázek 17) jsou aplikačně nejrozšířenější, kde je vnitřní jádro 

oboustranně zpevněno povrchovými plášti z odlišného, obvykle armujícího materiálu. 

Do této skupiny patří všechny desky na bázi sádrokartonu, desky sádrovláknité, desky 

na cementové bázi a řada dalších. 

 

 
 

Obrázek 17 Struktura sendvičové desky [25] 
 
4) Desky vrstvené (Obrázek 18), lamináty jsou zvláštním případem. V nejjednodušším 

provedení se může jednat např. o překližky, lepené po vrstvách z tenké dýhy, v požární 

ochraně však nabývá stále většího významu laminátové desky ze speciálních typů 

epoxidových pryskyřic, kterým se spíše ze setrvačnosti říká sublimační nátěry. Deska není 

užívána jako konstrukční materiál, svých vlastností nabývá až po nanesení a vytvrzení 

přímo na konstrukci, kdy se laminováním postupně vytvoří tvrdá, podle chráněného 

podkladu tvarovaná vrstva o tloušťce až 10 i více mm, která se při požáru rozkládá a svými 
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pyrolyzními produkty ochlazuje předmět, na kterém je nanesena. Podle typu použitého 

pojiva má takto vzniklá deska většinou i velmi dobré fyzikálně mechanické vlastnosti a 

může působit jako dodatečný vyztužující prvek celé konstrukce. 

 

 
Obrázek 18 Struktura vrstvené desky [25] 

 

8.4 Protipožární lepené obklady 

Jedná se o poměrně nový typ protipožární ochrany stavebních konstrukcí pomocí speciálně 

modifikovaných desek (Obrázek 19) z čedičové plsti o vysoké objemové hmotnosti, s 

nízkým obsahem pojiva. Desky se lepí na ocelové, železobetonové, keramické, plechové a 

další konstrukce speciálním žáruvzdorným a trvale pružným lepidlem. 

 
Lepené obklady mají ve srovnání se všemi ostatními způsoby zvyšování požární odolnosti 

konstrukcí (s výjimkou nátěrů) podstatně nižší hmotnost (cca 200 kg.m-3), nedilatují, dobře 

snáší tepelné změny a dynamické namáhání včetně vibrací a rázů. Jejich montáž se provádí 

suchou cestou a je velmi jednoduchá a rychlá, což umožňuje jejich efektivní aplikaci v řadě 

případů i při rekonstrukcích a opravách při plném provozu. S ohledem na použitý materiál 

řeší tento obklad i problémy s tepelnými mosty a zlepšuje celkově zateplení celého objektu. 

Současně přispívá i ke zvukové izolaci, zvláště při aplikacích na plechové střechy a stěny. 

 
Limitujícími vlastnostmi pro aplikaci lepených obkladů je především pracovní prostředí. 

Během montáže musí být konstrukce zcela suchá. Bez dalších úprav jsou obklady určeny 

především pro interiér, pokud nejsou povrchově upravovány nesmí přijít do styku s tekoucí 

nebo stříkající vodou, dobře však snáší prudké změny teplot. Obklady lze použít i pro 

venkovní aplikace, v takovém případě je však vždy nutno použít předem povrchovou 

úpravu. Pokud jsou obklady užity pro ocel, je nutno před aplikací provést spolehlivou 

antikorozní ochranu konstrukcí a to libovolnými typy nátěrových hmot. Po dokončení 

obkladu již není konstrukce přístupná [3][37]. 
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Obrázek 19 Kombinace lepených deskových obkladů na ocel a železobeton [3] 
 

8.5 Nové typy ocelí pro konstrukce se zvýšenou odolností proti požáru 

Rostoucí nebezpečí teroristických útoků a zkušenosti s požárem a následným zřícením 

budov World Trade Center v září 2001 obrátily pozornost i laické veřejnosti k problematice 

požární únosnosti staveb a k možnostem jejího zvyšování. Renesance výstavby obřích 

mrakodrapů a výškových budov, zejména v Asii, pak celé problematice dodává aktuální 

rozměr. 

Požární odolnost budov, jejichž nosná konstrukce je tvořena ocelovými nosníky, může být 

zvýšena několika různými způsoby: 

• návrhem konstrukce a použitím konstrukčních prvků se zvýšenou požární odolností 

tak, aby byly vystaveny účinkům požáru pouze částečně, 

• použitím větších nosných průřezů konstrukčních prvků, 

• použitím oceli se zvýšenou pevností za vysokých teplot ve srovnání s klasickými 

konstrukčními ocelemi. 

 
Nejvíce pozornosti je ocelím se zvýšenou odolností proti požáru věnováno v Japonsku, 

obecně v Asii, Je to dáno zejména překotným vývojem v této oblasti, masivními 

investicemi i ze strany vyspělých zemí a stále rostoucím průmyslovým potenciálem těchto 

ekonomik (Čína, Indie, Malajsie). V Evropě pak přihlásily své oceli k patentové ochraně 

přední výrobci jako je Mannesmann, ThyssenKrupp, Corus nebo Ilva [13]. 
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8.5.1 Materiálová problematika protipožární odolnosti oceli 

Nosné ocelové konstrukce obytných a občanských budov nebo konstrukce průmyslových 

staveb mohou být při mimořádné požární situaci vystaveny účinkům velmi vysokých teplot. 

S tímto faktem se třeba pracovat již při navrhování konstrukce na účinky požáru, které musí 

zaručit, že se ocelové nosné prvky při požáru neporuší v čase potřebném především 

pro evakuaci a záchranu osob v požárním úseku. 

 
Při požáru dochází k intenzivnímu ohřevu ocelového konstrukčního prvku, což s sebou 

přináší pokles jeho pevnostních charakteristik, zejména pak meze kluzu, meze pevnosti a 

také Youngova modulu E. Pokud je pokles meze kluzu v důsledku požáru tak vysoký, že 

jeho hodnota překročí okamžité pracovní napětí, konstrukční element se deformuje nebo 

poruší. Teplota, při níž k tomu dojde, se udává jako kritická teplota a dosahuje u běžných 

typů konstrukčních ocelí asi 550 °C. Při této teplotě si ocel zachovává pouze 60 % své 

původní meze kluzu. 

 
Požární odolnost stavebních konstrukcí se určuje podle norem a je dána časem, po který 

nesmí dojít ke kolapsu objektu. Tento čas je určen požárními předpisy podle typu, složitosti 

a důležitosti objektu v intervalu od 15 minut do tří hodin. Stavební konstrukce se pak podle 

požární odolnosti zařazují do této stupnice požární odolnosti: 15, 30, 45, 60, 120, a 180 

minut. 

8.5.2 Základní požadavky na nový typ konstrukční oceli 

Základní požadavky na nový typ konstrukční oceli se zvýšenou odolnosti proti požáru jsou: 

• minimalizovaná cena oceli, 

• optimalizované chemické složení oceli, 

• výrobky dodávané ve stavu po řízeném válcování nebo normalizačním žíhání, 

• zaručená svařitelnost, nejlépe bez předehřevu a tepelného zpracování po svařování, 

dostupnými technologiemi a přídavnými materiály, 

• garance zvýšené odolnosti proti deformaci za zvýšených teplot, resp. ztrátě tvarové 

stability konstrukce. 

 
Materiály se zvýšenou odolností proti tepelným účinkům požáru představují v současné 

době perspektivní skupinu ocelí, jejichž větší rozšíření se dá očekávat, mj. i v souvislosti 

s rostoucí stavbou výškových budou a mrakodrapů. Navrhované složení oceli má všechny 
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předpoklady splnit požadavky, které jsou na tuto skupinu ocelí kladeny. Nevýhodou se však 

jeví její poněkud vyšší cena dána zejména obsahem molybdenu. Optimalizace chemického 

složení cestou snížení jeho obsahu se přímo nabízí jako další směr vývoje těchto ocelí [13]. 

8.5.3 Navrhování dle norem 

Při navrhování nosných ocelových konstrukcí na účinky požáru je nutné respektovat 

ustanovení platné EN pro zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru a postupy a 

pravidla podle EN 1993-1-2 pro navrhování ocelových konstrukcí na účinky požáru. Tato 

norma definuje jednotlivé materiálové charakteristiky, se kterými konstruktéři pracují 

při svých výpočtech. V letech 1999-2003 prošla norma revizí, při niž byla řada kapitol 

rozšířena o poslední poznatky a v roce 2004 byla revidovaná a schválena jako evropská 

norma ( EN 1993-1-2:2004) [2][5]. 
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9 Požárně odolné oceli 

Zatímco teplu odolné oceli byly vyvíjeny od počátku její výroby pro použití v řadě oblastí, 

např. energetice, využívají se požárně odolné oceli prakticky od konce minulého století. 

Lze rozlišit čtyři základní skupiny teplu odolných ocelí: žárupevné oceli pro namáhání 

při zvýšených teplotách v oblasti meze kluzu, žárupevné oceli pro namáhání při zvýšených 

teplotách v oblasti meze kluzu i meze pevnosti, žárupevné oceli odolné deformačnímu 

stárnutí a žáruvzdorné oceli. 

9.1 Žárupevné oceli pro namáhání při zvýšených teplotách v oblasti 

meze kluzu 

Oceli tohoto typu jsou vhodné do teplot 300 °C až 400 °C. Pro svařované tlakové nádoby a 

roboty se využívá zvýšená mez kluzu, vhodnost pro tavné svařování, odolnost proti 

křehkému porušení a vyhovující technologické vlastnosti. Vedle obvyklého statického 

namáhání se u kotlových bubnů vyskytuje dynamické namáhání vyvolávající 

nízkocyklickou únavu. Výkovky rotorů jsou naopak vystaveny vysokocyklickému 

únavovému namáhání. Tyto oceli se vyznačují snížením obsahu uhlíku na 0,24 %. Obsah 

dalších legujících prvků, hlavně Mn, Cr a Mo zvyšuje pevnost. Přísada vanadu zajišťuje 

jemnozrnnost oceli. Tyto legované oceli se vyrábějí většinou v elektrických pecích. Hutní 

výrobky z této skupiny ocelí se zušlechťují kalením a vysokým popouštěním. 

9.2 Žárupevné oceli pro namáhání při zvýšených teplotách v oblasti 

meze kluzu i meze pevnosti 

U těchto ocelí se přihlíží i k dalším vlastnostem jako k přiměřené deformační schopnosti 

při lomu, k dostatečné strukturální stabilitě, zabraňujícímu nadměrnému křehnutí, 

k odolnosti proti oxidaci a působení spalin a ke svařitelnosti. Této skupiny ocelí se využívá 

na trubky kotlů. odolnost proti spalinám je rozdílná  podle druhu paliv. Při spalování 

pevných paliv se osvědčily oceli se zvýšeným obsahem chrómu (asi 2 %) a austenitické 

oceli odolávající dobře přítomnosti síry. U austenitických ocelí strukturální nestabilita, 

tj. náchylnost k mezikrystalové korozi, roste s dobou, po níž jsou v kotli exponovány. 

Pro tekutá paliva se, pro přítomnost vanadu ve spalinách, využívá ocelí se sníženým 

obsahem niklu. Hutní výrobky z feriticko-bainitických ocelí se tepelné zpracovávají 

normalizačním žíháním nebo popouštěním a z austenitických ocelí rozpouštěcím žíháním. 
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Při dlouhodobém působení spalin je pro nízkolegované žárupevné oceli horní hranice 

použitelnosti 570 °C až 580 °C. 

9.3 Žárupevné oceli odolné deformačnímu stárnutí 

K těmto ocelím se přistupuje s požadavky na základní užitné vlastnosti předešlé skupiny 

požadavek zvýšené odolnosti proti deformačnímu stárnutí, kdy při tvárném zpracování 

za studena, deformaci přes 5 %, klesá vrubová houževnatost a odolnost proti křehkému 

porušení. Této skupiny ocelí se využívá na výrobky s cyklováním provozních teplot. Tato 

skupina ocelí se vyznačuje vysokým obsahem kovového hliníku, nejméně 0,015 %. Proto 

se dbá na dokonalé uklidnění a druhotnou jemnozrnnost. Optimální jakosti se dociluje 

výrobou v Siemens- Martinských pecích s desoxidací ve vakuovém stavu. 

9.4 Žáruvzdorné (opaluvzdorné) oceli 

Tyto oceli se navrhují pro výrobky s provozní teplotou 600 °C až 1200 °C. Při těchto 

teplotách vzniká na povrchu kovu působením kyslíku oxidační vrstva, která se označuje 

jako okuje. U uhlíkových ocelí nechrání okuje proti postupující oxidaci. Zvýšení odolnosti 

proti okujení se dosahuje přísadou chrómu, který se v žáru oxiduje snáze než železo. Okuje 

chrómu jsou hutné a dobře lpí na oceli a kyslík jimi nesnadno difunduje. Nárůst vrstvy 

okují se zpomaluje. Účinek chrómu na žáruvzdorné oceli působí až do 25 % jeho obsahu ve 

slitině. Obdobně lze odolnost zvýšit obsahem křemíku a hliníku. Oba prvky ztěžují 

zpracování ocelí a dají se využít jen do 2 % obsahu ve slitině. Přísady niklu působí 

na opačném principu. Nikl se oxiduje méně snadno než železo a je účinný až při obsazích 

nad 20 %. Při obsahu niklu nad 8 % dosáhne slitina austenitickou strukturu , která vykazuje 

výrazně lepší technologické vlastnosti: tažnost, houževnatost, svařitelnost a sníženou 

citlivost ke křehnutí. Odolnost proti oxidaci za vysokých teplot závisí na složení oxidačních 

plynů, zvláště na obsahu dusíku, vodíku, síry a chlóru. Dalšími kritérii pro použití 

žáruvzdorných ocelí jsou pevnostní vlastnosti, strukturní stabilita a technologická 

zpracovatelnost. Pro výpočet životnosti konstrukcí ze žáruvzdorných ocelí se používá 

hodnota napětí pro protažení 1 % za 1000, příp. 10 000 hod, v závislosti na teplotě, která se 

definuje jako mez tečení. Hodnota napětí, při jehož trvalém působení dojde po definované 

době k lomu, se nazývá mezí pevnosti. Srovnání obou těchto charakteristik, které vyjadřují 

odolnost oceli proti tečení, ukazuje, že austenitické oceli mohou být při vysokých 

pracovních teplotách namáhány více než feritické oceli. 
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9.5 Požárně odolné oceli 

Pro stavební ocelové konstrukce se požárně odolné oceli využívají od osmdesátých let 

minulého století v Japonsku. Při mimořádných zatíženích seismickými účinky se podle 

japonských předpisů hlavní nosné prvky navrhují i na současný/následný požár. Tloušťka 

požárně ochranných vrstev prvků klíčových z hlediska celkového zřícení proto dosahuje i 

60 mm. V Evropě byly navrženy z požárně odolné oceli konstrukce na Světové výstavě 

v Hannoveru v roce 2001 [2]. 

 
Požárně odolné oceli jsou vyvinuty pro zvýšení meze úměrnosti při teplotách kolem 

600 °C, což je obvykle kritická teplota prvků stavebních ocelových konstrukcí. Za teplot 

nad 750 °C je odolnost obdobná uhlíkovým ocelím. Modul pružnosti požárně odolných 

ocelí se za zvýšených teplot také redukuje obdobně jako u konstrukčních uhlíkových ocelí. 

Zvýšení požární odolnosti ocelí se dosahuje zjemněním krystalické struktury, snížením 

obsahu síry a přísadou molybdenu a niobu. V tabulce 4 je porovnáno chemické složení čtyř 

požárně odolných slitin se složením uhlíkové oceli S275. Nízký počet a malá velikost 

vměstků zabraňuje zvýšení jejich objemu při zvýšených teplotách, což je jedním z důvodů 

poklesu mechanických vlastností běžných ocelí pro teploty nad 350 °C [22]. 

 

Tabulka 4 Tab. Chemické složení požárně odolných ocelí [2] 
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10 Konstrukce po požáru 

 Požár je mimořádná událost a i vhodně navržená konstrukce musí po požáru projít revizí a 

lze předpokládat nutnost oprav. Ocelové konstrukce se po požáru opravují relativně snadno. 

S opravami po mimořádných událostech, kromě zemětřesení, se při návrhu konstrukce 

neuvažuje. Projekt celkové životnosti konstrukce včetně demontáže je povinou částí 

projektové dokumentace pouze v některých evropských zemích, např. ve Finsku a Švédsku. 

Za předpokladu, že konstrukce není vystavena prudkému ochlazení při zásahu hasičů, se 

mechanické vlastnosti oceli při zahřátí na teploty okolo 600 °C výrazně nezmění. U ocelí 

S275 a S355 byl při zahřátí na tuto teplotu prokázán pokles meze kluzu do 10 %. [23] 

 
Po požáru se konstrukce podrobí nejprve vizuální kontrole zaměřené na rovinnost prvků. 

Místa zasažená ohřevem lze vyšetřit přenosným tvrdoměrem, Poldi kladívkem nebo 

Brinellovým tvrdoměrem. Za významný se považuje pokles tvrdosti o 10 %, kdy lze u oceli 

do třídy S275 očekávat pokles meze kluzu a pevnosti pod 5 % a u oceli S355 o 10 % [24]. 

 
U nechráněných ocelových prvků lze vizuálně rozlišit prvky, na kterých nejsou patrné 

zbytkové deformace po zahřátí, prvky s malými zbytkovými deformacemi a prvky výrazně 

deformované. U prvků bez deformací lze předpokládat, že během požáru nebyla překročena 

teplota 600 °C. U nechráněných ocelových konstrukcí se vždy doporučuje vyměnit šrouby. 

Požárně chráněné prvky, u nichž požární ochrana neselhala, nebývají po požáru ovlivněny 

teplotou, která obvykle nepřesáhla 500 °C. Degradace požárně ochranných materiálů 

probíhá při teplotách nad 200 až 300 °C. Na konstrukci lze obvykle vizuálně odlišit 

opravitelná místa s malým poškozením. Všechny uvolněné a poškozené části požární 

ochrany se vyměňují [2]. 
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11 Závěr 

V případě vzniku požáru je prvořadým úkolem zajištění ochrany osob. Osoby jsou 

ohrožovány nejen plameny, vysokou teplotou a zplodinami, ale také možností zřícení části 

konstrukcí nebo celých budov. Vyšší teploty, např. při působení požáru, mají bezesporu 

zásadní vliv na negativní chování ocelových konstrukcí. 

 
Návrhové postupy teplotní analýzy a experimentální zkoušky prováděné v laboratořích ve 

zkušebních pecích nebo na skutečných objektech patří mezi jedny z nejdůležitějších 

procesů, pomocí kterých jsou získávány cenné informace pro navrhování požární odolnosti 

ocelových konstrukcí jakož i následné metody pro návrhy únikových cest pro evakuaci 

osob a bezpečnost jednotek požární ochrany při zdolávání mimořádných událostí. 

 
Lze konstatovat, že požadovaných vlastností ocelí se zvýšenou odolností proti požáru se 

dosahuje jednak optimalizovaným chemickým složením oceli (přesné množství  legujících 

prvků) a jednak cestou termomechanického zpracování, kdy vznikají jemné částice 

precipitátů, které jsou významným příspěvkem ke zpevnění oceli. 

 
Při zanedbání požární prevence nebo porušením požárně bezpečnostních podmínek může 

dojít k tragickým následkům, proto jsou stanoveny určité normy, dle kterých je nutno se 

řídit nejen při navrhování ocelových konstrukcí ale při dodržování prevence a bezpečnosti. 

 
V diplomové práci jsem se zaměřil na zkoušení experimentálního materiálu s požárně 

odolné oceli, srovnání požárních zkoušek na skutečných objektech a druhy protipožární 

ochrany ocelových konstrukcí s jejich charakteristickými vlastnostmi. 
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