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1 Úvod 

V dnešní době v zemích Evropské unie a tedy i v České republice tvoří poţadavky 

na poţární bezpečnost důleţitou součást předpisů pro stavební objekty. Nové evropské 

návrhové normy, tzv. Eurokódy, přinesly do stavební praxe metody, kterými lze efektivně 

posuzovat konstrukce z hlediska zatíţení poţárem. Díky těmto metodám můţeme legalizovat 

postupy při výpočtu a posouzení stavebních konstrukcí na účinky poţáru. U konstrukcí 

s poţadavkem na vyšší poţární odolnost, můţe být posudek na poţár rozhodujícím 

návrhovým stavem, který můţe zásadně ovlivnit volbu a návrh konstrukčního systému 

objektu.  

V této diplomové práci jsem posuzoval vyuţití softwaru Scia Engineer při 

posuzování poţární odolnosti betonových stavebních konstrukcí. Modul poţární ochrany 

v programu Scia Engineer pouţívá pro posouzení stavebních konstrukcí právě metody, 

obsaţené v evropských návrhových normách.  

Pro posouzení jsem si vybral objekt bytového domu, ve kterém jsem provedl analýzu 

teplotní a mechanické odezvy na jeho ţelezobetonových stavebních prvcích při zatíţení 

poţárem.  Při posuzování poţární odolnosti pro kritérium únosnosti těchto stavebních prvků 

jsem pouţil výpočty podle jednoduchých výpočetních metod pro určité typy prvků uvedených 

v Eurokódu, a to jak ruční výpočet, tak i moţnosti, které nabízí softwarové modelování 

v programu Scia Engineer.  
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2 Rešerše 

Za základní literární prameny týkající se tématu navrhování a posuzování stavebních 

konstrukcí při poţáru povaţuji z hlediska normových předpisů za nejvýznamnější především 

evropské návrhové normy tzv. Eurokódy, především ČSN EN 1991 – 1 – 2, která řeší zatíţení 

konstrukcí vystavených účinkům poţáru a pro navrhování betonových konstrukcí při poţáru 

ČSN EN 1992 – 1 – 2, která popisuje navrhování konstrukcí na účinky poţáru. Z hlediska 

odborné literatury, která se věnuje zadané problematice, povaţuji za významné níţe uvedené 

publikace.  

Kučera, P.; Česelská, T.; Matečková, P.: Požární odolnost stavebních konstrukcí, 1. vyd. 

Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. 176 s.  

ISBN: 978 – 80 – 7385 – 094 – 4. 

Tato publikace je rozdělena na několik hlavních kapitol, ve kterých jsou popsány 

základy navrhování stavebních konstrukcí, postupy při posuzování poţární odolnosti 

stavebních konstrukcí a moţnosti teplotních analýz stavebních konstrukcí. Dále jsou zde 

popsány moţnosti posouzení betonových, ocelových, dřevěných a ostatních konstrukcí na 

účinky poţáru. 

Procházka, J.; a kol.: Navrhování betonových konstrukcí, prvky z prostého a železového 

betonu, 3. vyd. Praha: ČBS Servis, s. r. o., 2007. 313 s. ISBN: 978 – 80 – 903807 – 5 – 2. 

Publikace popisuje procesy navrhování prvků z prostého a ţelezového betonu. 

V publikaci jsou popsány postupy pro navrhování nosníků, prvků namáhaných normálovou 

silou a ohybovým momentem, štíhlých tlačných prvků a konstrukcí, určování poruchových 

oblastí a posouzení pouţitelnosti a trvanlivosti, úpravy výztuţe, prvků z prostého a 

vyztuţeného betonu a posuzování prvků při působení poţáru.  

Ze zahraniční literatury bych uvedl: 

Purkiss, J. A.: Fire Safety Engineering Design of Structures, 2. vyd. Oxford: 

Butterworth-Heinemann, 2006. 424 s. ISBN: 9780750664431. 

Kniha popisuje postupy navrhování poţární bezpečnosti podle aktuálních britských 

standardů a Eurokódů. Také uvádí charakteristické vlastnosti stavebních materiálů při 

vysokých teplotách. 
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Dále obsahuje podrobné postupy ověřování poţární odolnosti pro stavební materiály 

jako jsou beton, ocel, ţelezobeton, dřevo, zdivo, hliník, plasty a sklo. 

3 Posuzování odolnosti stavebních konstrukcí při zatížení 

požárem 

Při navrhování poţární bezpečnosti kaţdého objektu je cílem navrhnout takovou 

stavební konstrukci, která by bránila po určitou dobu šíření poţáru a odolávala teplotám 

vznikajících při poţáru, aniţ by došlo k porušení její funkce.  

Při tvorbě projektu podle technických norem se při stanovení vlastností stavebních 

konstrukcí za poţáru určuje doba, po kterou jsou stavební konstrukce schopny odolávat 

poţáru. Tato doba se nazývá poţární odolnost. Poţární odolnost stavebních konstrukcí je 

charakterizovaná mezními stavy (nosnost, celistvost, izolační schopnost, atd.), vztahuje se 

zejména na nosné a poţárně dělicí konstrukce (stěny, stropy, nosníky a sloupy, obvodové 

stěny).  Klasifikace poţární odolnosti stavebních konstrukcí, která se nejčastěji pouţívá, je 

znázorněna na Obr. 1. 

Poţadovaná hodnota poţární odolnosti konstrukce závisí na tepelném zatíţení, na 

druhu konstrukce a výšce objektu. Stanovení poţadované poţární odolnosti se provádí 

pomocí projektových norem řady ČSN 73 08 XX. 

Při návrhu stavebních konstrukcí, na které působí zatíţení poţárem je moţno pouţít 

také tzv. inţenýrské principy poţární bezpečnosti, u kterých se stanovuje příslušná 

charakteristika poţáru tak, aby obsáhla jeden nebo více poţárních scénářů, které se mohou 

u konkrétní konstrukce vyskytnout. Dále se stanovuje tepelná a mechanická odezva 

stavebních konstrukcí při působení těchto poţárů. A nakonec se posoudí chování 

posuzovaných stavebních prvků pomocí mezních kritérií poţární odolnosti, uvedených 

v projektových normách.  

V dnešní době je moţno řešit návrh stavební konstrukce při zatíţení poţárem výpočtem dle 

evropských návrhových norem - Eurokódu. Vyuţitím Eurokódu můţeme tento postup 

legalizovat. [8] 
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Obr. 1 Popis nejčastěji užívaných značek charakteristických vlastností požární odolnosti 

konstrukcí [7] 

Základní Eurokód ČSN EN 1991 – 1 – 2 [2], který obecně popisuje zásady pro 

posouzení mechanického a tepelného zatíţení, bere v úvahu pro návrh konstrukce vystavené 

účinkům poţáru: 

 volbu příslušného návrhového poţárního scénáře, 

 stanovení návrhového poţáru, 

 výpočet teploty v nosných prvcích konstrukce (tepelná analýza), 

 výpočet mechanického chovaní konstrukce (mechanická analýza). [7] 

Dále je zde potřeba upozornit na případnou spolupráci mezi poţárními specialisty a 

stavebními inţenýry při podrobném posouzení poţární odolnosti stavebních konstrukcí. Na 

Obr. 2 je znázorněno rozdělení kompetencí těchto dvou profesí. 
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Obr. 2 Kompetenční rozdělení spolupracujících profesí [7] 

3. 1 Ověřování požární odolnosti  

Dle ČSN EN 1991 – 1 – 2 [2] je moţné provést posouzení poţární odolnosti těmito 

způsoby: 

3. 1. 1 Podle času 

Hodnocení poţární odolnosti stavebních konstrukcí podle času patří mezi tradiční 

postupy, u kterých se porovnává hodnota poţadované poţární odolnosti stanovená podle 

projektových norem, se skutečnou hodnotou poţární odolnosti určenou zkouškou, normou 

či Eurokódem. Dále jsou ověřovány poţadavky na druh konstrukce a mezní kritéria dle 

ČSN 73 0810 [6] (Obr. 3). [7] Při tomto ověřování musí platit:  

tfi,d  ≥  tfi,requ           (1) 

kde   tfi,d  je  návrhová (skutečná) hodnota poţární odolnosti v minutách 

            tfi,requ poţadovaná doba poţární odolnosti v minutách 
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Obr. 3 Posouzení požární odolnosti podle času [7] 

3. 1. 2 Podle teploty 

Posouzení konstrukce podle teploty vychází z  podmínky, ţe hodnota poţární 

odolnosti je ve většině případů dosaţena tehdy, kdy je teplota posuzovaného prvku rovna 

kritické teplotě tohoto prvku. Tento postup je vhodný pro návrh poţární odolnosti 

jednotlivých nechráněných i chráněných ocelových prvků zjednodušenými výpočtovými 

postupy, vycházejících ze znalosti teplotního rozvoje při poţáru. Platí: 

Ѳd  ≤  Ѳcr,d           (2) 

kde  Ѳd  je návrhová hodnota teploty materiálu v °C          

       Ѳcr,d návrhová hodnota kritické teploty materiálu v °C [6] 

3. 1. 3 Podle únosnosti 

Tento návrh poţární únosnosti pracuje s návrhovými hodnotami únosnosti Rd a 

účinku zatíţení Ed při pokojových teplotách, ty se upravují na návrhové hodnoty během 

poţáru (Rd,fi a Ed,fi). Obě tyto hodnoty se ještě upravují dílčími součiniteli bezpečnosti. Tímto 

vzniká následující nerovnice z hlediska únosnosti v čase t. 

Rd,fi,t  ≥  Ed,fi,t           (3) 

Kde Rd,fi,t  je  návrhová hodnota únosnosti stavební konstrukce při poţáru   

    v čase t    
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Ed,fi,t   návrhová hodnota odpovídající účinkům zatíţení při poţáru  

    v čase t  

Při poţáru působí přímé zatíţení účinkem poţáru, které se projevuje rostoucí 

teplotou hořících plynů. Dále se projevuje nepřímé zatíţení poţárem, které se projevuje 

teplotním přetvořením nebo nerovnoměrným rozloţením teploty v průřezu. Toto můţe být 

v závislosti na podepření a upnutí prvku příčina vzniku vnitřních sil v prvku. Účinky těchto 

nepřímých teplotních zatíţení mohou být v odůvodněných případech zanedbány. 

Není–li výslovně nutné počítat s těmito účinky nepřímých zatíţení poţárem, je 

povoleno stanovit účinky zatíţení v okamţiku vzniku poţáru v t = 0 a tyto účinky povaţovat 

po celou dobu působení poţáru za neměnné. [7]   

3. 2 Rozdělení způsobů posuzování stavebních konstrukcí na účinky 

požáru 

Výpočtové způsoby posuzování stavebních konstrukcí pro návrhovou situaci při 

poţáru se připouštějí tři: 

 Návrh celé konstrukce (globální výpočet) 

 Návrh části konstrukce 

 Návrh prvku konstrukce 

3. 2. 1 Návrh celé konstrukce 

Návrh celé konstrukce je nejobecnější výpočtový model pro stavební konstrukce, 

které jsou namáhané poţárem. U takových modelů je potřeba zohledňovat veškeré vlastnosti a 

chování konstrukce při poţáru. Při navrhování celé konstrukce musí být splněna podmínka 

spolehlivosti pro libovolný okamţik trvání plně rozvinutého poţáru. 

Pro výpočet celé konstrukce je potřeba pouţít zpřesněné výpočtové metody, jeţ jsou 

schopny uváţit růst teploty v konstrukci a mechanické chování konstrukce. [7]   

3. 2. 2 Návrh části konstrukce   

Návrh části konstrukce je alternativa k celkovému výpočtu konstrukce. Stačí zde 

provést výpočet pouze pro části konstrukce. Tyto části konstrukce, by měly být vytvářeny 

s přihlédnutím k předpokládanému teplotnímu protaţení a přetvoření. K výpočtu lze poţít jak 

zpřesněné metody, tak i zjednodušené výpočtové metody uvedené v Eurokódech. [7]   
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3. 2. 3 Návrh prvků konstrukce 

Návrh prvků konstrukce je nejjednodušší moţností výpočtu části nebo celé 

konstrukce. Při výpočtu prvku je moţno zanedbat účinek rozdělení teplot v průřezu. Účinky 

zatíţení v podporách a na okrajích lze získat z výpočtu za běţné teploty. Návrh prvků je 

vhodný zejména pro ověřování poţadavků na normovou poţární odolnost. Při posuzování 

prvků při poţáru je moţné pouţít zjednodušenou výpočtovou metodu, uvedenou 

v Eurokódech (Obr. 4). [7]   

3. 3 Metody navrhování stavebních konstrukcí 

3. 3. 1 Experimentální metody 

Experimentální metody patří k tradičnímu odvětví v poţární ochraně. Zkoušky 

poţární odolnosti se provádějí od malorozměrových modelů aţ po velkorozměrové modely. 

U velkorozměrových modelů lze dosáhnout velmi reálných poměrů uvnitř hořícího prostoru, 

avšak je zde velká prostorová, časová a finanční náročnost. Kvalita naměřených dat má 

zásadní význam pro výpočtové metody, které se pouţívají k navrhování stavebních konstrukcí 

na účinky poţáru. Poţární experimentální zkouška můţe přispět k vyřešení problémů, které 

jsou příliš sloţité pro matematické modelování a případů, kde nejsou k dispozici ověřené 

výpočtové postupy. Zkouškou můţeme také zvýšit důvěryhodnost výsledků získaných 

pomocí nedostatečně ověřených výpočtových postupů. [7]   

3. 3. 2 Výsledky zkoušek provedených v autorizované zkušebně 

Jiţ mnoho let se stanovuje odolnost stavebních konstrukcí na účinky poţáru 

zkouškou v autorizované zkušebně, ta se provádí podle normové teplotní křivky. Naměřené 

hodnoty poţární odolnosti jsou široce pouţívány v souladu s projektovými normami. Tato 

data se dají také pouţít pro poţárně bezpečnostní analýzu. [7]   

3. 3. 3 Jednoduché výpočetní metody 

V dnešní době se široce vyuţívají zjednodušené výpočty únosnosti jednotlivých 

stavebních prvků na účinky poţáru, nejčastěji se pouţívají postupy uvedené v Eurokódech. 

Rovnice, které jsou pouţity, zjednodušují fyzikální parametry stavebních konstrukcí nebo 

jsou čistě zaloţeny na empirii. Tyto postupy mohou být vyuţity pro kontrolu výsledků 

počítačových výpočtů, nebo tehdy, kdy nejsou počítačové výpočty nutné. [7]     
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3. 3. 4 Zpřesněné výpočtové modely 

Zpřesněný výpočtový model lze označit za nejuniverzálnější metodu výpočtu. Můţe 

se pouţít pro výpočet prvku, části konstrukce, nebo celých konstrukcí a pro libovolný tvar 

průřezu. Předpokládá se, ţe tento model poskytuje realistické hodnocení konstrukce 

vystavené účinku poţáru tím, ţe se opírá o fyzikální metody umoţňující spolehlivou 

aproximaci očekávaného chování konstrukce, jejích částí nebo prvku při poţáru. Součástí 

obecné metody výpočtu je stanovení: 

 tepelné odezvy – vývoj a rozdělení teploty uvnitř prvků konstrukce, 

 mechanické odezvy – mechanické chování konstrukce, nebo její části. 

Moţné způsoby porušení konstrukce, které nejsou popsány obecnou metodou 

výpočtu, je třeba vyloučit vhodným konstrukčním uspořádáním. [8]   

 

Obr. 4 Přehled možných návrhů stavebních konstrukcí za požáru [7] 

3. 3. 4. 1 Tepelná odezva stavební konstrukce 

Tepelná odezva je reakcí stavební konstrukce na působení poţáru. Zvyšování teploty 

konstrukce probíhá dle zákonitostí teorie přenosu tepla. Během působení poţáru na stavební 

konstrukci dochází nejprve k tepelné odezvě, následně mechanické odezvě a ta můţe vést 

k narušení dané konstrukce a tedy k následnému rozšíření poţáru. Proto je velmi důleţitá 



10 

 

znalost chování stavebních konstrukcí při poţáru zejména tehdy, má–li se objekt navrhnout 

tak, aby ho po poţáru bylo moţno znovu pouţívat. [8]   

Tepelné zatížení 

Pro stanovení tepelné odezvy se zpravidla pouţívají tyto typy poţáru: 

 poţár v uzavřeném prostoru po celkovém vzplanutí, 

 lokální poţár v uzavřeném prostoru, 

 vnější poţár. [8]   

Přenos tepla 

Kondukce 

Teplo se přenáší z horkého povrchu, dovnitř prvku tepelnou kondukcí. V pevných 

tělesech se přenos energie uskutečňuje vzájemným působením a výměnou energie, mezi 

elementárními částicemi tělesa. Přenos tepla kondukcí můţe způsobit např. tepelnou 

degradaci konstrukce, nebo vypařování vody obsaţené v konstrukci. [8]    

Konvekce a radiace 

Teplo se na ohřívaný povrch prvku přenáší pomocí konvekce a radiace, pokud je 

stavební konstrukce v přímém styku s horkými plyny (např. při poţáru v uzavřeném prostoru 

po celkovém vzplanutí). Naopak, je–li stavební konstrukce od plamenů nebo horkých plynů 

v určité vzdálenosti (např. působení poţáru v sousední budově), mohou být exponované 

povrchy prvků ohřívány radiací, ale ochlazované konvekcí. 

U skutečných poţárů na zahřívanou konstrukci působí přenos energie odpovídající 

neustálenému tepelnému ohřevu tzn. probíhá nestacionární vedení tepla. [8]    

Změna tepelně závislých vlastností materiálů 

U kaţdého stavebního materiálu (dřevo, beton, ocel, aj.) se při výrazné změně teploty 

většinou mění jeho fyzikální vlastnosti. A to především: 

 Měrné teplo [J.kg
-1

.K
-1

]. 

 Tepelná roztaţnost [-]. 

 Tepelná vodivost materiálu [W.m
-1

.K
-1

]. 

 Hustota [kg.m
-3

]. 
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Pro zjednodušení výpočtu tepelné odezvy stavebních konstrukcí je moţno tyto 

veličiny nahradit jejich průměrnou hodnotou v celém sledovaném časovém intervalu. [8]   

3. 3. 4. 2 Mechanická odezva 

Při výpočtu mechanické odezvy vycházíme z ověřených předpokladů a zásad 

stavební mechaniky. Přitom se bere v úvahu závislost mechanických vlastností materiálů na 

teplotě. Vstupními daty mohou být výsledky z analýzy tepelné odezvy.   

Model mechanické odezvy by měl dle potřeby vyjádřit vliv geometrické nelinearity. 

Nemůţeme také opomenout vynucená teplotní přetvoření a napětí vzniklá účinkem 

nerovnoměrného nebo rovnoměrného zahřátí materiálu. 

U staticky neurčitých konstrukcí se při praktických výpočtech musí nutně uváţit 

přetvoření. Únosnost konstrukce, jejich částí nebo prvku, se posuzuje v prostředí poţáru 

s přihlédnutím ke skutečnému chování materiálu např. plasticitě. U oddělených výpočtů části 

konstrukce a prvků musíme uváţit okrajové podmínky a uspořádat konstrukci tak, aby se 

vyloučily poruchy způsobené ztrátou předpokládaného prvku. 

Modelování celistvosti stavebních prvků (trhliny v konstrukci) není dostatečně 

propracované. Proto se při inţenýrských výpočtech poţární bezpečnosti toto chování 

odvozuje z chování prvku při praktické zkoušce poţární odolnosti. 

 Mechanické vlastnosti, jako jsou modul pruţnosti a mez průtaţnosti, mohou být 

závislé na teplotě i na tepelné historii. 

Porušení konstrukce vznikne, pokud určitý prvek konstrukce, který je vystaven 

poţáru, nemůţe jiţ nadále odolávat působícímu namáhání. Přičemţ jeho nosnost byla sníţená 

tak, ţe prvek vykáţe nadměrný průhyb, nebo se zřítí. Porušení konstrukce můţe způsobit 

následné rozšíření poţáru. 

Cílem mechanické odezvy stavebních konstrukcí vystavených poţáru, je posoudit 

stupeň mechanických škod, které mohou na stavební konstrukci během poţáru nastat. [8]   

 



12 

 

4 Teplotní analýza při posuzování stavebních konstrukcí 

Tepelné zatíţení stavební konstrukce můţeme stanovit za pomocí parametrických 

nebo nominálních teplotních křivek nebo poţárních modelů (viz Obr. 5). Modely poţáru se 

dělí na jednoduché a zpřesněné, přitom jednoduché modely jde dále dělit na poţáry prostoru 

poţárního úseku a lokální poţáry.    

Princip jednoduchých modelů poţáru je zaloţen na specifických fyzikálních 

parametrech s omezenou oblastí pouţití. U poţáru v prostoru poţárního úseku se uvaţuje 

s rovnoměrným rozdělením teploty jako funkce času a u lokálních poţárů je uvaţováno 

s nerovnoměrným rozdělením teploty. 

U zpřesněných modelů se předpokládá pouţití jednozónových a dvouzónových 

poţárních modelů a dynamických modelů typu pole, u kterých je princip zaloţen na 

dynamických modelech plynů a kapalin. 

U obou modelů je základním parametrem pro určení intenzity hoření rychlost 

uvolňování tepla. Ta představuje energii za jednotku času, která je uvolněna hořlavým 

materiálem (stovky kilowatt aţ několik megawatt). Rychlost uvolňování tepla ve většině 

případů není konstantní a s časem se mění. [7]   

 

Obr. 5 Tepelné zatížení pro teplotní analýzu konstrukce [7] 
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Také teplotní podmínky a průběh poţáru se pro jednotlivé poţární modely liší. 

Zjednodušené modely průběh poţáru popisují pouze před nebo po flashoveru (celkovém 

vzplanutí), na rozdíl od zpřesněných modelů, které dokáţou předpovědět celý průběh poţáru. 

Zaznamenání teplot v prostoru, se u kaţdého modelu liší a to časově i místně. [7]   

4. 1 Nominální teplotní křivky 

Nejčastěji se teplotní křivky popisují ve fázi plně rozvinutého poţáru 

s charakteristickým rychlým nárůstem teploty. Nominální teplotní křivky zachycují pouze 

rozvoj nárůstu teploty, ale neznázorňují fází dohořívání (chladnutí) a obvykle se pouţívají 

k ověření poţární odolnosti stavebních konstrukcí. [7] 

a) Normová teplotní křivka 

Normová teplotní křivka (tzv. celulosového typu) se pouţívá ke stanovení poţární 

odolnosti stavebních prvků. Má empirický základ, který neodráţí proměnné ovlivňující 

prostředí po celkovém vzplanutí. Aplikace této křivky je omezena na aproximaci teploty po 

celkovém vzplanutí. Dá se například pouţít k porovnání s experimentálně stanoveným 

chováním stavební konstrukce za poţáru (Obr. 6 a 7).  

Ѳg = 20 + 345log10(8t + 1) [°C]        (4) 

kde Ѳg  je teplota plynů v poţárním úseku ve °C 

t čas v minutách [2] 

b) Uhlovodíková teplotní křivka 

Tato teplotní křivka se pouţívá, pro simulaci poţáru s rychlým nárůstem intenzity 

a teploty. Dá se například pouţít pro plně rozvinuté poţáry hořlavých kapalin (Obr. 6). 

Ѳg  = 20 + 1080(1 - 0,325e
-167t

 – 0,675e
-2,5t

) [°C] [2]     (5) 

c) Křivka vnějšího požáru 

Křivka vnějšího poţáru je pouţívána při posuzování konstrukčních prvků, které jsou 

vně objektu. Křivka koresponduje s normovou křivkou aţ do dosáhnutí teploty vnější 

konstrukce (okolo 660°C), poté jiţ zůstane teplota konstantní (Obr. 6).  

Ѳg = 20 + 660(1 – 0,687e
-0,32t

 – 0,313e
-0,38t

)  [°C] [2]     (6) 
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Existují i další teplotní křivky s empirickým základem. Ale jejich aplikace je 

omezená. Mohou být uţitečné v případech, pokud je nutné učinit porovnání těchto teplotních 

křivek s naměřenými parametry poţárních zkoušek. [7] 

 

Obr. 6 Teplotní zkušební křivky [8] 

4. 2 Parametrické teplotní křivky 

Parametrické teplotní křivky jsou teplotní křivky poţáru, které jsou řízené různými 

součiniteli odvětrání, různou hustotou poţárního zatíţení a odlišnými fyzikálními vlastnostmi 

konstrukcí ohraničujících poţární úsek.  

Rovnice, podle kterých se určují parametrické teplotní křivky, vznikly na základě 

rovnic tepelné rovnováhy. Přičemţ při jejich popisování se pracuje s poţárním zatíţením 

(návrhová hustota poţárního zatíţení), parametrem odvětrání a vlivem ztráty tepla 

ohraničující konstrukci. Dále tyto teplotní křivky zohledňují a popisují ochlazovací fázi 

poţáru. 

V Eurokódu 1 (příloha A ČSN EN 1991 – 1 – 2 [2]) je uvedena parametrická křivka, 

která je platná pouze pro poţáry celulosového typu a je omezena na poţární úseky o celkové 

podlahové ploše do 500 m
2
 a světlé výšky do 4 m [2]. Dále ji také nelze aplikovat 

v případech, kdy jsou v poţárním úseku vodorovné otvory v podlahách nebo stropech.  

Typická parametrická teplotní křivka je sloţena ze dvou částí, první popisuje exponenciální 

fázi rozvoje poţáru a druhá fázi ochlazování. Konec první fáze a začátek druhé tvoří 
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maximální dosaţená teplota Ѳmax v náhradním čase t
*
max (Obr. 7). Tento údaj je důleţitý pro 

posouzení chování stavební konstrukce po poţáru. [7] 

 

Obr. 7 Schéma průběhu parametrické křivky a její porovnání s normovou teplotní křivkou [9] 

4. 3 Lokální požár 

Při počáteční fázi rozvoje se z celkového poţárního zatíţení poţáru účastní pouze jen 

omezená část, a to jen v určité části poţárního úseku. K popisu takovéto situace je vhodné 

pouţít model lokálního poţáru (Příloha C ČSN EN 1991 – 1 – 2 [2]), u kterého se v poţárním 

úseku předpokládá nerovnoměrné rozdělení teploty. [7]   

Z hlediska rozvoje a šíření plamene jsou rozlišovány dvě základní situace  

(viz Obr. 8): 

 „plameny nezasahující strop (Lf < H - délka plamenů je menší neţ je výška stropu nad 

zdrojem poţáru), 

 plameny zasahující strop (Lf ≥ H - délka plamenů je rovna, či větší neţ je výška stropu 

nad zdrojem poţáru). V tomto případě je třeba stanovit vodorovnou délku plamene Lh,  

která vytyčuje prostor radiálního rozšíření plamenů pod stropem.“ [2] 
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Obr. 8 Rozvoj plamenů v uzavřeném prostoru [7] 

5 Betonové konstrukce 

5. 1 Beton 

Beton je umělé stavivo tvořené směsi kameniva, pojiva a vody, případně přísad 

upravující jeho vlastnosti. 

Pro rozlišení druhů betonu existují mnohá hlediska. Nejběţnější je dělení podle 

poţadované kvality a podle objemové hmotnosti: 

 lehký nebo lehčený beton    - ρoc ≤ 2000 kg·m
-3

, 

 normální konstrukční beton  - ρoc = 2000 – 2800 kg·m
-3

, 

 těţký beton    - ρoc ≥ 2800 kg·m
-3

.  

Za běţný hutný beton se dle ČSN EN 1992 – 1 – 1[4] povaţuje beton vykazující 

ve svém vysušeném stavu objemovou hmotnost od 2000 do 2800 kg·m
-3

. [12] 

Prostý nevyztuţený beton odolává výborně tlaku, přičemţ je to křehký materiál 

neschopný větších deformací. Vykazuje nízkou únosnost v ohybu, smyku, tahu atd. Tyto 

negativní vlastnosti se eliminují vkládáním výztuţí, umisťovaných do taţné nebo jinak 

kriticky namáhané oblasti betonového prvku tak, aby účelným a výhodným způsobem 

přenášely vznikající napětí. Jako výztuţ se nejčastěji pouţívají ocelové armatury, ale lze 

pouţít i jiné materiály, jako např. skelná či plastová vlákna nebo sítě. [7] 
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Předpjatý beton je ţelezový beton, do kterého se cíleně vnáší napětí, a to tak, aby 

při účincích vnějších sil byla pokud moţno v betonovém prvku vyloučena tahová napětí. 

Pokud je tento poţadavek splněn, potom hovoříme o předpjatém betonu s plným předpětím. U 

betonu s částečným předpětím vznikají v jeho průřezu tahová napětí, která jsou ale menší, neţ 

je mezní napětí v tahu. [7] 

5. 2 Vliv zvýšených teplot na beton 

Při působení vysokých teplot na beton v něm postupně dochází k fyzikálním a 

chemickým změnám. Na velikost těchto změn mají vliv různé faktory, které můţeme rozdělit 

na: 

 vnitřní (kvalitní vlastnosti materiálu), 

 vnější (průběh teplot, délka působení tepelné zátěţe, namáhaní konstrukce, způsob 

přestupu tepla). 

Pokud je teplota betonu do 300ºC, jsou fyzikálně chemické změny uvnitř betonu 

způsobeny hlavě vlastnostmi cementového pojiva, kamenivo je ještě relativně stabilní.  

U teplot okolo 100ºC dochází k odpařování fyzikálně vázané vody a vlhkosti 

obsaţené v pórech. To dočasně zvyšuje pevnost betonu. Rychlost uvolňování vody závisí na 

druhu betonu (obyčejný, vysokopevnostní či lehčený beton atd.) a jeho technologickém 

provedení.  

Čím je struktura betonu více pórovitá, tím méně jsou kladeny zábrany unikající vodě 

a vnitřní napětí nemusí mít výrazně strmý nárůst. Tato ztráta vlhkosti není nevratná. Pokud se 

beton bude ochlazovat, bude se vlhkost z okolí vázat do betonu zpět. 

Při vystavení betonu teplotám vyšších neţ 300ºC bývá na ohřívaném povrchu 

porušen mikrotrhlinami. Přitom dochází k prudké expanzi páry a následkem toho můţe dojít i 

k odprýsknutí vnější vrstvy betonu (tzv. explozivní odprýskávání).  

Kdyţ teplota dosáhne rozmezí 400 – 600ºC, uvolňuje se z betonu chemicky vázaná 

voda díky rozkladu hydroxidu vápenatého na oxid vápenatý a vodu, následkem toho se mění 

pevnost a ostatní fyzikální parametry betonu.  

Dosáhne–li teplota v cementovém pojivu a kamenivu s obsahem uhlíku 700ºC, 

dochází k další významné změně a to k tepelnému rozkladu vápence na oxid vápenatý a oxid 

uhličitý. 
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Nad 800ºC se sline struktura betonu a tak vznikne keramická vazba, která mezi 

sloţkami betonu nahradí hydraulické spojení. 

Při teplotě 1200ºC běţné betony začínají tát, ţáruvzdorné betony aţ při teplotách 

kolem 1550ºC. 

První významnější pevnostní degradace v tlaku se u betonu začíná projevovat okolo 

200 aţ 250ºC. Při 300ºC se sniţuje pevnost v tlaku v rozsahu 15–40%, a kdyţ teplota 

dosahuje teplot nad 550ºC, je redukce pevnosti v tlaku v rozsahu 55–70% její původní 

hodnoty. 

Pokud dojde k poklesu pevnosti betonu následkem tepelného působení, tak po 

ochlazení na původní teplotu beton svou původní pevnost nenabude. 

Vizuálním vyšetřením barevných změn lze posoudit porušení struktury, tvorbu trhlin 

a odprýskávání na povrchu betonu. Podle zbarvení betonu nebo rozsahu jeho porušení je 

moţné odhadnout teplotu dosaţenou během poţáru (viz Obr 9). [7] 

 

Obr. 9 Změny struktury betonu během působení vysokých teplot [7] 
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 5. 3 Vliv zvýšených teplot na beton s výztuží 

Únosnost vyztuţeného betonu je zajištěna spolupůsobením betonu a výztuţe, která je 

vkládaná do míst s tahovým napětím. Tato výztuţ je chráněna vnější vrstvou betonu, tzv. 

krycí vrstvou. Ta zajišťuje spolupůsobení betonu a výztuţe, chrání výztuţ před působením 

vnějších vlivů a tím je zajištěna trvanlivost konstrukce a při poţáru jí chrání před účinky 

vysokých teplot. Ocel je na účinky vysokých teplot náchylnější neţ beton, kritická teplota 

běţné betonářské výztuţe je Θcr = 500ºC.  

Díky zvyšování teploty ţelezobetonu je také ovlivněna soudrţnost výztuţe 

s betonem. Při běţných teplotách je soudrţnost a spolupůsobení zajištěno přibliţně stejnými 

součiniteli tepelné roztaţnosti. Ale při zvýšení teploty nad 100ºC se rozdíly hodnot tepelných 

roztaţností výztuţe a betonu postupně zvětšují, tak ţe u oceli je hodnota tepelné roztaţnosti 

vyšší neţ u betonu. Díky tomu se ocelová výztuţ rozpíná více neţ beton a tím vzniká napětí, 

čímţ se pozvolna sniţuje soudrţnost betonu s výztuţí. Lépe působí beton s výztuţí s ocelí 

válcovanou za tepla, která je houţevnatější a také beton, jehoţ kamenivo má i při vyšších 

teplotách hodnotu tepelné roztaţnosti podobnou jako ocel, např. betony s vysokopecní 

struskou, čedičem nebo vápencem. 

U předpjatého betonu je výztuţ citlivější na účinky vysokých teplot neţ obyčejná 

betonářská výztuţ. Kritická teplota přepínací výztuţe se pohybuje okolo Θcr = 400ºC, pro 

předpínací dráty a lana pak okolo Θcr = 350ºC. 

Díky ztrátě soudrţnosti mezi výztuţí a betonem a díky degradaci modulu pruţnosti 

výztuţe dochází k sníţení předpětí a tím i ke zvětšení deformací předpjatého prvku, vzniku 

trhlin a ke sníţení tuhosti průřezu. 

Prvky, které jsou z předpjatého betonu, jsou také náchylnější k explozivnímu 

odprýskávání.  Je to pravděpodobně způsobeno současným působením vnitřního pnutí vlivem 

pohybu páry a vody a působením napětí od předpětí. Konstrukce, které jsou z předpjatého 

betonu a byly vystaveny vysokým teplotám při poţáru, se díky trvalým deformacím musí 

mnohem častěji vyměňovat. [7] 
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6 Navrhování betonových konstrukcí 

V ČSN EN 1992 – 1 – 2 [3] se uvádí tři moţnosti návrhu s přihlédnutím k poţární 

odolnosti: 

 návrh podle osvědčených návrhových řešení (tabulkové údaje nebo zkoušky), 

 jednoduché výpočetní metody pro určité typy prvků, 

 zpřesněné výpočetní metody pro vystiţení chování nosných prvků, částí nebo celé 

konstrukce. [10] 

6.1 Návrh s využitím tabulek 

Nejjednodušší způsob ověření poţární odolnosti u betonových prvků vyuţívá 

tabulkové údaje, které jsou získané ze zkoušek a výpočtů. Pokud posuzovaný prvek 

nevyhovuje při posouzení pomocí tabulek, norma ČSN EN 1992 – 1 – 2 [3] uvádí moţnost 

upřesnění tabulkových údajů pomocí jednoduchých výpočtů. Pokud ani takto prvek nevyhoví, 

je třeba navrhnout jiný průřez prvku. 

Tabulkové hodnoty pro ověření poţární odolnosti odpovídají ohřevu prvku podle 

normové teplotní křivky. Tato poţární odolnost uvedena v tabulkách je označovaná jako 

normová odolnost. Tabulky jsou zpracovány pro působení poţáru do 240 minut. Hodnoty 

v tabulkách platí pro „normální“ beton o objemové hmotnosti 2000 aţ 2600 kg·m
-3

 se 

silikátovým kamenivem. Pro beton, u kterého je pouţito vápencové kamenivo, lze v trámech a 

deskách rozměry příčného průřezu redukovat o 10%. Při pouţití tabulek není nutno ověřovat 

únosnost ve smyku, kroucení a kotvení výztuţe. U krycích vrstev o tloušťkách 70 mm a 

větších je nutno pouţít povrchovou výztuţ. [10] 

6. 2 Jednoduché výpočetní metody 

Pomocí jednoduchých výpočetních metod se určuje únosnost otepleného průřezu a 

porovnává se s účinky zatíţení při příslušné kombinaci zatíţení. 

Pro stanovení únosnosti průřezu namáhaných ohybovými momenty a normálovými 

silami při poţáru jsou v příloze B ČSN EN 1992 – 1 – 2 [3] uvedeny dvě alternativní metody, 

které jsou zaloţeny na redukci průřezu. Jsou to Metoda izotermy 500ºC a Zónová metoda. 

Obě tyto metody se dají pouţít pro konstrukce, které jsou vystaveny normovému poţáru, 

přičemţ Metodu izotermy 500ºC lze pouţít i pro parametrický poţár. Zónová metoda je 

doporučena pro malé průřezy a štíhle sloupy. 
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K pouţití těchto metod je nutné znát rozloţení teplot po průřezu v určité době 

působení poţárem. To je moţné stanovit výpočtem nebo zkouškou. Pro průřezy běţných tvarů 

jsou v příloze A ČSN EN 1992 – 1 – 2 [3] uvedeny průběhy rozloţení teplot při normovém 

poţáru. Je moţné zde naleznout rozloţení teplot v desce, sloupech či trámech. Příklady 

některých teplotních polí uvedených v normě ČSN EN 1992 – 1 – 2 [3] jsou zobrazeny na 

Obr. 10 (pro beton se silikátovým kamenivem, při normovém poţáru). [10] 



Obr. 10 Rozložení teplot v desce, v obdélníkovém průřezu a průřezu kruhového sloupu [3] 
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6. 2. 1 Metoda izotermy 500ºC 

Metoda izotermy 500ºC je zaloţena na hypotéze, při které se beton vystavený teplotě 

vyšší neţ 500ºC povaţuje za beton s nulovou únosností a tím je ve výpočtech meze únosnosti 

zanedbán, přičemţ beton, který má niţší teplotu, si svou únosnost zachovává a je započítán 

(viz Obr. 11). Tuto metodu lze pouţít jak pro normovou, tak i za určitých podmínek (viz 

Tab. 1) pro parametrickou teplotní křivku. Platí pro namáhání průřezu normálovou silou, 

ohybovým momentem nebo jejích kombinací. Tuto metodu lze uplatnit pouze na konstrukční 

prvky, jejichţ rozměry musí splňovat podmínku minimální šířky průřezu uvedené v Tab. 1. 

 

Obr. 11 Redukovaný průřez prvku u metody Izotermy 500ºC [3] 

 

Tab. 1 Minimální šířka průřezu při použití metody izotermy 500°C [3] 

Poţární odolnost R60 R90 R120 R180 R240 

Minimální šířka průřezu v mm 90 120 160 200 280 

 

Hustota poţárního zatíţení MJ/m
2
 200 300 400 600 800 

Minimální šířka průřezu v mm 100 140 160 200 240 

 

Postup výpočtu lze rozdělit do několika kroků: 

 stanoví se izoterma 500ºC pro daný čas působení poţáru (normový nebo parametrický 

poţár), 
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 stanoví se nová šířka bfi a nová účinná výška dfi příčného průřezu, při vyloučení 

betonu o teplotě vyšší neţ 500ºC, přičemţ izotermu můţeme identifikovat 

pravoúhelníkovým průřezem, 

 stanoví se teplota v těţišti jednotlivých prutů výztuţe uvnitř průřezu bfi a dfi např. 

s pouţitím teplotních profilů – viz Obr. 14, do výpočtu můţeme zahrnout i pruty, které 

leţí vně tohoto průřezu, ale musíme respektovat příslušnou sníţenou pevnost prutu – 

viz Obr. 15, 

 stanoví se redukované pevnosti ve výztuţi, 

 stanoví se mezní únosnost redukovaného průřezu – viz Obr. 12, 

 porovná se účinek návrhového zatíţení s odpovídající mezní únosností. [10] 

 

Obr. 12 Výpočet mezní únosnosti ohýbaného průřezu [3] 

Zónová metoda 

Při pouţití této metody se průřez prvku rozdělí na zóny a vyloučí se část betonu, 

který je poškozen teplotou a dále se stanoví únosnost redukovaného průřezu. I kdyţ je tato 

metoda pracnější, je přesnější neţ metoda izotermy 500ºC, a to hlavně u sloupů. Tuto metodu 

lze pouţít pouze pro normovou teplotní křivku. Metodu lze uplatnit pro namáhání průřezu 

normálovou silou, ohybovým momentem nebo jejich kombinací. 

Postup při výpočtu je následující: 

 průřez se rozdělí na několik rovnoběţných zón (n≥3) stejné tloušťky (pravoúhelníkové 

prvky), např. pro stěnu viz Obr. 13, 

 ve středu kaţdé zóny se stanoví průměrná teplota Θi, 

 dále se určí redukční součinitelé kc,Θi tlakové pevnosti betonu pro kaţdou zónu, 
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 stanoví se střední hodnota redukčního součinitele kc,Θm zahrnujícího součinitel 

vystihující změny teploty v kaţdé zóně ze vztahu: 
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kde  n   je  počet rovnoběţných zón v šířce w [3] 

 kc,Ѳ,i redukční součinitel pro průměrnou teplotu v zóně i, 

 průřez poškozený poţárem je reprezentován redukovaným průřezem, při vyloučení 

části poškozené teplotou o tloušťce az po stranách průřezu vystaveného  

poţáru viz Obr. 14, 

 šířka části, která je poškozená se stanoví u trámu, desek nebo prvků namáhaných 

ohybem: 
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u stěn a sloupu: 
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 pro spodní části a konce obdélníkových prvků vystavených poţáru, kde šířka je menší 

neţ výška, se předpokládá, ţe hodnota az je stejná jako hodnoty stanovené pro strany, 

 po stanovení redukovaného průřezu a pevnosti za poţáru se provede výpočet mezní 

únosnosti redukovaného průřezu, 

 porovná se účinek návrhového zatíţení s odpovídající mezí únosností. 
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Obr. 13 Rozdělení stěny vystavené požáru z obou stran na zóny, při výpočtu redukované 

pevnosti a hodnoty az  [3] 

 

 

Obr. 14 Redukce průřezu vystavených požáru [3] 

Pro stanovení části, která je poškozená poţárem o tloušťce az a pro stanovení 

redukované pevnosti tlačeného betonu v bodě M redukované stěny, jsou uvedeny grafy v  

ČSN EN 1992 – 1 – 2 [3] viz Obr 15. 
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Obr. 15 Redukce průřezu az z betonu s křemičitým kamenivem při normové teplotní křivce a) 

trámy desky, b)sloupy nebo stěny [3] 

 

 7 Posouzení vybrané konstrukce ručním výpočtem 

Pro posouzení byl zvolen objekt bytového domu, který tvoří čtyři nadzemní podlaţí a 

jedno podzemní podlaţí (Obr. 16). Půdorys podlaţí, řez objektem a pohledy jsou uvedeny 

v přílohách 1, 2 a 3. 

 

Obr. 16 Pohled na vybraný objekt 
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Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny obvodovými stěnami a střední nosnou stěnou, 

které jsou zděné. Vodorovné nosné konstrukce, schodiště, podesty a mezi podesty jsou 

tvořeny ţelezobetonovými deskami. V tomto objektu bylo provedeno posouzení 

ţelezobetonových prvků stavební konstrukce a to stropní desky a schodiště v 3. nadzemním 

podlaţí. 

7. 1 Posouzení stropní desky 

 

Obr. 17 Rozměry požárního úseku 

Rozměry zvoleného poţárního úseku jsou 9,25 m x 4,175m (Obr. 17). Světlá výška 

je 2,62 m a výška budovy dle normy ČSN 73 08 02 [5] je 9,21 m, plocha poţárního úseku je 

38,64 m
2
. Poţární úsek se vyuţívá jako kancelářské prostory.    

Výpočet požadované požární odolnosti 

Aby mohla být určena poţadovaná poţární odolnost vybrané stropní desky, musí se 

nejprve určit podle normy ČSN 73 08 02 [5] stupeň poţární bezpečnosti poţárního úseku, ve 

kterém se vybraná stropní deska nachází. 

K určení stupně poţární bezpečnosti je potřeba znát tzv. výpočtové poţární zatíţení 

(pv), které se vypočítá s poţárního zatíţení stalého (ps) a poţárního zatíţení nahodilého (pn). 



28 

 

pv = ps + pn [kg.m
-2

]         (10) 

kde ps je stále poţární zatíţení v kg.m
-2 

       pn je nahodilé poţární zatíţení v kg.m
-2

 

 

Také je ho moţné určit, přímo podle přílohy B ČSN 73 08 02 [5].  

Podle ČSN 73 08 02 [5] bylo určeno: 

 Pro kancelářské prostory pv = 42 kg.m
-2

 (příloha B [5] tab. B1 poloţka 1) 

 ps = 8 kg. m
2
 (tab. 1[5]) 

Podle článku B. 1. 2 [5] se určí pv´ podle vzorce: 

pv´ = (ps – 5). 1,15         (11)  

pv´ = (8 – 5). 1,15 = 3,45 kg. m
-2

 

S kterého se dále vypočte celkové výpočtové poţární zatíţení, podle článku B. 1. 2 

[5]: 

pv,c = pv + pv´          (12) 

pv,c = 42 + 3,45 = 45,45 kg.m
-2

 

Podle tab. 8 obsaţené v normě ČSN 73 08 02 [5], se pomocí celkového výpočtového 

poţárního zatíţení a výšky objektu zařadí vybraný poţární úsek do III. stupně poţární 

bezpečnosti poţárních úseku. 

Poţadovaná odolnost stavební konstrukce (v minutách) se určí podle tab. 12 [5]. 

V tomto případě je poţadovaná doba poţární odolnosti pro nosné konstrukce uvnitř poţárního 

úseku (poloţka č. 5) v III. stupni poţární bezpečnosti 45 minut. 

Norma ČSN 73 08 10 [6] udává pro stropní konstrukce poţadavky na poţární 

odolnost REI (R – únosnost nebo stabilita, E – celistvost, I – izolační schopnost). Proto je pro 

vybranou stropní desku poţadována poţární odolnost REI 45. 
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7. 1. 1 Posouzení únosnosti stropní desky za normálních podmínek 

 

Obr. 18 Skladba posuzované stropní desky 

Posuzována stropní deska má následující skladbu (Obr. 18):  

 Dřevěné desky tl. 45 mm ρ = 700 kg.m
-3

 

 Betonový potěr tl. 100 mm ρ = 2300 kg.m
-3

 

 Struskový posyp tl. 70 mm ρ = 900 kg.m
-3

 

 ŢB deska tl. 280 mm ρ = 2500 kg.m
-3

 

Ţelezobetonová deska je z betonu C20/25, vyztuţeného ocelí B400A o průměru  

10 mm, krytí výztuţe je 20 mm. Rozpětí desky je 4,175 m.  

Nejprve bylo potřeba spočítat stálé a proměnné zatíţení, které na ţelezobetonovou 

desku působí, viz Tab. 2. 

Tab. 2 Výpočet stálého a proměnného zatíţení působící na stropní desku 

 Popis zatíţení 
Výpočet 

zatíţení 
Fk [kN.m-2] γF Fd [kN.m-2] 

Stále 

zatíţení 

Dřevěné desky 0,045*7 0,315 1,35 0,425 

Betonový potěr 0,1*23 2,3 1,35 3,105 

Struskový posyp 0,07*9 0,63 1,35 0,851 

ŢB deska 0,28*25 7,0 1,35 9,45 

Celkem stále zatíţení q 13,831 

Proměnné 

zatíţení 

Uţitné zatíţení 

Kancelářské prostory 
 2,0 [1] 1,5 3,0 

Celkové zatíţení q 16,831 
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Obr. 19 Znázornění působení zatížení na stropovou desku 

Dále se vypočetla návrhová hodnota působícího vnitřního ohybového momentu 

podle vzorce:  

MEd =
1

8
ql2 [kNm]         (13) 

kde  q   je zatíţení působící na desku v kN.m
-1 

  
l rozpětí desky v m 

 MEd =
1

8
16,831. 4,1752 = 36,67 kNm 

Pak se určily pevnostní charakteristiky pouţitých materiálů: 

Pevnost betonu pro trvalou a dočasnou návrhovou situaci podle vzorce: 

   fcd =
fck

γc
 [MPa]         (14) 

kde fck   je charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku ve stáří 28 dní v MPa 

 γc součinitel spolehlivosti pro beton 

 fcd =
20

1,5
= 13,33MPa 

Pevnost výztuţe pro trvalou a dočasnou návrhovou situaci podle vzorce: 

fyd =
fyk

γs
 [MPa]         (15) 

kde fyk   je charakteristická mez kluzu betonářské výztuţe v MPa 

 γs součinitel spolehlivosti pro betonářskou výztuţ 

fyd =
400

1,15
= 347,83MPa  
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Poté bylo třeba stanovit únosnost průřezu pro trvalou a dočasnou návrhovou situaci. 

K tomu je zapotřebí nejprve si určit plochu výztuţe: 

As = n.π.
∅2

4
 mm2          (16) 

kde ∅   je průměr výztuţe v mm 

 n počet vyztuţovacích prutů (v mém případě n = 10) 

As = 10.π.
102

4
= 785,39mm2  

Pomocí plochy a známé pevnosti výztuţe se vypočte síla ve výztuţi na mezi 

únosnosti: 

Fs = As. fyd [kN]          (17) 

kde As  je  plocha výztuţe v m 

 fyd pevnost výztuţe pro trvalou a dočasnou návrhovou situaci v kPa 

Fs = 785,39.10
-6

 . 347,83.10
3
 = 273,18 kN 

V dalším kroku se spočte účinná výška posuzovaného průřezu: 

d = h − c −
∅

2
 mm            (18) 

kde  h   je  výška průřezu v mm 

 c krycí vrstva výztuţe v mm 

 ∅    průměr výztuţe v mm 

d = 280 − 20 −
10

2
= 255mm  

Nakonec se vypočte výška tlačené oblasti: 

x =
Fs

λ .b.Fcd
  m           (19) 

kde Fs  je síla ve výztuţi na mezi únosnosti v kN 

 λ   součinitel výšky tlačené oblasti podle [10] má pro běţný beton  

            hodnotu 0,8 
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 b šířka průřezu v m 

 fcd pevnost betonu pro trvalou a dočasnou návrhovou situaci v kPa 

x =
273,18

0,8.1.13,33.103 = 0,026m  

Z výše uvedených hodnot se určila ohybová únosnost prvku na mezi únosnosti pro 

trvalou a dočasnou situaci: 

MRd = Fs . (d – 0,4 . x)  [kNm]       (20) 

MRd = 245,87. (0,255 – 0,4. 0,026) = 60,14 kNm 

Porovnáním hodnoty návrhového vnitřního ohybového momentu s hodnotou 

ohybové únosnosti prvku při trvalé a dočasné návrhové situaci bylo zjištěno, ţe prvek pro 

trvalou a dočasnou návrhovou situaci vyhovuje. 

 MEd =  36,67 kNm ≤ MRd = 60,14 kNm → prvek vyhovuje   (21) 

7. 1. 2 Posouzení únosnosti stropové desky při zatížení požárem 

Pro posouzení vybrané stropové desky při mimořádném zatíţení poţárem, byla 

zvolena zónová metoda, která jiţ byla popsána v předchozím textu. Při posuzování únosnosti 

se předpokládalo působení poţáru na vybranou desku ze spodní strany, a to ve čtyřicáté páté 

minutě od začátku působení poţáru.  

Podle normy ČSN EN 1992 – 1 – 2 [3] se nejprve určil redukční součinitel pro 

úroveň návrhového zatíţení při poţární situaci podle vzorce: 

ηfi =
Gk +ψ fi .Qk1

γG .Gk +γQ 1 .Qk1
   −           (22) 

kde Gk  je hodnota stálého zatíţení v kN.m
-1 

Qk1 hodnota proměnného zatíţení v kN.m
-1

 

ψfi  součinitel dle ČSN EN 1992 – 1 – 2 [2] 

γG dílčí součinitel stálého zatíţení 

γQ1 dílčí součinitel proměnného zatíţení 

ηfi =
10,245 +0,5.2

1,35.10,245 +1,5.2
= 0,66  
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Aby mohl být určen návrhový ohybový moment od účinku zatíţení pro mimořádnou 

návrhovou situaci při poţáru, vynásobila se tímto redukčním součinitelem hodnota 

návrhového ohybového momentu pro trvalou a dočasnou návrhovou situaci: 

MEd,fi = ηfi. MEd [kNm]        (23) 

MEd,fi = 0,66. 36,672 = 24,20 kNm  

Dále bylo potřeba určit nové pevnostní charakteristiky betonu a výztuţe pro 

mimořádnou návrhovou situaci při poţáru: 

Pevnost betonu pro mimořádnou návrhovou situaci: 

fcd ,fi =
fck

γM ,fi
 [MPa]         (24) 

kde fck   je charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku ve stáří 28 dní v MPa 

 γM,fi součinitel spolehlivosti při poţáru 

 fcd ,fi =
20

1,0
= 20MPa 

Pevnost výztuţe pro mimořádnou návrhovou situaci: 

fyd ,fi =
fyk

γM ,fi
 [MPa]         (25) 

kde fyk   je charakteristická mez kluzu betonářské výztuţe v MPa 

fyd ,fi =
400

1,0
= 400MPa  

K tomu, aby se mohl stanovit redukovaný průřez posuzované desky a redukovaná 

pevnost výztuţe, bylo potřeba zjistit rozloţení teplot v průřezu v čase 45 minut. Protoţe 

v ČSN EN 1992 – 1 – 2 [3] je uvedeno rozloţení teplot pro desku jen pro čas 30 minut nebo 

60 minut viz Obr. 20, bylo pro určení potřebných teplot mezi těmito křivkami nutno 

interpolovat, viz Tab. 3. Uvedené teplotní křivky jsou sice pro desku o tloušťce 200 mm, ale i 

přesto je lze pouţít, protoţe u širší desky se bude teplota šířit průřezem pomaleji, tím pádem 

při výpočtu zůstane na bezpečné straně.  
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Při výpočtu zónovou metodou byl zvolen počet zón deset a teploty v jednotlivých 

zónách se určily jako průměrná teplota mezi krajními body zóny. Pak se pro kaţdou zónu 

určil podle Tab. 4 součinitel kc (Ѳi), viz tab. 5.       

 

Obr. 20 Rozložení teploty v desce tloušťky 200 mm v čase 30 – 240 minut [3] 

    

Tab. 3 Příklad interpolace teplotních křivek 

x(mm) T (°C) v 30 min. T (°C) v 60 min. T (°C) v 45min. 

0 720 850 785 

14 465 620 542,5 

28 210 390 300 

42 140 275 207,5 

56 70 160 115 

70 55 115 85 

84 40 70 55 
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Tab. 4 Pevnostní charakteristiky betonu v závislosti na teplotě [11] 

Teplota Ѳ fcѲ/fck Teplota Ѳ fcѲ/fck 

(°C) (-) (°C) (-) 

20 1,00 600 0,45 

100 1,00 700 0,30 

200 0,90 800 0,15 

300 0,85 900 0,08 

400 0,75 1000 0,04 

500 0,60 1100 0,01 

 

Tab. 5 Rozložení teplot v jednotlivých zónách pro stropní desku 

Zóna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Souřadnice (mm) 0-28 28-56 56-84 84-112 112-140 140-168 168- 196 196-224 224-252 252-280 

Teplota Ѳi (°C) 542,5 207,5 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 

kc (Ѳi) 0,54 0,89 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ʃ kc (Ѳi) 9,43 

 

Dále se vypočetl střední součinitel redukce pevnosti betonu podle vzorce (7) a 

pomocí něho se určila šířka poškozené části průřezu dle vzorce (8): 

kcm =
 1−

0,2

n
 

n
. Σi=1

n kc θi    

kcm =
 1−

0,2

10
 

10
. 9,43 = 0,924  

Ještě bylo potřeba určit součinitel redukce pevnosti betonu v bodě M, v tomto 

případě je souřadnice tohoto bodu na odvrácené straně od poţáru. Z Tab. 4 vyplývá, ţe teplota 

v bodě M bude menší neţ 100 °C, tudíţ kc(ѲM) bude rovno jedné. 
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az = w.  1 −
kcm

kc  θM  
   m   

az = 0,28.  1 −
0,924

1
 = 0,021m  

Pomocí hodnoty poškozené šířky průřezu se vypočte redukovaná výška 

posuzovaného průřezu (tato hodnota se vyuţije jen při posuzování únosnosti pro záporný 

moment): 

hfi = h – az [mm]         (26) 

kde h  je výška posuzovaného průřezu v mm 

 az poškozená šířka průřezu v mm 

hfi = 280 – 21 = 259 mm 

Protoţe bude na výztuţ působit teplota 500°C, musela se určit redukovaná pevnost 

výztuţe při teplotě 500°C. Podle Tab. 6 se určil součinitel redukce pevnosti výztuţe při 

teplotě 500°C. 

Tab. 6 Součinitel redukce pevnosti výztuže v závislosti na teplotě [11]           

Teplota 

oceli (°C) 
fsyѲ/fyk 

Teplota 

oceli (°C) 
fsyѲ/fyk 

20 1,00 600 0,47 

100 1,00 700 0,23 

200 1,00 800 0,11 

300 1,00 900 0,06 

400 1,00 1000 0,04 

500 0,78 1100 0,02 

 

Redukovaná pevnost ocelové výztuţe: 

fyd, fi (Ѳ = 500 °C) = ks (Ѳi). fyd, fi  [MPa]      (27) 

kde ks (Ѳi) je součinitel redukce pevnosti výztuţe při teplotě Ѳi 

 fyd, fi    pevnost výztuţe pro mimořádnou návrhovou situaci v MPa 
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fyd, fi (Ѳ = 500 °C) = 0,78. 400 = 312 MPa 

U plochy výztuţe a účinné výšky průřezu zůstane hodnota stejná jako u návrhu pro 

trvalou a dočasnou situaci. Dále ještě bylo nutné určit sílu ve výztuţi na mezi únosnosti a 

výšku tlačené oblasti: 

Síla ve výztuţi na mezi únosnosti: 

Fs, fi = As. fyd, fi [kN]         (28) 

Fs,fi = 706,86. 10
-6

. 312. 10
3
 = 220,27 kN 

Výška tlačeného oblasti: 

xfi =
Fs ,fi

λ .b.Fcd ,fi
  m           (29) 

xfi =
220 ,27

0,8.1.20.103 = 0,013m  

 

V posledním kroku se vypočetla ohybová únosnost prvku, pro mimořádnou 

návrhovou situaci při poţáru a porovnala se s hodnotou návrhového ohybového momentu, pro 

mimořádnou návrhovou situaci při poţáru: 

MRd, fi = Fs, fi . (d – 0,4 . xfi)  [kNm]       (30) 

MRd,fi = 220,27. (0,255 – 0,4. 0,013) = 55,02 kNm 

MEd, fi  = 24,20 kNm ≤ MRd, fi = 55,02 kNm → prvek vyhovuje 
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7. 2 Posouzení schodiště 

 

Obr. 21 Rozměry prostoru schodiště 

Poţární úsek, ve kterém se schodiště nachází, začíná v 1. podzemním podlaţí a končí 

ve 4. nadzemním podlaţí, tzn. ţe poţární úsek obsahuje pět podlaţí. Rozměry jednoho podlaţí 

jsou znázorněny na Obr. 21, celková plocha poţárního úseku je S = 50,33 m
2
 a výška objektu 

pro potřeby ČSN 73 08 02 [5] je jako v předchozím případě 9,21 m. 

 

Výpočet požadované požární odolnosti 

Stejně jako v předchozím příkladě se pomocí ČSN 73 08 02 [5] určilo celkové 

výpočtové zatíţení: 

Pro vstupní prostory a chodby pv = 7,5 kg.m
-2

 (příloha B [5] tab. B1 poloţka 5) 

ps = 8 kg. m
2
 (tab. 1[5]) 

Podle článku B. 1. 2 [5] jsem si určil pv´ podle vzorce (11): 

pv´ = (ps – 5). 1,15           

pv´ = (8 – 5). 1,15 = 3,45 kg. m
-2

 

Dále se vypočetlo, celkové výpočtové poţární zatíţení podle článku B. 1. 2 [5] podle 

vzorce (3): 

pv,c = pv + pv´           
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pv,c = 7,5 + 3,45 = 10,95 kg.m
-2

 

Podle tab. 8 obsaţené v normě ČSN 73 08 02 [5] se pomocí celkového výpočtového 

poţárního zatíţení a výšky objektu vybraný poţární úsek zařadil do I. stupně poţární 

bezpečnosti poţárních úseků. 

Podle tab. 12 [5] poloţka č. 9 pro konstrukce schodiště v poţárním úseku v I. stupni 

poţární bezpečnosti, které není součástí chráněné únikové cesty, není stanovena poţadovaná 

odolnost stavební konstrukce. Z tohoto důvodu bude dále ověřována poţární odolnost podle 

tabulkových údajů uvedených v ČSN EN 1992 – 1 – 2 [3]. 

7. 2.1 Posouzení únosnosti schodiště za normálních podmínek 

 

Obr. 22 Řez schodištěm 

Při posuzování bylo schodiště (Obr. 22) rozděleno na tři desky a kaţdá byla 

posouzena samostatně, viz Obr. 23. Také jsou samostatně posouzeny průvlaky, které 

podepírají spodní a horní podestu.  

 

Obr. 23 Znázornění působení zatížení na schodiště 
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7. 2. 1. 1 Posouzení únosnosti horní a dolní podesty pro trvalou a dočasnou návrhovou 

situaci: 

Protoţe šířka obou desek je stejná, jsou ze stejného betonu a jsou i stejně vyztuţeny, 

liší se jen v rozpětí desek, bude únosnost prvku pro trvalou a dočasnou situaci pro obě desky 

stejný. Rozdílné budou jen hodnoty návrhových vnitřních ohybových momentů.  

Ţelezobetonové desky jsou z betonu C20/25 tloušťky 220 mm, jsou vyztuţeny 

v dolní i v horní části ocelí B400A o průměru 10 mm, rozteč mezi pruty je 100 mm a krytí 

výztuţe je 20 mm. U posuzování se postupovalo obdobně, jako u posuzování stropní desky. 

V Tab. 7 je uveden výpočet stálého a proměnného zatíţení: 

Tab. 7 Výpočet stalého a proměnného zatížení 

 Popis zatíţení 
Výpočet 

zatíţení 
Fk [kN.m-2] γF Fd [kN.m-2] 

Stále 

zatíţení 

ŢB deska 0,22*25 5,5 1,35 7,43 

Celkem stále zatíţení q 7,43 

Proměnné 

zatíţení 

Uţitné zatíţení 

Schodiště 
 3,0 [1] 1,5 4,5 

Celkové zatíţení q 11,93 

 

Hodnoty návrhových ohybových momentů pro posuzované schodiště byly určeny 

v programu Scia Engineer, viz Obr. 24. 

 

Obr. 24 Návrhové ohybové momenty pro schodiště 
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Program Scia Engineer při vykreslování ohybových momentů uvádí pouze hodnotu 

pro maximální kladný a maximální záporný moment, z tohoto důvodů byly ostatní momenty 

odhadnuty podle měřítka. 

Návrhové ohybové momenty pro horní a dolní podestu podle Obr. 24 jsou: 

MEd.h+ = 0,28 kNm 

MEd.h- = - 5,12 kNm 

MEd.d+ = 0,34 kNm 

MEd.d- = - 5,06 kNm 

Pevnost betonu pro trvalou a dočasnou návrhovou situaci podle vzorce (14): 

   fcd =
fck

γc
 [MPa] 

               fcd =
20

1,5
= 13,33MPa         

Pevnost výztuţe pro trvalou a dočasnou návrhovou situaci podle vzorce (15): 

fyd =
fyk

γs
 [MPa]          

fyd =
400

1,15
= 347,83MPa  

Plocha výztuţe podle vzorce (16): 

As = n.π.
∅2

4
 mm2           

As = 9.π.
102

4
= 706,86mm2  

Síla, kterou je výztuţ schopná na mezi únosnosti přenést podle vzorce (17): 

Fs = As. fyd [kN]           

Fs = 706,86.10
-6

 . 347,83.10
3
 = 245,87 kN 

Hodnoty pevnosti betonu, pevnosti výztuţe, plochy výztuţe a síla ve výztuţi na mezi 

únosnosti budou pro všechny tři desky shodné, proto se nebudou dále uvádět.  
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Účinná výška posuzovaného průřezu podle vzorce (18): 

d = h − c −
∅

2
 mm             

d = 220 − 20 −
10

2
= 195mm  

Výška tlačené oblasti podle vzorce (19): 

x =
Fs

λ .b.Fcd
  m            

x =
245,87

0,8.1.13,33.103 = 0,023m  

Ohybová únosnost prvku pro trvalou a dočasnou situaci podle vzorce (20): 

MRd = Fs . (d – 0,4 . x)  [kNm]        

MRd = 245,87. (0,195 – 0,4. 0,023) = 45,68 kNm 

Protoţe jsou podesty vyztuţeny v horní i v dolní části stejně, bude pro kladný i 

záporný ohybový moment hodnota ohybové únosnosti prvku pro trvalou a dočasnou situaci 

stejná. 

MEd.h+ = 0,28 kNm ≤ MRd = 45,68 kNm  → prvek vyhovuje 

MEd.h- =  5,12 kNm ≤ MRd = 45,68 kNm  → prvek vyhovuje 

MEd.d+ = 0,34 kNm ≤ MRd = 45,68 kNm  → prvek vyhovuje 

MEd.d- = 5,06 kNm ≤ MRd = 45,68 kNm  → prvek vyhovuje 

7. 2. 1. 2 Posouzení únosnosti schodišťové desky pro trvalou a dočasnou návrhovou 

situaci: 

U posuzování schodišťové desky se postupovalo tak, ţe se schodišťová deska 

nahradila šikmým nosníkem o tloušťce 200 mm, který se zatíţil kromě své váhy, váhou 

schodových stupňů, přičemţ výška jednoho schodišťového stupně je 170 mm, šířka je  

260 mm a počet stupňů je 9. 
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Dále se určilo rozpětí šikmého nosníku (l´), které se vypočetlo podle Pythagorovy 

věty: 

l´ =   l2 + h2  m       

l´ =   2,052 + 1,5452 = 2,545 m  

Zatíţení, kterým působí schodišťové stupně, se určilo podle vzorce: 

qschod . =
0,5.bs .hs .n .25

l´
  kNm−1         (31) 

kde bs   je šířka jednoho schodišťového stupně v m  

 hs výška jednoho schodišťového stupně v m  

 n počet schodišťových stupňů 

 l´ rozpětí šikmého nosníku v m 

qschod . =
0,5.0,26.0,17.9.25

2,545
= 1,94kNm−1    

Dále se určilo celkové zatíţení působící na šikmý nosník, viz Tab. 8. 

Tab. 8 Výpočet stálého a proměnného zatížení působící na šikmý nosník 

 Popis zatíţení 
Výpočet 

zatíţení 
Fk [kN.m-1] γF Fd [kN.m-1] 

Stále 

zatíţení 

ŢB deska 0,2*25 5 1,35 6,75 

Schodišťové 

stupně 
 1,94 1,35 2,61 

Celkem stále zatíţení q 9,36 

Proměnné 

zatíţení 

Uţitné zatíţení 

Schodiště 
 3,0[1] 1,5 4,5 

Celkové zatíţení q 13,86 

 

Podle Obr. 24 jsou návrhové ohybové momenty pro schodišťovou desku: 

MEd+ = 4,0 kNm 

MEd- = - 5,07 kNm 
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Dále se pokračovalo ve výpočtu jako v předchozím případě: 

Účinná výška posuzovaného průřezu podle vzorce (18): 

d = h − c −
∅

2
 mm             

d = 200 − 20 −
10

2
= 175mm  

Výška tlačené oblasti podle vzorce (19): 

x =
Fs

λ .b.Fcd
  m            

x =
245,87

0,8.1.13,33.103 = 0,023m  

Ohybová únosnost prvku pro trvalou a dočasnou situaci podle vzorce (20): 

MRd = Fs . (d – 0,4 . x)  [kNm]        

MRd = 245,87. (0,175 – 0,4. 0,023) = 40,77 kNm 

MEd+ = 4,00 kNm ≤ MRd = 40,77 kNm  → prvek vyhovuje 

MEd- = 5,07 kNm ≤ MRd = 40,77 kNm  → prvek vyhovuje 

7. 2. 2 Posouzení schodiště při zatížení požárem 

Podle tab. 5.8 normy ČSN EN 1992 – 1 – 2 [3] je normová poţární odolnost pro 

desky s krytím výztuţe 20 mm REI 60. Proto bude pro schodiště ověřována poţární odolnost 

v čase 60–ti minut.  

7. 2. 2. 1 Posouzení horní a dolní podesty 

Ohybová únosnost horní a dolní podesty na mezi únosnosti pro mimořádnou 

návrhovou situaci při poţáru bude stejná, proto bude vypočtena pro obě desky zároveň. Obě 

desky budou zahřívány ze spodní strany. Při výpočtu bude postupováno jako u posouzení 

stropní desky.  

Posouzení únosnosti pro kladný moment 

 Nejprve se určil redukční součinitel pro úroveň návrhového zatíţení při poţární 

situaci podle vzorce (22): 
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ηfi =
Gk +ψ fi .Qk1

γG .Gk +γQ 1 .Qk1
   −            

ηfi =
5,5+0,5.5

1,35.5,5+1,5.5
= 0,53  

Dále byl určen pro horní a dolní podestu návrhový vnitřní ohybový moment pro 

mimořádnou návrhovou situaci při poţáru podle vzorce (23): 

MEd,fi+ = ηfi. MEd+ [kNm]         

MEd,fi,h+ =0,53. 0,28 = 0,15 kNm  

MEd,fi,d+ =0,53. 0,34 = 0,18 kNm  

Pevnost betonu pro mimořádnou návrhovou situaci podle vzorce (24): 

 fcd ,fi =
fck

γM ,fi
 [MPa]          

             fcd ,fi =
20

1,0
= 20MPa  

Pevnost výztuţe pro mimořádnou návrhovou situaci podle vzorce (25): 

fyd ,fi =
fyk

γM ,fi
 [MPa]          

fyd ,fi =
400

1,0
= 400MPa  

Posuzovaný průřez byl rozdělen na deset zón a rozloţení teplot v průřezu se určilo 

podle teplotní křivky rozloţení teploty v průřezu znázorněné na Obr. 20 pro čas 60 minut. Pro 

kaţdou zónu se určil podle Tab. 4 součinitel kc (Ѳi), viz Tab. 9. 

Tab. 9 Rozložení teplot v jednotlivých zónách pro horní a dolní desku 

Zóna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Souřadnice (mm) 0-22 22-44 44-66 66-88 88-110 110-132 132- 154 154-176 176-198 198-220 

Teplota Ѳi (°C) 665 355 180 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 

kc (Ѳi) 0,35 0,79 0,92 1 1 1 1 1 1 1 

Ʃ kc (Ѳi) 9,06 

 

 



46 

 

Dále se určil střední součinitel redukce pevnosti betonu, podle vzorce (7):  

kcm =
 1−

0,2

n
 

n
. Σi=1

n kc θi    

kcm =
 1−

0,2

10
 

10
. 9,06 = 0,887  

Bod M má souřadnici 220 mm. Z Tab. 9 je zřejmé, ţe součinitel kc(ѲM) je roven 

jedné. 

Poškozená šířka průřezu je podle vzorce (8): 

az = w.  1 −
kcm

kc  θM  
   

az = 0,22.  1 −
0,887

1
 = 0,025m  

Pomocí hodnoty poškozené šířky průřezu se určila redukovaná výška posuzovaného 

průřezu podle vzorce (26): 

hfi = h – az [mm]          

hfi = 220 – 25 = 195 mm 

Na výztuţ bude působit teplota 505°C, proto je podle Tab. 5 součinitel redukce 

pevnosti výztuţe při teplotě 505°C roven 0,59. Z tohoto důvodu pevnost výztuţe na mezi 

únosnosti pro mimořádnou návrhovou situaci při poţáru se určí podle vzorce (27): 

fyd, fi (Ѳ = 505 °C) = ks (Ѳi). fyd, fi  [MPa]               

fyd, fi (Ѳ = 505 °C) = 0,59. 400 = 236 MPa 

Síla ve výztuţi na mezi únosnosti podle vzorce (28): 

Fs, fi = As. fyd, fi [kN]          

Fs,fi = 706,86. 10
-6

. 236. 10
3
 = 166,82 kN 

Výška tlačeného oblasti podle vzorce (29): 

xfi =
Fs ,fi

λ .b.Fcd ,fi
  m            
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xfi =
166 .81

0,8.1.20.103 = 0,01m  

Na závěr se určila ohybová únosnost prvku pro mimořádnou návrhovou situaci při 

poţáru podle vzorce (30) a porovnala se s hodnotami návrhového ohybového momentu pro 

mimořádnou návrhovou situaci při poţáru horní a dolní desky: 

MRd, fi = Fs, fi . (d – 0,4 . xfi)  [kNm]        

MRd,fi = 166,82. (0,195 – 0,4. 0,01) = 25,86 kNm 

MEd,fi,h+ = 0,15 kNm ≤ MRd, fi = 25,86 kNm  → prvek vyhovuje 

MEd,fi,d+ = 0,18 kNm ≤ MRd, fi = 25,86 kNm  → prvek vyhovuje 

Posouzení únosnosti pro záporný moment 

Návrhový vnitřní ohybový moment pro mimořádnou návrhovou situaci při poţáru 

podle vzorce (23): 

MEd,fi- = ηfi. MEd- [kNm]         

MEd,fi,h- = 0,53. – 5,12 = - 2,71 kNm  

MEd,fi,d- = 0,53. – 5,06 = - 2,68 kNm  

Při výpočtu účinné výšky průřezu pro záporný moment musíme započíst 

redukovanou výšku průřezu: 

dfi = hfi − c −
∅

2
 mm                         (32)

   dfi = 195 − 20 −
10

2
= 170mm   

Ohybová únosnost prvku pro záporný moment pro mimořádnou návrhovou situaci 

při poţáru je podle vzorce: 

MRd, fi = Fs,. (dfi – 0,4. xfi)  [kNm]         (33) 

MRd,fi = 282,74. (0,170 – 0,4. 0,01) = 46,93 kNm 

MEd,fi,h- = 2,71 kNm ≤ MRd, fi
 
= 46,93 kNm → prvek vyhovuje 

MEd,fi,d- = 2,68 kNm ≤ MRd, fi = 46,93 kNm → prvek vyhovuje 
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7. 2. 2. 2 Posouzení schodišťové desky 

Při posuzování schodišťové desky se postupovalo stejně jako v předchozím případě. 

Deska bude také ohřívána ze spodní strany, pevnostní charakteristiky betonu a výztuţe jsou 

také shodné. 

Posouzení únosnosti pro kladný moment 

Redukční součinitel pro úroveň návrhového zatíţení při poţární situaci podle  

vzorce (22): 

ηfi =
Gk +ψ fi .Qk1

γG .Gk +γQ 1 .Qk1
   −            

ηfi =
6,94+0,5.5

1,35.6,94+1,5.5
= 0,56  

Návrhový vnitřní ohybový moment pro mimořádnou návrhovou situaci při poţáru 

podle vzorce (23): 

MEd,fi = ηfi. MEd [kNm]         

MEd,fi, =0,56. 4,0 = 2,24 kNm  

Posuzovaný průřez byl rozdělen na deset zón a rozloţení teplot v průřezu se určilo 

podle teplotní křivky rozloţení teploty v prořezu znázorněné na Obr. 20 pro čas 60 minut. Pro 

kaţdou zónu se stanovil součinitel kc (Ѳi) podle Tab. 4, viz Tab. 10. 

Tab. 10 Rozložení teplot v jednotlivých zónách pro schodišťovou desku 

Zóna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Souřadnice (mm) 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100-120 120- 140 140-160 160-180 180-200 

Teplota Ѳi (°C) 682 386 207 163 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 

kc (Ѳi) 0,33 0,76 0,89 0,94 1 1 1 1 1 1 

Ʃ kc (Ѳi) 8,92 

 

Dále jsem si spočítal střední součinitel redukce pevnosti betonu podle vzorce (7):  

kcm =
 1−

0,2

n
 

n
. Σi=1

n kc θi    



49 

 

kcm =
 1−

0,2

10
 

10
. 8,92 = 0,874  

Bod M má souřadnici 200 mm, podle Tab. x, je součinitel kc(ѲM) je roven jedné. 

Poškozená šířka průřezu je podle vzorce (8): 

az = w.  1 −
kcm

kc  θM  
   

az = 0,20.  1 −
0,874

1
 = 0,025m  

Redukovaná výška posuzovaného průřezu podle vzorce (26): 

hfi = h – az [mm]          

hfi = 200 – 25 = 175 mm 

Na výztuţ bude působit stejná teplota jako v předchozím případě, proto pevnost 

výztuţe na mezi únosnosti pro mimořádnou návrhovou situaci při poţáru zůstane stejná.  

Síla ve výztuţi na mezi únosnosti podle vzorce (28): 

Fs, fi = As. fyd, fi [kN]          

Fs,fi = 706,86. 10
-6

. 236. 10
3
 = 166,82 kN 

Výška tlačeného oblasti podle vzorce (29): 

xfi =
Fs ,fi

λ .b.Fcd ,fi
  m            

xfi =
166 ,82

0,8.1.20.103 = 0,01m  

Ohybová únosnost prvku pro mimořádnou návrhovou situaci při poţáru je podle 

vzorce (30): 

MRd, fi = Fs, fi . (d – 0,4 . xfi)  [kNm]        

MRd,fi = 166,82. (0,175 – 0,4. 0,01) = 28,53 kNm 

MEd, fi+ = 2,24 kNm  ≤ MRd, fi = 28,53 kNm → prvek vyhovuje 
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Posouzení únosnosti pro záporný moment 

Návrhový vnitřní ohybový moment pro mimořádnou návrhovou situaci při poţáru 

podle vzorce (23): 

MEd,fi- = ηfi. MEd- [kNm]         

MEd,fi,- = 0,56. – 5,07 = - 2,84 kNm  

Redukovaná výška průřezu podle vzorce (32): 

dfi = hfi − c −
∅

2
 mm                         

   dfi = 175 − 20 −
10

2
= 150mm   

Ohybová únosnost prvku pro záporný moment pro mimořádnou návrhovou situaci 

při poţáru je podle vzorce (33): 

MRd, fi = Fs,. (dfi – 0,4. xfi)  [kNm]          

MRd,fi = 282,74. (0,150 – 0,4. 0,01) = 41,28 kNm 

MEd, fi, - = 2,84 ≤ MRd, fi = 41,28 kNm → prvek vyhovuje 

7. 2. 3. 1 Posouzení průvlaku za normálních podmínek 

Průvlaky, které podpírají horní a dolní podestu a schodišťovou desku (Obr. 22) jsou 

z betonu C20/25, jsou vyztuţeny v dolní i horní části čtyřmi pruty průměru 10 mm z oceli 

B400A, krytí výztuţe je 20 mm. Výška průvlaku je 250 mm, šířka 300 mm a rozpětí 2,275 m. 

Na průvlaky kromě zatíţení vlastní váhou (q1), působí stále zatíţení tvořené váhou 

schodišťové desky a vahou podesty (q2), tudíţ celkové zatíţení působící na průvlaky bude 

rovno součtu těchto zatíţení. 

Únosnost na smyk se při posuzování průvlaku neřešila, řešila se jen únosnost na 

ohyb. 

Nejprve se vypočetlo zatíţení vlastní váhou prvku. Protoţe oba průvlaky jsou stejné, 

bude toto zatíţení shodné. 

q1 = h. b. 25. γF [kNm
-1

]        (34) 

kde  h    je  výška průvlaku v m 
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 b šířka průvlaku v m 

 γF součinitel zatíţení F 

q1 = 0,25. 0,3. 25. 1,35 = 2,53 kNm
-1

 

U určení zatíţení tvořené váhou podesty a schodišťové desky se postupovalo tak, ţe 

se vypočetly reakce zatíţení působící na podestu a schodišťovou desku a sečetly se. Protoţe 

tyto reakce budou pro horní a dolní podestu rozdílné, muselo se toto zatíţení spočítat pro 

horní a dolní průvlak samostatně: 

Horní průvlak: 

Reakce působící od horní podesty: 

Rp =  
1

2
q. l  kNm−1              (35) 

kde q    je zatíţení působící na prvek v kNm
-1

 

 l je rozpětí prvku v m 

Rph =  
1

2
11,93.1,175 = 7,01 kNm−1  

Reakce působící od dolní podestu: 

Rpd =  
1

2
11,93.1,2 = 7,16 kNm−1  

Reakce působící od schodišťové desky: 

Rs =  
1

2
13,86.2,05 = 14,21 kNm−1  

Potom síla působící na horní průvlak je: 

qh = Rph + Rs  [kNm
-1

]        (36) 

qh = 7,01 + 14,21 = 21,22 kNm
-1

 

Síla působící na dolní průvlak: 

qd = Rpd + Rs  [kNm
-1

]         

qd = 7,16 + 14,21 = 21,37 kNm
-1
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Výpočet celkového zatíţení působící na horní průvlak:  

qh = q1 + q2h   [kNm
-1

] 

qh = 2,53 + 21,22 = 23,75 kNm
-1

 

Zatíţení působící na dolní průvlak: 

qd = q1 + q2d   [kNm
-1

] 

qd = 2,53 + 21,37 = 23,9 kNm
-1

 

 

Obr. 25 Schéma zatížení průvlaku 

Vnitřní návrhové momenty byly určeny pomocí programu Scia Engineer viz Obr. 26 

a 27. 

Vnitřní návrhové ohybové momenty pro horní průvlak: 

 

Obr. 26 Působení vnitřních ohybových momentů v horním průvlaku 
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Z Obr. 26 je patrno, ţe kladný návrhový vnitřní ohybový moment je  

MEd,h+ = 5,12 kNm a záporný podporový moment je MEd,h- = - 10,24 kNm. 

Vnitřní návrhové ohybové momenty pro dolní průvlak: 

 

Obr. 27 Působení vnitřních ohybových momentů v dolním průvlaku 

Podle Obr. 27 je kladný návrhový vnitřní ohybový moment MEd,h+ = 5,15 kNm a 

záporný podporový moment je MEd,h- = - 10,31 kNm. 

Hodnota vnitřního ohybového momentu působícího na mezi únosnosti bude pro oba 

průvlaky stejná, proto byla vypočtena společně. Při tomto výpočtu se postupovalo jako 

v předchozích případech: 

Pevnost betonu pro trvalou a dočasnou návrhovou situaci podle vzorce (14): 

   fcd =
fck

γc
 [MPa] 

               fcd =
20

1,5
= 13,33MPa         

Pevnost výztuţe pro trvalou a dočasnou návrhovou situaci podle vzorce (15): 

fyd =
fyk

γs
 [MPa]          

fyd =
400

1,15
= 347,83MPa  
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Plocha výztuţe podle vzorce (16): 

As = n.π.
∅2

4
 mm2           

As = 4.π.
102

4
= 314,16 mm2  

Síla, kterou je výztuţ schopná na mezi únosnosti přenést podle vzorce (17): 

Fs = As. fyd [kN]           

Fs = 314,16.10
-6

 . 347,83.10
3
 = 109,27 kN 

Účinná výška posuzovaného průřezu podle vzorce (18): 

d = h − c −
∅

2
 mm             

d = 250 − 20 −
10

2
= 225mm  

Výška tlačené oblasti podle vzorce (19): 

x =
Fs

λ .b.Fcd
  m            

x =
109,27

0,8.0,3.13,33.103 = 0,034m  

Ohybová únosnost prvku pro trvalou a dočasnou situaci je podle vzorce (20): 

MRd = Fs . (d – 0,4 . x)  [kNm]        

MRd = 109,27. (0,225 – 0,4. 0,034) = 23,1 kNm 

MEd.h+ = 5,12 kNm ≤ MRd = 23,1 kNm → prvek vyhovuje 

MEd.h- = 10,24 kNm ≤ MRd = 23,1 kNm → prvek vyhovuje 

MEd.d+ = 5,15 kNm ≤ MRd = 23,1 kNm → prvek vyhovuje 

MEd.d- = 10,31 kNm ≤ MRd = 23,1 kNm → prvek vyhovuje 
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7. 2. 3. 2 Posouzení průvlaku při požáru 

Podle tab. 5.5 normy ČSN EN 1992 – 1 – 2 [3] je normová poţární odolnost pro 

nosník šířky 300 mm s krytím výztuţe 20 mm R 30. Proto byla pro oba průvlaky ověřována 

poţární odolnost v čase 30–ti minut.  

Pro demonstrování pouţití i druhé zjednodušené metody uvedené v ČSN EN  

1992 – 1 – 2 [3] byla pro posouzení průvlaku pro mimořádnou návrhovou situaci při poţáru 

pouţita Metoda izotermy 500 °C. Z Obr. 22 je patrno, ţe horní průvlak bude zahřívaný ze 

dvou stran a dolní průvlak bude zahříván ze tří stran. Redukční součinitel ηfi se podle [3] 

uvaţoval 0,7. 

Posouzení únosnosti horního průvlaku pro kladný moment:  

Návrhový vnitřní ohybový moment pro mimořádnou návrhovou situaci při poţáru 

podle vzorce (23): 

MEd,fi = ηfi. MEd,h+  [kNm]         

MEd,fi, = 0,7. 5,12   

MEd,fi = 3,58 kNm 

Pevnost betonu pro mimořádnou návrhovou situaci podle vzorce (24): 

 fcd ,fi =
fck

γM ,fi
 [MPa]          

             fcd ,fi =
20

1,0
= 20MPa  

Pevnost výztuţe pro mimořádnou návrhovou situaci podle vzorce (25): 

fyd ,fi =
fyk

γM ,fi
 [MPa]          

fyd ,fi =
400

1,0
= 400MPa  

Teplotní odezva v průřezu se stanovila podle izotermy na Obr. 28 pro čas 30-ti 

minut, podle této izotermy se stanovila vyloučená část průřezu, která má nulovou únosnost. 

Z dolní strany se vyloučilo 18 mm a z boční strany 20 mm. Pomocí těchto hodnot se stanovil 

redukovaný průřez prvku. 
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Obr. 28 Izotermy 500 °C pro nosník 300x160mm v časech 30,60 a 90 minut [2] 

Redukovaná šířka: 

bfi = b – 20 [mm]         (37) 

bfi = 300 – 20 = 280 mm 

Redukovaná výška: 

hfi = h – 18 [mm]         (38) 

hfi = 250 – 18 = 232 mm 

Při výpočtu redukované pevnosti výztuţe byla předpokládána teplota rohové výztuţe 

z ohřívané strany 500°C a teplota zbylých tří výztuţí 400°C. Podle Tab. 5 a vzorce (18) se 

určili: 

fyd,fi (Ѳ = 500 °C) = 0,78. 400 = 312 MPa 

fyd,fi (Ѳ = 400 °C) = 1,0. 400 = 400 MPa 

Aby se mohla spočítat síla, kterou výztuţ přenese na mezi únosnosti pro mimořádnou 

návrhovou situaci při poţáru, musela se spočítat plocha jednoho prutu výztuţe podle vzorce 

(16): 

As1 = n.π.
∅2

4
 mm2   
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As1 = 1.π.
102

4
= 78,54 mm

2
 

Síla, kterou výztuţ přenese na mezi únosnosti pro mimořádnou návrhovou situaci při 

poţáru, se pak mohla spočítat následně: 

Fs = 3. As1. fyd,fi (Ѳ = 400 °C) + As1. fyd,fi (Ѳ = 500 °C) [kN] 

Fs = 3. 78,54. 10
-6

. 400.10
3
 + 78,54.10

-6
. 312.10

3
 = 118,75 kN 

Výška tlačeného oblasti podle vzorce (29): 

xfi =
Fs,fi

λ .b fi .Fcd ,fi
  m            

xfi =
118,75

0,8.0,28.20.103 = 0,026m  

Ohybová únosnost prvku pro kladný moment pro mimořádnou návrhovou situaci při 

poţáru je podle vzorce (30): 

MRd, fi = Fs, fi. (d – 0,4. xfi)  [kNm]        

MRd,fi = 118,75. (0,225 – 0,4. 0,026) = 25,48 kNm 

MEd, fi, = 3,58 kNm ≤ MRd, fi = 25,48 kNm → prvek vyhovuje 

Posouzení únosnosti horního průvlaku pro záporný moment 

Návrhový vnitřní ohybový moment pro mimořádnou návrhovou situaci při poţáru 

podle vzorce (23): 

MEd,fi = ηfi. MEd,h-  [kNm]         

MEd,fi, = 0,7. - 10,24   

MEd,fi = - 7,17 kNm 

Při výpočtu bylo předpokládáno, ţe krajní výztuţ z ohřívané strany bude mít teplotu 

500°C a u ostatních výztuţí bude zachována původní pevnost. Pak se můţe síla přenesená 

výztuţí vypočítat následovně: 

Fs = 3. As1. fyd,fi + As1. fyd,fi (Ѳ = 500 °C) [kN] 

Fs = 3. 78,54. 10
-6

. 400.10
3
 + 78,54.10

-6
. 312.10

3
 = 118,75 kN 
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Výška tlačeného oblasti podle vzorce (29): 

xfi =
Fs,fi

λ .b fi .Fcd ,fi
  m            

xfi =
118,75

0,8.0,28.20.103 = 0,026m  

Redukovaná výška průřezu podle vzorce (32): 

dfi = hfi − c −
∅

2
 mm                         

   dfi = 232 − 20 −
10

2
= 207mm   

Ohybová únosnost prvku pro záporný moment pro mimořádnou návrhovou situaci 

při poţáru je podle vzorce (33): 

MRd, fi = Fs, fi. (dfi – 0,4. xfi)  [kNm]        

MRd,fi = 118,75. (0,207 – 0,4. 0,026) = 23,35 kNm 

MEd, fi, =  7,17 kNm ≤ MRd, fi = 23,35 kNm → prvek vyhovuje 

Posouzení únosnost dolního průvlaku pro kladný moment:  

Návrhový vnitřní ohybový moment pro mimořádnou návrhovou situaci při poţáru 

podle vzorce (14): 

MEd,fi = ηfi. MEd,d+  [kNm]         

MEd,fi, = 0,7. 5,15 = 3,61 kNm  

Pevnostní charakteristiky betonu a výztuţe jsou stejné jako u horního průvlaku a také 

se předpokládalo, ţe vyloučená část průřezu je stejná.  

Redukovaná šířka podle vzorce (37): 

bfi = b – 2.20 [mm]          

bfi = 300 – 40 = 260 mm 

Redukovaná výška podle vzorce (38): 

hfi = h – 18 [mm]          
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hfi = 250 – 18 = 232 mm 

Teplota rohových výztuţí je 500°C a teplota zbylých dvou výztuţí 400°C  

Síla, kterou výztuţ přenese na mezi únosnosti pro mimořádnou návrhovou situaci při 

poţáru: 

Fs = 2. As1. fyd,fi (Ѳ = 400 °C) + 2. As1. fyd,fi (Ѳ = 500 °C) [kN] 

Fs = 2. 78,54. 10
-6

. 400.10
3
 + 2. 78,54.10

-6
. 312.10

3
 = 111,84 kN 

Výška tlačeného oblasti podle vzorce (29): 

xfi =
Fs,fi

λ .b fi .Fcd ,fi
  m            

xfi =
111,84

0,8.0,26.20.103 = 0,027m  

Ohybová únosnost prvku na mezi únosnosti pro mimořádnou návrhovou situaci při 

poţáru podle vzorce (30): 

MRd, fi = Fs, fi . (d – 0,4 . xfi)  [kNm]        

MRd,fi = 111,84. (0,225 – 0,4. 0,027) = 23,95 kNm 

MEd, fi,  = 3,61 kNm ≤ MRd, fi = 23,95 kNm → prvek vyhovuje 

Posouzení únosnosti dolního průvlaku pro záporný moment 

Návrhový vnitřní ohybový moment pro mimořádnou návrhovou situaci při poţáru 

podle vzorce (23): 

MEd,fi = ηfi. MEd,h-  [kNm]         

MEd,fi, = 0,7. - 10,31   

MEd,fi = - 7,22 kNm 

Při výpočtu bylo předpokládáno, ţe krajní výztuţe budou mít teplotu 500°C 

a u zbylých dvou výztuţí bude zachována původní pevnost, pak síla přenesená výztuţí bude: 

Fs = 2. As1. fyd,fi + 2. As1. fyd,fi (Ѳ = 500 °C) [kN] 

Fs = 2. 78,54. 10
-6

. 400.10
3
 + 2. 78,54.10

-6
. 312.10

3
 = 111,84 kN 
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Výška tlačeného oblasti podle vzorce (29): 

xfi =
Fs,fi

λ .b fi .Fcd ,fi
  m            

xfi =
118,75

0,8.0,26.20.103 = 0,027m  

Redukovaná výška průřezu podle vzorce (32): 

dfi = hfi − c −
∅

2
 mm                         

   dfi = 232 − 20 −
10

2
= 207mm   

Ohybová únosnost prvku pro záporný moment pro mimořádnou návrhovou situaci 

při poţáru je podle vzorce (33): 

MRd, fi = Fs, fi. (dfi – 0,4. xfi)  [kNm]        

MRd,fi = 111,84. (0,207 – 0,4. 0,027) = 21,94 kNm 

MEd, fi, = - 7,22 kNm ≤ MRd, fi = 21,94 kNm → prvek vyhovuje 

8 Posouzení vybrané stavební konstrukce programem Scia 

Engineer 

Scia Engineer je softwarový systém určený pro statickou a dynamickou analýzu 

stavebních konstrukcí a jejich návrh podle příslušných norem. Tento program je zaloţen na 

metodě konečných prvků, „která slouţí k simulaci průběhů napětí, deformací, vlastních 

frekvencí, proudění tepla, jevů elektromagnetismu, proudění tekutin atd. na vytvořeném 

fyzikálním modelu. Její princip spočívá v diskretizaci spojitého kontinua do určitého 

(konečného) počtu prvků, přičemţ zjišťované parametry jsou určovány v jednotlivých 

uzlových bodech.“ [13] 

Program  Scia Engineer nepracuje přímo s konečnými prvky, ale vyuţívá 

konstrukčních prvků (prutů), na kterých je před výpočtem automaticky generována síť 

konečných prvků. Program lze pouţít na výpočty a posouzení konstrukcí sestávajících se z 

prutů (modelovaných lineárními konečnými prvky) a rovinných prvků jako jsou stěny, desky 

a skořepiny (modelovaných pomocí 2D konečných prvků). [11] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Simulace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nap%C4%9Bt%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deformace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Frekvence
http://cs.wikipedia.org/wiki/Proud%C4%9Bn%C3%AD_tepla
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tekutina
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Poţární odolnost betonových prutů je modul v programu Scia Engineer, který je 

určen pro posudky vyztuţených a předpjatých prutových konstrukcí (nosníky a sloupy) podle 

normy ČSN EN 1992 – 1 – 2 [3]. Tento modul nabízí posouzení konstrukčních prvků pomoci 

metody mezních přetvoření, zaloţené na zónové metodě (příloha B [3]). Tato metoda 

podporuje všechny nepředpjaté prutové konstrukční prvky s obdélníkovým průřezem a 

předpjaté staticky určité konstrukce. [12] 

8. 1 Posudek stropní desky  

Posuzování stavebních konstrukcí na poţární odolnost v programu Scia Engineer má 

jistá omezení. Např. program umí posoudit jen jednotlivé prvky samostatně. V našem případě 

při posuzování stopní desky se vyskytl problém, kdy modul poţární odolnosti neuměl 

posoudit plošné prvky, proto se musela stropní deska nahradit za prostý nosník, u kterého se 

zadaly rozměry posuzované stropní desky. Také se muselo místo liniových podpor zadat 

bodové a místo zatíţení plošných spojité zatíţení působící na ose prvku. 

Při spuštění programu je potřeba zadat materiál, z kterého bude posuzovaná 

konstrukce a typ funkcionality, na kterou chceme provádět posudek. V našem případě byl 

zadán beton C20/25, výztuţ B400A a ve volbě typu funkcionality se zvolila poţární odolnost. 

Dále je moţné zvolit normu, podle které má být posudek prováděn. V programu je jako 

výchozí norma nastavena EC – EN.  

Neţ se začalo se samotným modelováním posuzovaného prvku, bylo potřeba 

v systémové knihovně zadat teplotní křivku, která znázorňuje rozloţení teplot v posuzovaném 

průřezu v zadaném čase. Tyto křivky jsou uţ v systémových knihovnách přednastaveny, stačí 

jen zvolit čas působení poţáru na konstrukci nebo se dají teplotní křivky zadat uţivatelem.  
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Obr. 29 Interpolována křivka rozložení teplot pro čas 45 minut v Scia Engineer 

Scia Engineer má tyto teplotní křivky předdefinované pro čas působení poţáru 

v časech: 1800 s, 3600 s, 5400 s, 7200 s a 10800 s. V našem případě bylo potřeba posoudit 

vybraný prvek v čase 45 minut (2700 s), proto se interpolovalo mezi předdefinovanými 

křivkami pro čas 1800 s a 3600 s a výsledná křivka se zadala do systémové knihovny ručně, 

viz Obr. 29. 

V dalším kroku se zadal prvek, který se posuzoval. Vybraná stropní deska se zadala jako 

nosník o rozměrech 280 x 1000 mm a rozpětí 4,175 m (Obr. 30). 
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Obr. 30 Zadaní posuzovaného prvku 

Dále bylo potřeba zadat do prvku podélnou výztuţ, viz Obr. 31. 

 

Obr. 31 Zadání podélné výztuže 

Kdyţ byl nadefinovaný nosník, podpory a podélná výztuţ, mohlo se pokračovat 

zadáváním zátěţových stavů a zatíţení působících na nosník. Definovaly se tři zátěţové stavy 

a to pro: 



64 

 

 stálé zatíţení (vlastní tíha prvku), 

 proměnné zatíţení (uţitné zatíţení), 

 mimořádné zatíţení (zatíţení teplotou poţáru). 

Při zadávání velikosti stálého a proměnného zatíţení byly pouţity hodnoty vypočtené 

pomocí Tab. 2. U zadání mimořádného zatíţení se musela zadat teplotní křivka, podle které se 

má prvek posuzovat, směr působení zatíţení a počet vrstev průřezu (zónová metoda), viz 

Obr. 32.  

 

Obr. 32 Zadaní zatížení požárem pro stropní desku  

V posledním kroku před spuštěním výpočtu se zadává kombinace zátěţových stavů. 

První kombinace se zadala pro trvalou a dočasnou návrhovou situaci (kombinace stálého a 

proměnného zatíţení) a druhá kombinace se zadala pro mimořádnou návrhovou situaci 

(kombinace stálého, proměnného a mimořádného zatíţení).  

Po proběhnutí výpočtu je moţné ve výsledcích zobrazit např. reakce nebo momenty 

působící na prvek v jednotlivých kombinacích zátěţových stavů (Obr. 33).  
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Obr. 33 Moment působící na prvek pro trvalo a dočasnou návrhovou situaci při posouzení 

stropní desky  

V modulu poţární odolnosti se zobrazí metoda mezních přetvoření, pomocí které lze 

zobrazit redukovaný průřez v prvku (Obr. 34), rozloţení teploty v průřezu (Obr. 35) a 

pracovní diagram betonu (Obr. 36). Dále se zobrazí, zda prvek vyhoví nebo ne. 

 

Obr. 34 Zobrazení redukovaného průřezu při posouzení stropní desky 
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Na Obr. 34 je v horní části moţné vidět umístění posuzovaného řezu, které lze 

libovolně měnit, nebo lze zadat zobrazení extrémního řezu. Dále je zde vyobrazen 

redukovaný průřez posuzovaného prvku a jeho rozměry a v dolním okně se zobrazí, zda prvek 

vyhovuje či nikoliv.   

 

Obr. 35 Rozložení teploty v průřezu při posouzení stropní desky 

Na Obr. 35 je zobrazení rozloţení teploty ve vybraném řezu, na levé straně jsou 

vypsány teploty v jednotlivých vrstvách a na pravé straně je zobrazena barevná škála teplot, 

doba trvání působení poţáru a směr jeho působení. 

 

Obr. 36 Pracovní diagram betonu při posouzení stropní desky 

Obr. 36 představuje pracovní diagram betonu při zvýšených teplotách znázorňující 
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 vztah mezi tlakovým napětím a poměrným přetvořením, pomocí kterého lze stanovit  

pevnostní a deformační vlastnosti jednoosého tlačeného betonu při zvýšených teplotách. [10]. 

8. 2 Posudek schodiště  

8. 2. 1 Posudek schodišťové desky a horní a dolní podesty 

Při posuzovaní schodiště v programu Scia Engineer se postupovalo podobně jako u 

stropní desky. V systémové knihovně se nastavila v programu předdefinovaná teplotní křivka 

znázorňující rozloţení teploty v čase 1800 s (30 minut). Konstrukce schodiště se zadala jako 

tři nosníky o tloušťce jednoho metru. Výšky průřezu a rozpětí nosníku se zadaly podle 

rozměrů uvedených v ručním výpočtu. Po zadání výztuţe na nosníky se zadalo stálé a 

proměnné zatíţení, které je uvedeno v Tab. 7 (pro horní a dolní podestu) a v Tab. 8 (pro 

schodišťovou desku). Mimořádné zatíţení poţárem se zadalo obdobně jako v předchozím 

případě (Obr. 37). 

 

Obr. 37 Zatížení teplotou při posudku schodiště 

Kombinace zatěţovacích stavů se zvolila stejně, jako u posouzení stropní desky. Po 

proběhnutí výpočtu všechny tři nosníky vyhovovaly. Zobrazení výsledků metody mezních 

přetvoření (redukovaný průřez, rozloţení teploty v prvku a pracovní diagram) je pro kaţdý 

prvek samostatné, viz Obr. 38 – 40.  Dále jsou zobrazeny jen vybrané výsledky, protoţe popis 

je shodný s předchozím případem. 
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Obr. 38 Rozložení teploty v průřezu horního nosníku 

 

Obr. 39 Redukovaný průřez šikmého nosníku 
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Obr. 40 Pracovní diagram betonu dolního nosníku 

8. 2. 2 Posudek průvlaků   

Při posuzování průvlaků ve Scia Engineer se postupovalo naprosto stejně, jako 

v předchozích případech. Proto postup zadávání se uţ zde nebude rozebírat. Tento případ se 

lišil od ostatních v tom, ţe se muselo zadat působení zatíţení poţárem z více stran. To se 

provedlo při zadávání zatíţení teplotou (Obr. 32), změnou směru LSS působení zatíţení na 

průřez. Program nabízí moţnosti zadání směru – Z (působení ze spodní strany), + Z (působení 

z horní strany), - Y (působení z levé strany) a + Y (působení z pravé strany). Dále se zadalo 

v kombinacích zatíţení poţadovanou kombinací zatíţení teplotou v daném směru. Po 

proběhnutí výpočtu oba průvlaky vyhověly. Bohuţel, při zobrazení výsledků lze zobrazit pro 

redukovaný průřez a rozloţení teploty v průřezu působení jen v jednom směru. Pro příklad je 

na Obr. 41 zobrazen redukovaný průřez pro působení zatíţení poţárem z levé strany a na 

Obr. 42 rozloţení teploty v průřezu při zatíţení poţárem z pravé strany. 
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Obr. 41 Redukovaný průřez průvlaku při působení požáru z levé strany 

 

Obr. 42 Rozložení teploty v průřezu průvlaku při působení požáru z pravé strany 
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9 Závěr 

V práci jsem provedl posouzení poţární odolnosti ţelezobetonových prvků stavební 

konstrukce ve vybraném objektu. Nejprve jsem si z ČSN 73 0802 [4] stanovil pro posuzované 

konstrukční prvky poţadovanou hodnotu poţární odolnosti stavební konstrukce v minutách, 

pro kterou jsem dále konstrukční prvky posuzoval. K posouzení poţární odolnosti jsem pouţil 

nejprve zjednodušené výpočtové metody uvedené v ČSN EN 1992 – 1 – 2 [2], u kterých jsem 

porovnával hodnotu návrhového vnitřního ohybového momentu s hodnotou vnitřního 

ohybového momentu na mezi únosnosti při mimořádné zátěţové situaci poţárem. Těmito 

výpočty všechny stavební prvky pro poţadovanou dobu poţární odolnosti vyhověli.  

Dále jsem k posouzení vybraných prvků pouţil program Scia Engineer. Tento 

softwarový nástroj umoţňuje posouzení poţární odolnosti prutových stavebních prvků. S jeho 

pomocí lze poměrně snadno a rychle posoudit poţární odolnost jednotlivých konstrukčních 

prvků. Při posuzování poţární odolnosti se ve výstupu z tohoto programu zobrazí, zda 

vybraný prvek pro zadanou dobu poţární odolnosti vyhovuje či nikoliv. Dále je moţno pro 

posuzovaný prvek zobrazit redukovaný průřez, rozloţení teploty v průřezu a pracovní 

diagram betonu při zvýšené teplotě. Protoţe je program Scia Engineer určený hlavně pro 

stavební inţenýry, je velkou výhodou moţnost snadno a rychle posoudit mechanické 

vlastnosti posuzované konstrukce (např. určení reakcí a vnitřních momentů). Nevýhodou 

tohoto programu je, ţe neumí posuzovat poţární odolnost u plošných prvků, proto bylo nutno 

všechny posuzované konstrukční prvky posuzovat jako prutové. Všechny prvky vybrané 

stavební konstrukce, které jsem v tomto programu posuzoval, vyhověly.  

Při porovnání hodnot získaných ručním výpočtem a posouzením v programu Scia 

Engineer byly výsledky přibliţně shodné.  

Dle mého názoru je vyuţití programu Scia Engineer v poţární ochraně vhodné 

především k posuzování poţární odolnosti u poměrně jednoduchých prutových prvků, jako 

jsou nosníky nebo sloupy. 
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