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Anotace 

HÁJKOVÁ, K. Protipožární ochrana dřevěných konstrukcí. Bakalářská práce, Ostrava: 

VŠB – TU. 2010 48 s. 

Bakalářská práce se zabývá popisem chování dřevěných konstrukcí za poţáru. První 

část práce se zabývá dřevem jako takovým a jeho vlastnostmi za normálních podmínek. 

V dalších částech je popsán vliv teploty na fyzikální a chemické vlastnosti dřeva a jeho 

chování při vystavení účinkům poţáru a navrhování dřevěných konstrukcí na účinky poţáru 

dle ČSN EN 1995-1-2. Součástí práce je program v Microsoft Excel 2007, který počítá 

odolnost konstrukčních prvků. V poslední části práce je provedeno seznámení s moţnostmi 

zvýšení protipoţární ochrany dřevěných konstrukčních prvků. 

Klíčová slova: dřevo, poţár, odolnost, sloup, nosník, ochrana 

 

 

HÁJKOVÁ, K. Fire Protection of Timber Constructions. The Bachelor thesis, Ostrava: VSB-

Technical University Ostrava. 2010. 48 p. 

The Bachelor thesis describes the behavior of timber structures under the fire. The first 

part deals with the timber as itself and its properties under a normal conditions. The next 

section describes the influence of a temperature on the physical and chemical properties of the 

wood and its behavior when subjected to the effects of the fire and the design of the timber 

structures to the effects of the fire according to ČSN EN 1995-1-2. The part of this work is a 

program in Microsoft Excel 2007, which provides the resistance of the structural elements. In 

the last part is an introduction with the possible increase in the fire protection of wooden 

structural elements. 

Keywords:   wood, fire, resistance, pillar, girder, protection 
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Úvod 

Dřevo je trvale obnovitelný materiál, který člověk vyuţívá k nejrůznějším účelům jiţ 

dlouhou dobu. Díky jeho dobrým technickým vlastnostem, jako je nízká hmotnost při vysoké 

pevnosti, dobrá opracovatelnost, moţnosti spojování je dřevo ve stavebnictví všestranně 

vyuţitelná surovina. Vyuţívá se u nosných a výplňových konstrukcí dřevěných staveb a u 

výrobků jako jsou okna, dveře, obklady a dřevěné schody. 

Navzdory tomu, ţe mnozí zdůrazňují především negativní vlastnosti dřeva – nízkou 

biologickou odolnost a vysokou hořlavost narůstá v současnosti trend výstavby 

nízkoenergetických a pasivních domů, jejichţ skladba obvodové konstrukce musí být bez 

tepelných mostů s nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla U (0,22 aţ 0,12 W.m
-2

.K
-1

). 

Právě k tomuto účelu se vyuţití dřeva ukazuje jako velmi efektivní řešení. Dřevo při poţáru 

vykazuje lepší vlastnosti neţ ocel. Zejména díky tomu, ţe dřevo odhořívá postupně a i 

v případě, ţe je konstrukce částečně zasaţena poţárem, můţe dále splňovat nosnou funkci. 

Zatímco ocel při dosaţení kritické teploty svoji únosnost ztrácí a tento proces je nevratný. 

Důleţitou charakteristikou, která odkazuje na to, jak dlouho vydrţí materiál odolávat ohni, je 

poţární odolnost a udává se v minutách. Lze ji stanovit zkouškou, nebo výpočtem. Postup 

výpočtu je řešen v normách vydávaných evropskou normalizační komisí s názvem Eurokódy. 

Ty uvádějí obecná návrhová pravidla pro navrhování celých konstrukcí i jednotlivých prvků. 

Cílem těchto norem je sjednocení evropských pravidel pro navrhování konstrukcí pozemních 

a inţenýrských staveb. [18] 

Cílem této bakalářské práce je popsat vliv poţáru na dřevěné konstrukce. V práci se 

také zaměřím na poţární odolnost stanovenou výpočetním postupem dle ČSN EN 1995-1-2. 

Pro tento účel vytvořím pomůcku, která usnadní výpočet poţární odolnosti. Pomůcka bude 

vytvořena v programu Microsoft Excel a to zejména z těchto důvodů: je dostupný a téměř na 

kaţdém počítači, je jednoduchý a to jak na obsluhu, tak na tvorbu výpočetních tabulek. Dále 

bych ráda popsala nejuţívanější typy protipoţární ochrany, které se dají pouţít na ochranu 

dřevěných konstrukcí a jejich vyhodnocení. 
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Rešerše 

Řešenou problematikou – protipoţární ochranou dřevěných konstrukcí a výpočtem 

jejich poţární odolností se zabývá celá řada publikací. Uvedu zde rešerše pouze několika 

z nich a to těch, které jsem při psaní práce vyuţila.  

Kolektiv autorů. ČSN EN 1995-1-2 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-2: 

Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru. Praha: Český normalizační 

institut, 2006. 68 s. 

Tato norma nahrazuje předběţnou normu ČSN P ENV 1995-1-2:1997 Navrhování 

dřevěných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky poţáru, 

včetně jejího národního aplikačního dokumentu, která bude zrušena po zavedení příslušného 

souboru EN Eurokódů, nejpozději do března 2010. Současně přejímá evropskou normu EN 

1995-1-2:2004 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – 

Navrhování konstrukcí na účinky poţáru, včetně jejích příloh A aţ F.  

Součástí ČSN EN 1995-1-2 je národní příloha NA k EN 1995-1-2, která určuje 

národně stanovené parametry (NSP) platné pro území ČR. 

Kupilík, V. Stavební konstrukce z požárního hlediska. 1. vydání Praha: Grada Publishing, a.s., 

2006. 262 s. 

Publikace je rozdělena do 18 kapitol rozdělených na dvě základní skupiny. První je 

poţární prevence (16 kapitol) a druhá je poţární represe (2 kapitoly). Kromě rozboru procesu 

hoření, poţárně bezpečnostního řešení, poţární legislativy a kodexu jsou v této publikaci 

řešená zejména témata zaměřená na ochranu nejpouţívanějších materiálů v ohni, konstrukční 

prvky a dílce, identifikaci ohniska poţáru na základě příznaků a moţnosti úniku z výškových 

a halových objektů. 

Wald, F. K navrhování na účinky požáru. Praha: ČVUT, 2006. 74 s. 

Publikace obsahuje texty seznamující se změnami, které přineslo zavedení konečných 

textů konstrukčních Eurokódů do poţárního navrhování staveb. Publikace je rozdělena do 8 

kapitol. Kromě společných ustanovení v poţární bezpečnosti staveb v ČSN 73 0810: 2005 a 

zkušebních metod pro stanovení příspěvku poţární odolnosti jsou kapitoly rozděleny podle 

typu konstrukcí. 
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Kančíková, D., Netopilová, M., Osvald, A. Drevo a jeho termická degradácia. Ostrava: SPBI, 

2006. 79 s. 

V publikaci je stručnou formou popsána teoretická charakteristika dřeva a jeho 

termická degradace. Jsou zde uvedeny i vlastní experimentální výsledky. Publikace je 

rozdělena na pět základních kapitol, ve kterých je popsána historie vyuţití dřeva aţ do 

současnosti. Další kapitola pojednává o stavbě a chemickém sloţení dřeva. Třetí kapitola 

pojednává o změnách chemického sloţení a stavby dřevin během vystavení účinkům 

zvýšených teplot. V posledních dvou kapitolách jsou uvedeny stručné definice fyzikálních a 

mechanických vlastností dřeva. 

Šenovský, M. a kol. Základy požárního inženýrství. 1. vydání. Ostrava: SPBI, 2004. 178 s. 

Tato kniha se zabývá poţární ochranou jako takovou. Kvůli rozsahu dané látky je 

kniha rozdělena na 7 kapitol, ve kterých jsou uvedeny hlavní informace. Pro potřeby této 

práce bylo vyuţito kapitol 3 Poţárně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a 4 Poţárně 

technické vlastnosti stavebních konstrukcí. 

Kučera, P., Kaiser, R., Pavlík, T., Pokorný, J. Metodický postup při odlišném způsobu splnění 

technických podmínek požární ochrany. 1. vydání. Ostrava: SPBI, 2008. 201 s. 

Tato metodika se zaměřuje na řešení nestandardních postupů projektování poţární 

bezpečnosti staveb. Je zaměřena na odlišné postupy plnění technických podmínek poţární 

ochrany. Rozdělena je do třech základních částí – kvalitativní analýzu, kvantitativní analýzu a 

posouzení a prezentace zjištěných výsledků. Uvedena je zde i řada řešených příkladů, které 

mají pomoci snazšímu pochopení předem vysvětlených pojmů. 
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1. Dřevo 

Dřevo je u nás i ve světě jedním z nejvšestrannějších a nejpouţívanějších materiálů. 

Pouţívá se nejenom jako stavební materiál, ale slouţí i k výrobě různých ozdobných prvků a 

nábytku. Dřevo má celou řadu předností a nedostatků. Mezi přednosti patří, ţe je to materiál 

lehký, ale přitom pevný, má dobré tepelně izolační vlastnosti, je lehce opracovatelný, je 

moţné ho lepit, je esteticky působivý, má dobré rezonanční vlastnosti, atd. Nedostatky jsou 

způsobeny změnou vlastností dřeva, k nimţ dochází v průběhu času. Toto je důsledek 

nestejnoměrné struktury - anizotropie (dřevo má v různých směrech různé vlastnosti), 

přítomností vad, sesychání, bobtnání, borcení, praskání, hnití, hoření, atd. [13] 

Dřevo vzniká činností mízového pletiva (kambia) dřevnatých rostlin a je výsledným 

produktem asimilačního procesu, je tedy v podstatě přeměněnou sluneční energií. Dřevo není 

homogenní hmota, ale je tvořeno z buněk, které se spojují v soubory, jimţ říkáme pletiva. 

Jsou tři druhy pletiv. Na povrchu kmene je pletivo pokoţkové, uvnitř pletivo svazků cévních a 

to je uloţeno v základním pletivu. Pravidelně je v kmeni vyvinut ještě čtvrtý typ, pletivo 

dělivé (kambium). [18] 

Stavbu dřeva rozeznáváme:  1) makroskopickou 

 2) mikroskopickou 

1) Makroskopickou stavbu dřeva lze pozorovat pouhým okem. Mezi nejdůleţitější 

makroskopické znaky patří: 

a) letokruhy 

b) dřeň, dřeňové paprsky, dřeňové skvrny 

c) jádro, vyzrálé dřevo, běl 

d) pryskyřičné kanálky 

e) cévy 

f) kambium, lýko, kůra 

2) Mikroskopickou stavbu dřeva lze pozorovat pomocí dobré lupy nebo pod 

mikroskopem. Dřevo tvoří buňky, které lze rozdělit do tří typů: 

a) libriformní vlákna 

b) tracheje a tracheidy 

c) parenchymatické buňky 
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Obrázek 1 Stavba dřeva jehličnatých dřevin [18]        Obrázek 1.1 Stavba dřeva listnatých dřevin [18] 

Elementární sloţení většiny druhů dřeva je zhruba následující: [13] 

uhlík - 49,0 ± 1,00 % 

vodík - 6,1 ± 0,10 % 

dusík - 0,2 ± 0,03 % 

popel, minerální látky - 0,2 ± 1,00 % 

kyslík - zbytek obsahu 

 

1.1.  Fyzikální vlastnosti dřeva [18] 

Jsou to ty vlastnosti dřeva, které můţeme zkoumat, bez narušení chemického sloţení a 

celistvosti posuzovaného materiálu. V prvé řadě je však si nutné uvědomit, ţe dřevo je 

výrazně anizotropní materiál, coţ znamená, ţe má v různých směrech velice odlišné 

vlastnosti; je to dáno jeho nestejnoměrnou strukturou. 

1.1.1. Vlastnosti určující vnější vzhled dřeva 

Barva dřeva - to, jakou barvu bude dřevo mít ovlivňují látky, které jsou ve dřevě 

obsaţené a to zejména lignin, barviva, třísloviny a pryskyřice. Barvu také ovlivňuje stáří 

stromu a stanoviště jeho růstu. Stav dřeva také ovlivňuje jeho barvu. Například dřevo, které je 

napadené hnilobou většinou mění svou barvu. 

Lesk dřeva - pro přirozený lesk dřeva má velký význam přítomnost dřeňových 

paprsků a vzniká odrazem paprsků od povrchu dřeva. Největší lesk bývá na povrchu 

radiálního řezu. 
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Textura dřeva - je dána stavbou dřeva. Jehličnaté dřevo, jehoţ stavba je jednoduchá, 

má texturu závislou na kresbě výrazných letokruhů. Oproti tomu listnaté dřeviny mají stavbu 

poměrně sloţitější a textura obsahuje řadu prvků, které je moţné vidět pouhým okem. 

Vůně dřeva - dá se u některých dřevin pouţít i jako rozpoznávací znak. Patrná je jen u 

čerstvého dřeva. Na intenzitu vůně mají hlavní vliv zejména třísloviny a pryskyřice. 

Očka - jsou to zarostlé pupeny, které jsou znatelné po rozřezání dřeva a vytváří na 

něm charakteristickou „očkovou kresbu“. 

Kořenice - je oddenková část kmene, kterou charakterizuje přechod stavby dřeva 

kořenů ve stavbu dřeva kmene. 

Lískovcové dřevo - dobře viditelné je na příčném řezu jako lokální zvlnění letokruhů 

v radiálním směru. Předpokládá se, ţe je to geneticky ovlivněná růstová odchylka. 

1.1.2. Vlastnosti určující hmotnost dřeva 

Objemová hmotnost dřeva (hustota dřeva) - závisí na vlhkosti dřeva a udává se v 

kg.m-3 nebo g.cm-3. Vţdy se musí uvádět, při jaké vlhkosti byla hodnota objemové hmotnosti 

měřena. 

Měrná hmotnost dřevní substance – je definována jako hmotnost dřevní hmoty bez 

veškerých otvorů a mezer, tzn. pouze hmoty buněčných stěn. Není moţné ztotoţňovat 1m
3

 

dřevní substance s 1m
3

 dřeva, protoţe se v daném objemu dřeva vyskytuje i velké mnoţství 

prázdných prostorů. Měrná hmotnost dřevní substance se vyjadřuje při nulové vlhkosti a je u 

všech dřevin prakticky stejná » = 1499 aţ 1564 kg.m-3
. 

1.1.3. Tepelné vlastnosti dřeva 

Měrné teplo - je definované jako mnoţství tepla, které je potřeba na ohřátí 1kg látky o 

1°C. Měrné teplo dřeva je c = 1,357 J.kg
-1

.K
-1

. To znamená, ţe dřevo má velkou schopnost 

pohlcovat teplo a současně je dobrý izolátor. Podstatným činitelem je v tomto případě vlhkost 

dřeva. Přítomností vody, která má c = 4,187 J.kg
-1

.K
-1

 ve dřevě, se jeho měrné teplo zvyšuje. 

Měrná tepelná vodivost - je mnoţství tepla, které prochází jednotkou plochy a 

tloušťky materiálu za jednotku času, při jednotkovém tepelném spádu. Dřevo je špatně 

tepelně vodivé a proto například 15 cm tlustá dřevěná stěna stačí k nahrazení 60 cm silné 

stěny z cihel. Tepelná vodivost je horší kolmo na vlákna neţ v podélném směru. 
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1.1.4. Zvukově izolační vlastnosti dřeva 

Zvuková vodivost dřeva - je rychlost šíření zvuku a vyjadřuje se v m.s
-1

. Rychlost 

šíření je závislá jak na stavbě dřeviny, tak na směru šíření. Ve směru podélném ke směru 

vláken se zvuk šíří rychleji neţ v kolmém směru. Zvukovou vodivost dřeva je moţné srovnat 

s kovy. 

 podél vláken radiální směr tangenciální směr 

Např.: BOROVICE 5030 m/s 1450 m/s 850 m/s 

 

Průzvučnost dřeva - průzvučnost je vyjádřena koeficientem zvukové propustnosti, 

která udává poměr mezi intenzitou zvuku dopadajícího na materiál určité tloušťky a 

intenzitou zvuku procházejícího tím samým materiálem. 

Rezonanční schopnost dřeva - je schopnost přijímat zvukové vlny, zesílit je a vyzářit 

je bez zkreslení tónu. Tato vlastnost se vyuţívá u hudebních nástrojů. U nás je nejlepší 

rezonanční materiál rezonanční smrk, který při 10 % vlhkosti má koeficient vyzařování 1200. 

1.1.5. Vlastnosti dřeva určující vztah k elektřině 

Elektrická vodivost – u dřeva záleţí na obsahu vlhkosti. Dřevo můţe být jak izolanty, 

tak můţe být částečně elektricky vodivé. Tak jak se zvyšuje vlhkost, tak se sniţuje elektrický. 

Tohoto principu se vyuţívá například u přístrojů na měření vlhkosti. 

Poměrná permitivita - ukazuje, jak se mění kapacita kondenzátoru, jestliţe vzduch 

mezi jeho deskami nahradíme vrstvou elektricky nevodivého materiálu. U dřeva je poměrná 

permitivita rozdílná, podle směru vláken i podle vlhkosti dřeva. U dřeva je důleţitá při jeho 

zpracování za přímého pouţití elektrického proudu. 

1.1.6. Vlastnosti dřeva určující vztah k vodě 

Voda je hlavní součást všech ţivých buněk. Rozlišujeme ji podle toho, ve kterých 

prostorech se ve dřevě vyskytuje: 

Voda volná - se převáţně vyskytuje v dutinách uvnitř buněk a mezibuněčných 

prostorách, uniká ze dřeva jako první. Jejím únikem se dřevo objemově ani jinak nemění, 

mění se pouze objemová hmotnost (hustota). 

Voda vázaná - vyplňuje mikroskopické dutinky v buněčných stěnách. Takto vázanou 

vodu získává dřevo pohlcováním z okolního vzduchu – navlhá, nebo jí do vzduchu uvolňuje – 
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vysychá. Příjem nebo výdej vody způsobuje rozměrové změny dřeva (dřevo bobtná nebo 

sesychá). 

Voda chemicky vázaná - je součástí chemického sloţení dřeva. Dřevo ji obsahuje i 

suché a uvolňuje se pouze při chemickém zpracování dřeva (suchá destilace). 

Pokud nastane situace, ţe veškerá volná voda ze dřeva unikla a vázaná voda dosahuje 

největšího mnoţství, říkáme, ţe dřevo dosáhlo bodu nasycení dřevních vláken (BNV). Tento 

stav nastává okolo 30 % vlhkosti. Tato hranice vlhkosti je velmi důleţitá z hlediska reakcí 

dřeva, kterými prochází při změnách vlhkosti: 

- pokud dochází ke změnám vlhkosti v oblasti pod BNV, mění dřevo svoje rozměry 

(bobtná nebo sesychá), 

- pokud dochází ke změnám vlhkosti v oblasti nad BNV, dřevo svoje rozměry nemění. 

Vlhkost dřeva - mnoţství vody (volné i vázané) obsaţené ve dřevě, se vyjadřuje v 

procentech z hmotnosti absolutně suchého dřeva. 

Stupně vlhkosti: 

1. stupeň - je vlhkost čerstvého dřeva,  

2. stupeň - je vlhkost mokrého dřeva, která vyskytuje se u dřeva bazénovaného nebo 

plaveného, nebo na skládkách pod ochranným postřikem. Vlhkost v tomto případě můţe 

dosahovat aţ 200 %. 

3. stupeň - vlhkost na vzduchu vyschlého dřeva (15 - 20 %). 

4. stupeň - vlhkost uměle sušeného dřeva (6 - 12 %). 

Zjišťování vlhkosti dřeva se provádí hmotnostní metodou, extrakční metodou a 

elektrickým měřením vlhkosti. 

Hygroskopicita a rovnovážná vlhkost - je schopnost dřeva pohlcovat ze vzduchu 

vodní páry. Stupeň hygroskopicity záleţí na teplotě a vlhkosti vzduchu. Vlhkost dřeva 

uloţeného delší dobu na vzduchu se ustálí na tzv. rovnováţné vlhkosti, která závisí na teplotě 

a vlhkosti vzduchu. Tomuto stavu říkáme stav vlhkostní rovnováhy. Dochází k němu tehdy, 

kdy tlak vodních par ve vzduchu a tlak vodních par ve dřevě jsou v rovnováze a nemůţe tedy 

pokračovat výměna vlhkosti mezi dřevem a okolním ovzduším. 

Nasákavost dřeva vodou - je schopnost dřeva pohlcovat vodu, do níţ bylo ponořeno. 

Mnoţství pohlcené vody je závislé na době, po kterou bylo dřevo ve vodě ponořené. 
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Nasákavost se udává v procentech. Rychlost přijímání vody je závislá na počáteční vlhkosti, 

na teplotě, na tvaru a rozměrech dřeva. 

Bobtnání a sesychání - pokud uloţíme vysušené dřevo ve vlhkém prostředí, pohlcuje 

vlhkost a tím se jeho rozměry se zvětšují - bobtná. Dřevo bobtná aţ do BNV. Ve směru 

podélném bobtná o 0,1 aţ 0,6 %, ve směru radiálním bobtná o 3 aţ 6 % a ve směru 

tangenciálním bobtná o 6 aţ 12 %. Sesychání je opak bobtnání. 

Borcení dřeva – je způsobeno nerovnoměrným vysoušením anebo vadami dřeva. Je 

provázeno tvořením drobných trhlin. Vzniká jako následek bobtnání a sesychání dřeva. 

Mezi fyzikální vlastnosti patří ještě řada dalších vlastností, které ale uţ nejsou pro 

potřeby práce podstatné. 

1.2.  Mechanické vlastnosti dřeva [18] 

Schopnosti dřeva odolávat účinkům vnějších mechanických sil. I zde platí, ţe 

v různých směrech má dřevo různé mechanické vlastnosti. 

1.2.1. Pružnost dřeva 

Jedná se o vratnou deformaci dřeva působením vnějších sil. Dřevo se potom, co na něj 

vnější síly přestanou působit vrací do svého původního tvaru. Modul pruţnosti se udává 

v MPa. Vyjadřuje napětí, při kterém se v mezích pruţnosti mění pevnostní parametry dřeva. 

Modul pruţnosti se mění v závislosti na druhu dřeviny, na vlhkosti, na anizotropii, na vadách 

dřeva a na objemové hmotnosti. Modul pruţnosti se zkouší podle ČSN EN 408. 

1.2.2. Pevnost dřeva 

Je hodnota působení vnějších sil, po které je deformace nevratná nebo dojde k 

celkovému porušení dřeva.  

Statická pevnost 

Pevnost v tahu - je odolnost dřeva proti působení síly, která se jej snaţí prodlouţit, při 

překročení meze pevnosti dřevěný prut praská. Na pevnost v tahu má vliv: směr vláken, 

vlhkost dřeva, objemová hmotnost, anatomická stavba. Pevnost v tahu se zkouší podle ČSN 

49 0113 a ČSN 49 0114. 

Pevnost v tlaku - je odpor, který klade dřevo vnější síle, jeţ se snaţí dřevo stlačit. 

Pevnost v tlaku se zkouší podle ČSN 49 0110 a ČSN 49 0112, ovlivňuje ji: směr vláken, 

vlhkost dřeva, objemová hmotnost, anatomická stavba. 
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Pevnost ve smyku - je odolnost dřeva proti působení vnějších sil, které se snaţí 

posunout jednu část tělesa po druhé. Pevnost ve smyku se zkouší podle ČSN 49 0118, 

ovlivňuje ji: vlhkost, objemová hmotnost, anatomická stavba. 

Pevnost v ohybu - je schopnost dřeva odolávat zatíţení, je-li materiál podepřen a síla 

působí mimo tyto podpěry. Pevnost v ohybu je zkoušena podle ČSN 49 0115. Důleţitá je u 

nosníků a stropních trámů. 

Pevnost ve vzpěru - je to zvláštní případ tlakové pevnosti a částečně zde spolupůsobí 

pevnost v ohybu. Vyskytuje se u stojek a podpěrných sloupů 

Dynamická pevnost – je odpor dřeva proti namáhání, které se často mění nárazem 

nebo rychlými změnami zatíţení. 

Příčná pevnost proti rázovému ohybu (houţevnatost) - schopnost dřeva odolávat síle, 

která působí v pohybu po určité dráze a zatěţuje element rázově (přeráţecí práce). Je 

zkoušena podle ČSN 49 0117. 

1.2.3. Tvrdost dřeva 

tvrdostí dřeva rozumíme velikost jeho odporu proti vnikání cizího tělesa. Tvrdost 

dřeva ovlivňuje: směr vláken, vlhkost dřeva, objemová hmotnost, anatomická stavba. 

1.2.4. Štípatelnost dřeva 

je to schopnost dřeva dělit se působením klínu na části. Štípatelnost dřeva se zkouší 

podle ČSN 49 0119, ovlivňuje ji: směr vláken, vlhkost dřeva, objemová hmotnost, 

anatomická stavba. 

1.2.5. Ohýbatelnost dřeva 

je to schopnost dřeva změnit účinkem vnějších sil tvar a udrţet si ho, i kdyţ síly uţ 

přestaly působit. Ohýbatelnost ovlivňuje mnoţství ligninu ve dřevě. Dřevo se dá plastifikovat 

teplem a vlhkem, ale také chemicky (např. čpavkem). Po ohnutí, aby byl ohyb fixován, se 

dřevo vysuší. 

2. Charakteristiky vlivu teploty na fyzikální a chemické vlastnosti 

Při navrhování dřevěných konstrukcí na účinky poţáru lze v podstatě zohlednit tři 

způsoby posouzení vlivu účinku poţáru na charakteristiky materiálu. A to: 

 - zjednodušená metoda účinného průřezu, při které se stanovuje únosnost účinného průřezu 

za předpokladu, ţe původní tuhost ani pevnost není poţárem ovlivněna. Faktické zhoršení 

pevnosti a tuhosti je v tomto případě kompenzováno pouţitím zvětšené hloubky zuhelnatění. 
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 - metoda redukované pevnosti a tuhosti, ve které se početně stanoví únosnost zbytkového 

průřezu se sníţenou pevností a zhoršeným modulem pruţnosti materiálu. 

 - obecná metoda, při níţ se určuje teplota a vlhkost zbytkového průřezu dřevěného prvku a 

vztah mezi pevností, popř. modulem pruţnosti a fyzikálními charakteristikami materiálu 

(teplotou a vlhkostí). [15] 

Pokud dochází k dlouhodobému termickému zatěţování dřeva v oblasti teplot +80°C 

aţ +120°C dřevo se převáţně pouze vysušuje (uvolňuje se z něj volná i vázaná voda). Tím se 

zvětšuje jeho vnitřní povrch, který přichází do styku se vzduchem (kyslíkem) a díky tomu je 

vysušené dřevo snadněji zapalitelné. Na povrchu vznikají trhliny, dochází k uvolňování 

(vytékání) pryskyřice z jehličnatého dřeva a mírnému zhnědnutí dřeva. Mechanické vlastnosti 

dřeva se ale v tomto okamţiku ještě prakticky nemění. 

K prvnímu stupni vlastní termické degradace dřevní hmoty (dehydrataci polysacharidů 

- hemicelulóz a celulózy) dochází při teplotách +150°C aţ +200°C. Dochází při ní k výrazné 

změně barvy do hnědých odstínů a v této fázi jiţ nastává pozorovatelný pokles mechanických 

vlastností dřeva, zejména houţevnatosti. Při těchto teplotách ale ještě nedochází k 

významnému uvolňování hořlavých plynných produktů. 

Druhý stupeň termické degradace dřevní hmoty (depolymerizace - pyrolýza 

polysacharidů a ligninu) začíná většinou při teplotách nad +220°C a vznikají při ní plynné 

produkty: vodík, methan, oxid uhelnatý, aldehydy, ketony a další nízkomolekulární produkty. 

Po difuzi nad povrch dřeva tyto hořlavé nízkomolekulární látky reagují se vzdušným 

kyslíkem za vývoje tepla a se světelnými efekty hoří. Hoření dřeva tedy v této fázi znamená 

hoření uvolňovaných plynů. Pyrolýzou dřevní hmoty se také významně sniţují mechanické 

vlastnosti - pevnost dřeva. Vývoj teploty pod vrstvou pyrolýzy je uveden v grafu 1. [18] 

 

Graf 1 Vývoj teploty pod vrstvou pyrolýzy [19] 
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Výsledkem termické degradace dřevní hmoty (pyrolýzy) je dřevěné uhlí, které při 

teplotách nad cca +350°C za přítomnosti vzdušného kyslíku samovolně bezplamenně hoří 

(ţhne) a tím uvolňuje další tepelnou energii, která je potřebná pro pyrolýzu zbylých 

(vnitřních) vrstev dřeva. Konečným produktem hoření dřeva je anorganický zbytek - dřevěný 

popel. 

Obrázek 2 Změna dřeva působením poţáru [4] 

Významný vliv na stupeň hořlavosti dřeva a materiálů na jeho bázi mají kromě 

vlastního chemického sloţení i další faktory, obzvláště: 

vnitřní struktura dřeva - jeho pórovitost, hustota, podíl jarního a letního dřeva, 

anatomická stavba (podíl jednotlivých typů buněk dřeva), propustnost pro plyny a kapaliny, 

měrné teplo a tepelná vodivost - zjednodušeně druh dřeva, 

geometrie konstrukce - velikost, tvar, poměr plochy (povrchu) k objemu, podíl 

čelních a bočních ploch, ostré hrany, drsnost povrchu, trhliny apod., 

přítomnost pomocných látek - lepidel, nátěrových hmot, biocidů, retardérů hoření 

atd. a jejich poţárně technické vlastnosti, 

parametry okolní atmosféry - teplota a relativní vlhkost vzduchu (a s nimi související 

vlhkost dřeva), rychlost proudění, skladba vzduchu (obsah kyslíku, oxidu uhličitého atd.). 
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Obrázek 3 Schéma hoření dřeva [18] 

2.1.  Chování dřeva vystaveného požáru 

Pokud vystavíme konstrukční prvky ze dřeva, nebo materiálů na bázi dřeva poţáru, 

nejprve vzplanou a dále poměrně silně hoří, neţ se vytvoří zuhelnatělá vrstva dřevné hmoty. 

Ta zabraňuje přístupu vzduchu k vnitřní části průřezu konstrukčních prvků, zpomaluje hoření 

a zároveň má dobré tepelně izolační vlastnosti. 

K zuhelnatění prvků ze dřeva a materiálů na bázi dřeva nedochází jen při přímém 

vystavení účinkům poţáru. K jejich zuhelnatění můţe dojít i v případě, ţe na počátku poţáru 

byly chráněny před jeho účinky. V tomto případě dojde k zuhelnatění aţ v průběhu poţáru. 
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3. Poţární odolnost 

Poţární odolnost konstrukce stavby je schopnost této konstrukce odolávat účinkům 

poţáru po určitý čas tak, aby nedošlo k porušení její funkce. Konstrukce jsou děleny podle 

zatíţení na nosné a nenosné.  

Poţární odolnost konstrukcí se můţe ověřit: 

- zkouškou 

- normovou hodnotou, nebo výpočtem 

- zkouškou a výpočtem 

Poţární odolnost konstrukce se hodnotí stanovenými kritérii a časem v minutách. 

Uvedený čas se stanoví buď na základě zkoušky, nebo výpočtem, nebo porovnáním 

s posouzeným materiálem. Zkoušený materiál je ve zkušebním zařízení zatěţován normovou 

teplotní křivkou. Přitom musí v uvedeném čase nastat jeden ze tří mezních stavů: 

a) porušení stability 

b) porušení celistvosti 

c) překročení mezních teplot 

Návrh poţární odolnosti má vystihovat očekávané chování konstrukce během 

vystavení účinkům poţáru. Analýzu je moţné provést pro celou konstrukci, části konstrukce, 

nebo pro jednotlivé části sloţených konstrukcí. Pokud pouţijeme analýzu jednotlivých prvků 

konstrukce, můţeme účinek zatíţení určit pro čas t = 0. U analýzy částí konstrukce je moţné 

okrajové podmínky a podmínky podepření povaţovat za neměnné v čase. V případě globální 

konstrukční analýzy při poţární situaci je nutné vzít v úvahu účinky teplotního roztaţení a 

přetvoření, vlastnosti materiálu závislé na teplotě, tuhost prvku a příslušný způsob porušení 

při vystavení účinkům poţáru. 

3.1.  Stanovení požární odolnosti podle ČSN EN 1995-1-2 

Výpočet poţární odolnosti se skládá z několika částí (viz. Tabulka 1). Mezi ty hlavní 

patří modelování poţáru (teplotní analýzu poţárního úseku řeší ČSN EN 1991-1-2), přestup 

tepla do konstrukce, změna materiálových a průřezových parametrů při poţáru a návrh 

stavebního prvku za vysokých teplot. 
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Tabulka 1 Návrh poţární odolnosti konstrukce [15] 

 

3.1.1. Modely požárů 

Dokonalejším modelem poţáru je např. parametrická teplotní křivka (viz Graf 1), 

která vyjadřuje závislost teploty plynů na čase a zohledňuje přitom vlastnosti stěn poţárního 

úseku, vliv otvorů ve stěnách a typ provozu v poţárním úseku. Popisuje i fázi chladnutí, kdyţ 

se teplota plynů kvůli malému přístupu kyslíku, nebo po vyhoření paliva, sniţuje. 

Pro běţnou praxi je ale vyhovující i zjednodušený model poţáru. Tím je 

např. nominální normová teplotní křivka (viz Graf 1), která popisuje závislost plynů 

v poţárním úseku na čase. Její pouţití je poměrně snadné, nevýhodou je, ţe dává mírně 

konzervativní výsledky a její vyuţití má svá omezení – např. velikost poţárních úseků, 

velikost poţárního zatíţení a rozloţení tepelné energie. 

Návrh konstrukce za požární 
situace

VSTUPY

Požární zatížení
Geometrie požárního úseku

Charakteristiky hoření

Geometrie prvků

Termální vlastnosti

Součinitel přestupu tepla

Mechanické zatížení

Geometrie prvků

Uložení prvků (spoje)

Mechanické vlastnosti

NÁVRH POŽÁRNÍ ODOLNOSTI 
KONSTRUKCE

Teplotní analýza požárního úseku

Přestup a vedení tepla v konstrukci

Návrh konstrukce za zvýšených teplot

EVROPSKÉ NORMY

ČSN EN 1991-1-2

ČSN EN 1995-1-2



 
16 

 

 

Graf 2 Parametrická a nominální normová teplotní křivka 

Vzorec normové teplotní křivky: 

TN = T0 + 345.log.(8t+1) 

TN – teplota plynů při poţáru (nebo při zkoušce poţární odolnosti) [°C] 

T0 – počáteční teplota prostředí před poţárem [°C] 

t – doba trvání poţáru nebo zkoušky [min] 

3.1.2. Přestup tepla do konstrukce 

U dřeva dochází k odhořívání povrchu průřezu. Tím se účinný průřez se zmenšuje. 

Vliv teploty se projeví i na změně vlastností (parametrů) materiálu. Protoţe dřevo má nízkou 

teplotní vodivost, je problematika vedení tepla u dřevěných konstrukcí nahrazena hloubkou 

zuhelnatění. 

3.1.3. Hloubka zuhelnatění 

Hloubka zuhelnatění je definována jako vzdálenost mezi vnějším povrchem 

původního konstrukčního prvku a polohou čáry zuhelnatění. Vypočítává se z doby vystavení 

účinkům poţáru a příslušné rychlosti zuhelnatění. 

Výpočet vlastností průřezu má vycházet z aktuální hloubky jeho zuhelnatění včetně 

zaoblení rohů. Můţe být také stanoven nominální průřez bez zaoblení rohů, který je zaloţen 

na nominální hloubce zuhelnatění. 
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Poloha čáry zuhelnatění je rovna poloze 300°C izotermy. Toto platí pro většinu 

listnatých i jehličnatých dřevin. 

Rychlosti zuhelnatění jsou normálně rozdílné pro: 

- povrchy nechráněné během doby vystavení účinkům poţáru 

- zpočátku chráněné povrchy před porušením ochrany 

- zpočátku chráněné povrchy, kdyţ jsou vystaveny poţáru po porušení ochrany 

Při výpočtu hloubky zuhelnatění předpokládáme konstantní rychlost zuhelnatění, 

přestoţe při delším vystavení konstrukce účinkům poţáru se rychlost zuhelnatění v důsledku 

izolační schopnosti zuhelnatělé vrstvy sníţí. 

Nechráněné povrchy 

Rozlišujeme dvě hodnoty rychlosti zuhelnatění: 

- jednorozměrná návrhová rychlost zuhelnatění 

- nominální návrhová rychlost zuhelnatění 

Jednorozměrná návrhová rychlost zuhelnatění 

Jednorozměrná návrhová rychlost zuhelnatění platí pro jednorozměrné zuhelnatění a 

uvaţuje se konstantní v čase (viz Obrázek 4 ) 

 

 

 

 

Obrázek 4 Jednorozměrné zuhelnatění širokého průřezu (vystaveného účinkům poţáru 

z jedné strany) 

Pro prvky širokého průřezu se jednorozměrná hloubka zuhelnatění vypočítá vztahem: 

dchar, 0 = β0·t, 

kde dchar, 0 je nominální návrhová hloubka zuhelnatění pro jednorozměrné zuhelnatění, 

β0 je nominální návrhová rychlost zuhelnatění a t je doba vystavení účinkům poţáru. 
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Aby bylo moţné vyuţití jednorozměrné návrhové rychlosti zuhelnatění, musí být 

zváţeno zvětšené zuhelnatění blízko rohů průřezu a původní minimální šířka průřezu 

konstrukčního prvku bmin musí splňovat:  

bmin = 2dchar, 0 + 80  pro dchar, 0 ≥ 13 mm 

bmin = 8,15dchar, 0  pro dchar, 0 < 13 mm 

Pokud je délka kratší strany průřezu menší neţ bmin, pouţije se nominální návrhová 

rychlost zuhelnatění. 

Nominální návrhová rychlost zuhelnatění 

Nominální návrhová hloubka zuhelnatění se vypočítá podle vztahu: 

dchar, n = βn·t, 

kde dchar, n je nominální návrhová hloubka zuhelnatění, βn nominální návrhová rychlost 

zuhelnatění a t je doba vystavení účinkům poţáru. Nominální návrhová hloubka zuhelnatění 

zahrnuje účinek zaoblení rohů a trhlin (Obrázek 5). 

Návrhové rychlosti zuhelnatění pro dřevěné konstrukce, které nejsou po dobu 

vystavení poţáru chráněny, jsou uvedeny v ČSN EN 1995-1-2. Hodnoty platí pro 

charakteristickou hustotu 450 kg/m
3
 a tloušťku desky 20 mm (viz Tabulka 2).  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Hloubka zuhelnatění pro jednorozměrné a nominální zuhelnatění [16] 
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Tabulka 2 Návrhové rychlosti zuhelnatění β0 a βn pro dřevo, LVL, dřevěné obloţení a 

desky na bázi dřeva [7] 

Hodnoty z tabulky 2 platí pro desky na bázi dřeva, dřevěné obloţení a překliţky za 

předpokladu tloušťky desky 20 mm a charakteristické hustoty 450 kg/m
3
. Pro jiné tloušťky a 

charakteristické hustoty je rychlost zuhelnatění dána vztahy: 

β 0, p, t = β0·kρ·kh, 

kde kρ =  

       kh =  

ρk je charakteristická hustota v kg/m
3
 a hp je tloušťka desky v mm. β0 je rychlost 

zuhelnatění z tabulky 2. 

Povrchy zpočátku chráněné 

U povrchů chráněných proti účinkům poţáru protipoţárním obvodovým pláštěm, 

jinými ochrannými materiály, nebo jinými konstrukčními prvky (viz Obrázek 6)se musí 

uváţit následující podmínky: 

- počátek zuhelnatění je posunut aţ do času tch 
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- zuhelnatění můţe začít před porušením poţární ochrany. Bude ale probíhat niţší 

rychlostí neţ rychlostmi zuhelnatění, které jsou uvedeny v tabulce 2, aţ do času 

porušení poţární ochrany tf 

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

uvedené v tabulce 2 aţ do času ta 

- v čase ta, kdyţ je hloubka zuhelnatění srovnatelná buď s hloubkou zuhelnatění 

stejného prvku bez poţární ochrany, nebo se rovná 25 mm, podle toho, co je 

menší, se rychlost zuhelnatění vrací k hodnotě v tabulce 2. 

Ochrana zajišťovaná dalšími konstrukčními prvky můţe být omezená s ohledem na:  

- poškození nebo kolaps ochranného prvku 

- nadměrnou deformaci ochranného prvku 

Současně je potřeba zváţit účinek nevyplněných mezer o velikosti větší neţ 2 mm ve 

spojích a obloţení na začátek zuhelnatění a pokud je to vhodné, tak i na rychlost zuhelnatění 

před porušením ochrany. 

Obrázek 6 Příklady protipoţárního obloţení: a) nosníků, b) sloupů [7] 

Legenda: 1-nosník, 2-sloup, 3-zákop, 4-obložení 
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Graf 3 Vývoj hloubky zuhelnatění v čase, kdyţ tch = tf a kdyţ hloubka zuhelnatění 

v čase ta je nejméně 25 mm [7] 

Legenda: 1-Průběh rychlosti zuhelnatění βn (nebo β0) pro prvky nechráněné během 

doby vystavení účinkům požáru; 2-Průběh pro zpočátku chráněné prvky po porušení požární 

ochrany: 2a-Po odpadnutí požární ochrany, zuhelnatění začíná ve zvýšené míře; 2b-Po 

dosažení hloubky zuhelnatění 25 mm se rychlost zuhelnatění redukuje na úroveň danou 

v tabulce 2 

 

Graf 4 Hloubky zuhelnatění v čase, kdyţ tch = tf a hloubka zuhelnatění v čase ta je 

menší neţ 25 mm [7] 

Legenda: 1-Průběh pro prvky nechráněné během doby vystavení účinkům požáru; 

 3-Průběh pro zpočátku chráněné prvky s dobami porušení požární ochrany tf a 

s časovým limitem ta menším než je uvedeno v podmínce 
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Graf 5 Vývoj hloubky zuhelnatění v čase, kdyţ tch < tf [7] 

Legenda: 1-Průběh rychlosti zuhelnatění ßn (nebo ß0) pro prvky nechráněné během 

doby vystavení účinkům požáru; 2-Průběh pro zpočátku chráněné prvky, kde zuhelnatění 

začíná před porušením ochrany 

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

2b-po odpadnutí ochrany začíná zuhelnatění ve zvýšené míře 

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

hodnoty uvedené v tabulce 1. 

3.2.  Navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru 

Konstrukce musí splňovat určitou únosnost a poţárně dělící funkci, aby nedocházelo 

k předčasné ztrátě únosnosti a následnému zborcení konstrukcí. Pro ověření mechanické 

odolnosti se musí návrhové hodnoty určovat podle vztahů:  

fd,fi = kmod,fi·  

Sd,fi = kmod,fi·  

fd,fi návrhová pevnost při poţáru 

Sd,fi návrhová tuhostní vlastnost (modul pruţnosti Ed,fi, nebo modul pruţnosti ve 

smyku Gd,fi) při poţáru 

f20  20% kvantil pevnostní vlastnosti při běţné teplotě 

S20 20% kvantil tuhostní vlastnosti (modul pruţnosti nebo modul pruţnosti ve  

 smyku) při běţné teplotě 
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kmod,fi modifikační součinitel pro poţár 

γM,fi dílčí součinitel spolehlivosti dřeva při poţáru 

Modifikační součinitel pro poţár kmod,fi zohledňuje redukci pevnostních a tuhostních 

vlastností při zvýšených teplotách. Jeho hodnoty jsou uvedeny u jednotlivých metod výpočtu. 

U dílčího součinitele spolehlivosti dřeva při poţáru se doporučuje počítat s hodnotou γM,fi = 1. 

S20 a f20 získáme vynásobením hodnoty únosnosti, nebo pevnosti konstrukčního prvku za 

běţné teploty součinitelem kfi (hodnoty jsou uvedeny v tabulce 3). 

Tabulka 3 Hodnoty součinitele kfi [16] 

 

 

 

 

 

 

 

Poţární odolnost dřevěných konstrukcí je moţno ověřit podle času a únosnosti. Oproti 

konstrukcím z jiného materiálu nelze u konstrukcí ze dřeva posuzovat poţární odolnost podle 

teploty, protoţe dřevo nemá kritickou teplotu. 

Pro ověření poţární odolnosti podle doby trvání vystavení účinkům poţáru platí vztah: 

Ed,fi ≤ Rd,t,fi 

Ed,fi návrhový účinek zatíţení při poţární situaci, určený podle EN 1991-1-2:2002,  

 zahrnující účinky teplotní roztaţnosti a přetvoření 

Rd,t,fi odpovídající návrhová odolnost při poţární situaci 

Pro určení účinku zatíţení pouţijeme čas t = 0 a kombinační součinitele ψ1,1 nebo ψ2,1 

podle EN 1991-1-2:2002.  
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Z analýzy pro běţnou teplotu je moţné zjednodušeně stanovit účinek zatíţení Ed,fi 

podle vztahu: 

Ed,fi = ηfi·Ed 

Ed návrhový účinek zatíţení při navrhování na běţnou teplotu pro základní 

 kombinaci zatíţení, viz EN 1990 

ηfi redukční součinitel pro návrhové zatíţení při poţární situaci 

Redukční součinitel ηfi pro kombinace zatíţení podle EN 1990:2002 lze určit ze 

vztahu: 

 

nebo jako menší z hodnot získaných rovnicí výše a z rovnice: 

 

Qk,1 je charakteristická hodnota hlavního proměnného zatíţení 

Gk charakteristická hodnota stálého zatíţení 

γG dílčí součinitel pro stálá zatíţení 

γQ,1 dílčí součinitel pro proměnné zatíţení 1 

ψfi součinitel pro časté hodnoty proměnných zatíţení při poţární situaci, dané buď  

 ψ1,1 nebo ψ2,1 

ξ redukční součinitel nepříznivých stálých zatíţení G 

Jako zjednodušení lze pouţít hodnotu ηfi = 0,7 pro prostory, kde dochází ke hromadění 

zboţí, včetně přístupových prostor. Pro ostatní prostory se uvaţuje hodnota ηfi = 0,6. 

3.2.1. Metoda redukovaného průřezu 

Účinný průřez se má vypočítat pomocí redukce počátečního průřezu o účinnou 

hloubku zuhelnatění def.  

def = dchar,n + k0·d0 

d0 = 7 mm 

dchar,n = nominální návrhová hloubka zuhelnatění 

k0 = součinitel tloušťky vrstvy nulové pevnosti, určení dle tabulky 4 
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Předpokládá se, ţe má materiál v blízkosti čáry zuhelnatění ve vrstvě tloušťky k0·d0 

nulovou pevnost a tuhost a zároveň se vlastnosti pevnosti a tuhosti zbytkového průřezu 

uvaţují nezměněné. 

Obrázek 7 Definice zbytkového průřezu a účinného průřezu [3] 

Legenda: 1-počáteční povrch prvku; 2-okraj zbytkového průřezu; 3-okraj účinného 

průřezu 

Pro nechráněné prvky se součinitel k0 určí: 

Tabulka 4 Určení součinitele k0 pro nechráněné povrchy [3] 

 k0 

t < 20 minut  

t ≥ 20 minut 1 

 

Pro chráněné povrchy, kdy tch > 20 minut, platí, ţe hodnota k0 lineárně roste od 0 do 1 

na intervalu 0 ≤ t ≥ tch (graf 6). 
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Graf 6 Průběh součinitele k0 [3] 

Legenda: a) Nechráněné povrchy a chráněné povrchy, kdy tch ≤ 20 minut; b) Chráněné 

povrchy, kdy tch > 20 minut 

Při výpočtu návrhových pevnostních a tuhostních vlastností účinného průřezu se 

počítá s kmod,fi = 1,0. 

3.2.2. Metoda redukovaných vlastností 

Níţe uvedená pravidla platí průřezy jehličnatých dřevin, vystavených účinkům poţáru 

ze třech nebo čtyř stran, kruhové průřezy, které jsou účinkům poţáru vystaveny podél jejich 

celého obvodu. 

V tomto případě se únosnost určí pro zbytkový průřez konstrukčního prvku 

s uváţením poklesu parametrů pevnosti a tuhosti. Zbytkový průřez se stanoví zmenšením 

původního průřezu o hloubku zuhelnatění dchar,n. 

Pro dobu trvání poţáru delší neţ 20 minut se modifikační součinitel určí podle rovnic: 

- pro pevnost v tlaku: 

kmod,fi = 1,0 -  

- pro pevnost v ohybu: 

kmod,fi = 1,0 -  

- pro pevnost v tahu a modul pruţnosti: 

kmod,fi = 1,0 -  

p – obvod zbytkového průřezu vystaveného poţáru v metrech 

Ar – plocha zbytkového průřezu v [m
2
] 
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Pro čas t = 0 se modifikační součinitel pro poţár kmod,fi = 1 a to jak pro chráněné 

povrchy, tak i pro nechráněné. V případě, ţe je nechráněný prvek vystaven účinkům poţáru 

po dobu 0 ≤ t ≥ 20 minut, můţeme hodnotu modifikačního součinitele určovat lineární 

interpolací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7 Závislost modifikačního součinitele kmod,fi na mechanických vlastnostech [3] 

1-pevnost v tahu, modul pružnosti; 2-pevnost v ohybu; 3-pevnost v tlaku 

4. Posouzení poţární odolnosti dřevěných konstrukčních prvků 

Součástí bakalářské práce je program v Microsoft Office Excel 2007, který by měl být 

pomůckou při výpočtu poţární odolnosti dřevěných konstrukčních prvků. Pro tuto práci jsem 

si vybrala k posouzení nosníky a sloupy a to z toho důvodu, ţe jsou to nejčastěji pouţívané 

konstrukční prvky. Program se sestává ze třech listů, z nichţ jeden je vstupní, do kterého je 

moţné zadávat údaje a to podle barevného rozdělení. Do zelených políček je moţné zadávat 

libovolné hodnoty, zatímco ţlutá políčka mají předem definované seznamy a z těch je moţné 

si vybrat. Libovolnou hodnotu ale do nich nezadáme (viz obrázek 7) Zbylé dva jsou čistě 

výpočetní a není do nich moţné zadávat ţádné údaje. Jeden vypočítává odolnost prvku za 

normální situace (viz obrázek 8), druhý za situace poţární (viz obrázek 9). Postup výpočtu, 

který byl pouţit i v samotném programu, je znázorněn v diagramu 1 a 2.  
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Diagram 1 Postup výpočtu poţární odolnosti dle ČSN EN 1995-1-2 

ANO NE 

Nosníky, 
sloupy

Chráněný
prvek

Vypočítat počátek zuhelnatění tch

podle 3.4.3.3

treq≤tch

Postup 
rozepsán v 
diagramu 2

Žádné 
zuhelnatění

Výběr zjednodušené 
metody výpočtu

metoda 
redukovaného 

průřezu

Vypočítat A, I, W 
účinného průřezu, 

kmod,fi=1

Vypočítat Rd

Ed≤Rd

KONEC

metoda 
redukovaných 

vlastností

Vypočítat A, I, 
W zbytkového 

průřezu

Vypočítat hloubku zuhelnatění

dchar,n=ßn·t

dchar,0=ß0·t

ANO 

  

NE 

ANO 

NE 
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Diagram 2 Posouzení výpočtu hloubky zuhelnatění chráněných povrchů dle ČSN EN 1995-1-2 

Chráněný nosník, 
sloup

treq≤tch

Vypočítat čas 
porušení tf podle 

3.4.3.4

tf>tch

Vypočítat k2 a 
redukovanou 

rychlost 
zuhelnatění

treq≤tf

Vypočítat k3 a 
rychlost 

zuhelnatění po 
porušení ochrany

Vypočítat hloubku 
zuhelnatění pro 

t=treq

Pokračovat viz 
diagram 1 - Výběr 

zjednodušené 
metody výpočtu

ANO 

NE 

NE 

ANO 
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Obrázek 8 Zadávací list výpočetního programu 
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Obrázek 9 List pro výpočet odolnosti pro normální situaci 
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Obrázek 10 List pro výpočet pro poţární situaci 
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5. Moţnosti zvýšení poţární odolnosti dřevěných konstrukcí 

Ochranné prostředky, kterými mohou být stavební konstrukce chráněny lze v podstatě 

rozdělit do následujících skupin: 

- tradiční ochrana obezděním nebo pouţitím betonu 

- protipožární omítky a nástřiky 

- protipožární nátěry 

- impregnace dřeva 

- protipožární deskové obklady 

- lepené obklady z minerálních vláken 

Jako protipoţární ochrana jsou v případě dřevěných konstrukcí vyuţívány skupiny, 

které jsou v seznamu, viz výše, označeny tučně. Poţadovaná poţární odolnost konstrukcí 

musí být po celou dobu předpokládané ţivotnosti objektu beze změny. [10] 

5.1.  Protipožární omítky a nástřiky 

Tento způsob protipoţární ochrany patří k nejstarším ochranným systémům, který se 

pouţívá. Na rákosové a dřevěné stěny se v minulosti nanášely hliněné omítky a jíl jako 

ochrana proti povětrnostním vlivům a zároveň tyto stěny ochraňovaly i před účinky poţáru. 

Později se vyuţívaly nejrůznější typy vápenných a cementových omítek. [10] 

5.1.1. Protipožární omítky 

Podle sloţení malty rozeznáváme v současné době tři skupiny omítek, vyuţívaných 

jako protipoţární ochrana. Z hlediska poţárně izolačních vlastností jsou nejúčinnější omítky 

v první skupině, nejméně potom ty ve skupině třetí (tloušťka vrstvy musí být alespoň 10mm). 

1. sádroperlitové nebo sádrovermikulitové 

2. sádrové nebo vápenosádrové 

3. vápenné, vápenocementové nebo cementové 

 

Vermikulitové omítky (γ = 250 – 300 kg.m
-3

) mají kromě dobrých protipoţárních 

schopností i dobré akustické, proti kondenzační a tepelně izolační vlastnosti. 

U druhé skupiny omítek dochází, díky vlastnostem sádry, ke zpoţďování vedení tepla. 

To je způsobeno zejména vysokým obsahem chemicky vázané vody v sádře, kvůli kterému se 

značná část tepla spotřebuje na odpaření vody. Odpařením vody dochází při vysokých 
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teplotách k objemovým změnám a tvorbě trhlin. Smršťování sádry se dá zabránit přidáním 

např. minerálních vláken, nebo drátěných pletiv.  

Při nanášení musí být dřevěné konstrukce opatřeny keramickým pletivem, drátěnou 

sítí (velikost ok maximálně 12,5 mm), nebo tahokovem. [10] 

5.1.2. Protipožární nástřiky 

Vyuţití protipoţárních nástřiků je u dřevěných konstrukcí moţné jen pokud je dřevo 

předem impregnované proti plísním a dřevokaznému hmyzu a nástřik musí být aplikován do 

kovového pletiva upevněného přímo na konstrukci. [10] 

5.2.  Protipožární nátěry 

I tento způsob protipoţární ochrany má za sebou bohatou historii. Dřevo bylo 

v minulosti natíráno vápnem, vodnými vápennými roztoky, hlinkou, hliněnou mazaninou, 

vodním sklem, roztoky solí, mořskou vodou a ve středověku také nátěry na bázi organických 

látek, například volskou krví. 

Druhy protipoţárních nátěrových systémů rozdělujeme na základě jejich funkce a 

účelu na systémy: 

- zábranné 

- intumescentní (zpěnitelné) 

- sublimující 

U nátěrových systémů není u dřeva moţné změřit tloušťku nanesené vrstvy, protoţe 

nátěr se do dřeva musí vsáknout. Kvalita nátěrů se s ohledem na vsakování kontroluje 

poměrným mnoţstvím spotřebované nátěrové hmoty na natírané ploše. [10] 

5.2.1. Zábranové nátěrové systémy 

Tyto nátěry nemají v podstatě ţádnou tepelně izolační schopnost a jejich funkce je 

zaloţen jen na bariérovém efektu. Systém brání přístupu plamene k ošetřenému prvku a 

chrání jej i během určité doby jeho vznícení. Poté omezuje přístup kyslíku a tím zamezuje 

šíření plamene po povrchu. Mají vysokou účinnost, srovnatelnou s intumescentními nátěry. 

Jsou tvořeny na bázi anorganických systémů. Nejčastěji lehce tavitelné skloviny, 

glazury, často jsou do nich přidávány krátká výztuţná vlákna a aditiva, která přispívají ke 
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zhášení plamene. Účinkem poţáru dojde k vytvoření pevné krusty na povrchu chráněného 

předmětu s dobrou přilnavostí k povrchu, která brání dalšímu šíření plamene. [10] 

5.2.2. Intumescentní nátěrové systémy 

V poslední době je tento způsob protipoţární ochrany nejrozšířenější. Principem 

funkce intumescentních nátěrů je vznik izolační vrstvy nehořlavé pěny s malou tepelnou 

vodivostí. Pěna se vytváří chemickou reakcí nátěru na základě zvýšené teploty. Tuto reakci 

způsobují sloučeniny fosforu obsaţené v nátěru. Účinnost konkrétních nátěrů je závislá na 

struktuře, výšce vypěnění a velikosti jednotlivých buněk pěny. 

Zpěnitelné nátěry můţe pouţít u konstrukcí, u kterých je poţadovaná poţární odolnost 

do 30 minut, například snadno přístupné plochy sloupů a nosníků uvnitř půdních vestaveb.  

Intumescentní nátěry zvýší za poţární situace svůj objem aţ 50x. Proto stačí nanášet 

pouze tenkou vrstvu – do 1 mm. Aby byla tato ochrana funkční nesmí být chráněné prvky 

dodatečně zakryty jinou konstrukcí, protoţe zpěňující nátěr potřebuje dostatečný prostor na 

vytvoření ochranné pěny. 

Nevýhodou tohoto typu ochrany je neurčená funkční ţivotnost, velmi obtíţná kontrola 

funkce, finanční náročnost a komplikovanost obnovy nátěrů. [10] 

 

5.2.3. Sublimující nátěrové systémy 

Jedná se o přechod mezi nátěry a nástřiky. Poprvé byly vyuţity v USA při letech do 

vesmíru. Jedná se o poměrně silnou vrstvu, která je vyztuţená skleněnými vlákny nebo 

rohoţemi. Při vyšších teplotách se tato vrstva začíná odpařovat – sublimovat. Plyny uvolněné 

v důsledku rozkladu strhávají plamen a ochlazují povrch, na kterém jsou naneseny. [10] 

Výhodou těchto nátěrů je, ţe jsou velmi stálé, odolné vůči povětrnostním vlivům a 

mechanickému namáhání.  

Nevýhodou je jejich vysoká cena, kvůli které nebývají příliš vyuţívané. 

5.3.  Impregnace dřeva 

Ochranu dřeva je moţné kromě protipoţárních nátěrů a nástřiků provádět i 

impregnací. A to buď povrchovou impregnací, ke které jsou vyuţívány vodou ředitelné 

přípravky, nebo hloubkovou impregnací, která se provádí za vyššího tlaku, nebo máčením 
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dřeva v roztocích s obsahem retardéru. U stavebních konstrukcí ale nemá hloubková 

impregnace přílišné vyuţití a proto blíţe popíšu jen impregnaci povrchovou, od které se ale 

v poslední době také ustupuje. Zejména z důvodu výrazně niţší účinnosti neţ v případě 

intumescentních nátěrů. [10] 

5.3.1. Povrchová impregnace 

Kromě protipoţární ochranné účinnosti (antipyrotika) rozdělujeme chemické 

prostředky pouţívané k impregnaci podle účinnosti ještě na ochranné prostředky proti 

dřevokazným houbám (fungicidy) a proti dřevokaznému hmyzu (insekticidy). 

K ochraně dochází vlivem retardérů hoření, které zpomalují tepelný rozklad a 

hořlavost dřeva na základě znepřístupnění přístupu kyslíku, zředění hořlavých plynů 

vznikajících tepelným rozkladem dřeva a podporou vzniku zuhelnatělé vrstvy dřeva. Většina 

pouţívaných chemických prostředků má polyfunkční účinek.  

Nevýhodou je problematické určení účinnosti vodných roztoků. Nezáleţí jen na 

chráněném materiálu, ale i stupněm vlhkosti dřeva před impregnací, relativní vlhkostí a 

agresivitou prostředí, v němţ se chráněný prvek nachází. Z tohoto důvodu je nutné 

obnovování impregnace v průběhu ţivotnosti celé konstrukce. Výrobci chemických 

prostředků uvádějí trvanlivost od 3 do 5 let, ale vzhledem k výše uvedeným podmínkám, 

které mohou trvanlivost ovlivnit je tento údaj diskutabilní. [10] 

5.4.  Protipožární deskové obklady 

Tento způsob ochrany si svoji protipoţární účinnost zachovává po celou dobu své 

ţivotnosti a není proto nutné ji obnovovat. Oproti protipoţárním nátěrům a nástřikům, které 

slouţí zejména k ochraně nosných tyčových prvků, je vyuţití protipoţárních deskových 

obkladů víceúčelové. [10] 

Dělení protipoţárních desek: 
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Diagram 3 Dělení desek protipoţární ochrany 

Funkce obkladů je závislá na způsobu provedení. V praxi, kdy se poţadují niţší 

poţární odolnosti (do 45 minut) jsou lépe vyuţitelné nátěry. U tenkých obkladových desek je 

cena kompenzována sloţitější montáţí – musí se upevňovat na kovové profily a lišty. 

Všechny dřevěné konstrukce, které jsou obloţeny neporézními obkladovými materiály 

musí být impregnovány proti biologickým škůdcům a hnilobě. Pokud jsou desky provedeny 

jako vícevrstvé, musí být příčné i podélné spoje prostřídány. [10] 
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5.4.1. Desky na bázi sádry 

Na této bázi jsou v současné době vyráběny tři základní typy: [10] 

1. sádrokartony s jádrem armovaným skleněnými nebo minerálními vlákny 

2. sádrovláknité desky: 

2.1. sendvičové konstrukce, kde je oplášťování místo kartonem provedeno skleněnou 

rohoţí, nebo tkaninou (například Fireboard, Ridurit) 

2.2. homogenní sádrové desky vyztuţené delšími (například celulózovými) vlákny 

v celém průřezu, ale není je bez pláště (například Fermacell) 

3. plné sádrové desky pro nenosné příčky 

Sádrokartonové desky 

Velmi rozšířený typ desek. Sádra při zvýšených teplotách uvolňuje chemicky vázanou 

vodu. Tím desky ztrácejí mechanickou pevnost a v důsledku toho po určitém čase praskají. U 

desek o tloušťce 12,5 mm tento jev nastává obvykle při teplotách 680 – 780°C, přibliţně mezi 

15. a 20 minutou. Čas není moţné určit přesně, protoţe je závislý na původní vnitřní vlhkosti 

desek, způsobu jejich upevnění, spojení apod.  

Sádrovláknité desky 

Ve srovnání se sádrokartony vykazují sádrovláknité desky lepší fyzikálně mechanické 

parametry, vyšší únosnost pro zavěšení břemene, niţší sklon k tvorbě prasklin, vyšší poţární 

odolnost v konstrukcích, vyšší objemovou hmotnost (γ ≈ 1200 kg.m
-3

). [10] 

Oproti sádrokartonům jsou sádrovláknité desky o něco málo draţší. 

Plné sádrové desky 

Desky se vyrábí v tloušťkách 60, 80 a 100 mm ze stavební sádry, u které k uvolňování 

chemicky vázané vody dochází při zahřívání nad 70 °C. Fyzikálně mechanické vlastnosti jsou 

minimálně na stejné úrovni jako u sádrokartonu. Je jimi však moţné zajistit poţární odolnost 

nenosných konstrukcí v rozmezích od 90 do 180 minut. Podle tloušťky jsou desky samonosné 

do výšky 4 – 6 metrů. [10] 

Cena je výrazně niţší neţ u jiných montovaných konstrukcí. 

5.4.2. Desky na bázi vermikulitu 

Tyto desky mají vysokou odolnost proti vysokým teplotám, ale mají horší fyzikálně 

mechanické vlastnosti. Zejména mají nízkou odolnost vůči vlhkosti. [10] 
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5.4.3. Desky na bázi cementu 

Cementové desky jsou odolné vůči povětrnostním vlivům, vlhkosti a vodě. Mají dobré 

fyzikálně mechanické vlastnosti, zejména pevnost v tahu za ohybu a rázovou houţevnatost. 

Oproti deskám na bázi sádry mají vyšší poţární odolnost. Právě pro tyto své vlastnosti 

zůstávají cementové desky na trhu i přes zákaz pouţívání azbestových vláken. [10] 

Nevýhodou je, ţe jsou těţší (γ = 1200 aţ cca 1700 kg.m
-3

) a obtíţněji se opracovávají.  

Desky lze rozdělit na: [10] 

a) desky vyrobené pouze z cementu a různých plniv 

b) cementotřískové desky 

Desky vyrobené pouze z cementu a různých plniv 

Kromě cementu desky obsahují různá plniva, například písek, keramzit, vyztuţená 

skleněnými vlákny. Buď ve formě oboustranného plášťování skleněnými tkaninami 

(například desky Aquapanel, výrobce firma Knauf), nebo vyztuţené skleněnou sítí ve hmotě. 

V ČR se tyto desky sice vyrábějí, ale zatím se pro poţární účely téměř vůbec nepouţívají. 

Ţádná z montáţních firem totiţ nechce investovat do nákladných a rozsáhlých zkoušek. [10] 

Cementotřískové desky 

Hojně se vyuţívají pro aplikaci ve venkovním prostředí. Nevýhodou je jejich větší 

hmotnost (γ = max. 1350 kg.
-3

) a poměrně vysoký součinitel tepelné vodivosti. [10] 

5.4.4. Desky na kombinované bázi vápna a cementu 

Tyto desky jsou vyráběny za vysoké teploty a tlaku v různých velikostech a 

tloušťkách. Při poţáru nepraskají a po celou dobu si tak zachovávají svoje velmi dobré 

tepelně izolační vlastnosti. Mají velmi dobré fyzikálně mechanické vlastnosti, po impregnaci 

se dají pouţít i ve vlhkých provozech. Jsou schopny zajistit poţární odolnost aţ do 180 minut. 

Desky dováţí do ČR výhradně firma Promat. [10] 

Nevýhodou je poněkud vyšší cena oproti jiným deskám. 

5.5.  Lepené obklady z minerálních vláken 

Jedná se o zvláštní skupinu protipoţární ochrany. Protipoţární obklady jsou lepené, na 

bázi čedičové plsti Ordexal a zajišťují poţadované parametry poţární odolnosti od 15 do 180 
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minut. Současně slouţí jako tepelná a zvuková izolace, výplň křídel poţárních uzávěrů, 

těsnění dilatačních spár. [10] 

Výhodou lepených obkladů z minerálních vláken je jejich nízká hmotnost, odstranění 

tepelných mostů, libovolné tvarování, lze pouţít i do exteriéru, odolnost proti vibracím a 

dynamickým nárazům, nezávadnost vůči ţivotnímu prostředí, levná aplikace. 
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Závěr 

Cílem mé práce bylo charakterizovat vliv poţáru na dřevěné konstrukce, vytvořit 

pomůcku pro výpočet poţární odolnosti dle Eurokódu 5 – ČSN EN 1995-1-2 a popsat 

moţnosti jejich ochrany před účinky zvýšených teplot.  

V první části své práce jsem popsala fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva. Snaţila 

jsem se rozpracovat ty nejzákladnější, které jsou pouţitelné i pro následné posuzování dřeva 

vystaveného účinkům poţáru. Charakteristiky vlivu teploty na tyto vlastnosti jsou v práci 

rozvedeny v další kapitole.  

V práci jsem se měla zaměřit na stanovení poţární odolnosti dle ČSN EN 1995-1-2. 

Toto je rozebráno v třetí části, ve které jsou uvedeny teoretické poznatky, postupy a vzorce. 

Pro praktickou část jsem vytvořila program v Microsoft Excel 2007, který tuto poţární 

odolnost počítá. Protoţe součástí návrhu dřevěných konstrukcí je nejenom posouzení prvku za 

poţární situace, je součástí programu i list, který tyto konstrukce posoudí i na zatíţení za 

normální situace. Z celé řady konstrukčních prvků jsem pro program a potřeby této práce 

vybrala posouzení nosníků a sloupů. To z toho důvodu, ţe tyto prvky patří mezi 

nejrozšířenější a nejčastěji uţívané. 

Pokud vynecháme list, ve kterém je jen legenda, prvním listem programu je zadání 

všech potřebných údajů. V hlavičce programu je popis prvku. Tam se zadává název 

posuzovaného prvku, který se pak objevuje i v listech dále. Takţe tisk výpočtů je přehledný. 

Buňky, které jsou určené pro zadávání údajů jsou označeny barevně. Buňky označené ţlutou 

barvou jsou rozevírací seznamy. Do těchto buněk nelze zadat libovolnou hodnotu, hodnota se 

musí vybrat z nabízeného menu. Do zeleně označených buněk se doplňují hodnoty ručně.  

Dalším listem je posouzení konstrukčního prvku za normální situace dle 

ČSN EN 1995-1-1. List si hodnoty bere ze zadání a počítá potřebné hodnoty. V závěru listu 

program vyhodnotí, jestli pro normální situaci zadaný prvek vyhovuje nebo ne. 

Posledním listem je výpočtový list pro posouzení poţární odolnosti dle  

ČSN EN 1995-1-2. Prvek je posuzován metodou redukovaného průřezu. Jedná se o 

zjednodušenou metodu výpočtu, kdy se nepočítá se změnou parametrů pevnosti a tuhosti 

vlivem poţáru. Místo toho se účinek poţáru na prvek počítá zvětšením hloubky zuhelnatění. 

Počítá se s tzv. účinnou vrstvou zuhelnatění. Výstupem i tohoto listu je posouzení, zda zadaný 

prvek vyhovuje pro poţární situaci.  
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V poslední kapitole práce jsou popsány moţnosti zvýšení poţární odolnosti dřevěných 

konstrukcí. Vybrala jsem moţnosti, které se dají u dřevěných konstrukcí pouţít a u kaţdého 

typu jsem se snaţila zhodnotit výhody a nevýhody jeho vyuţití. Vyhodnotit ale komplexně, 

který typ ochrany je nejvýhodnější a proč se dle mého názoru jednoznačně nedá. Záleţí na 

individuálních poţadavcích, na typu stavby, na typu konstrukčního prvku, nebo části 

konstrukce, která se bude chránit před účinky poţáru, na umístění prvku. Podle těchto kritérií 

se dá pro kaţdou jednotlivou konstrukci určit jaký typ ochrany bude nejvýhodnější a pro 

různé hodnoty kritérií se proto nejvýhodnější typ ochrany můţe lišit. 
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