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Normy týkající se dřevostaveb 

ČSN EN 1363-1 Zkoušení požární odolnosti – Část 1: 

ČSN EN 1363-2 Zkoušení požární odolnosti – Část 2: Alternativní a doplňkové postupy 

ČSN EN 1364-1 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 1: Stěny 

ČSN EN 1364-2 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 1:Podhledy 

ČSN EN 1364-3 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 1: Závěsové obvodové 

stěny- celá sestava 

ČSN EN 1364-4 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 1: Závěsové obvodové 

stěny- částečná sestava 

ČSN EN 1365-1 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 1: Stěny 

ČSN EN 1365-2 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 2: Stropy a střechy 

ČSN EN 1365-3 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 3: Nosníky 

ČSN EN 1365-4 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 4: Sloupy 

ČSN EN 1365-5 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 5: Balkony 

ČSN EN 1365-6 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků – Část 6: Schodiště 

ČSN EN 1366-3 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 3: Těsnění prostupů 

ČSN EN 1366-3 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 4: Těsnění spár 

ČSN EN 1366-3 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 5: Instalační kanály a 

šachty 

ČSN EN 1366-3 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 6: Zdvojené a 

dutinové podlahy 

ČSN EN 1366-3 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 7: dopravníkové 

systémy a jejich uzávěry 

ČSN EN 1634-1 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav – Část 1: Požární 

dveře a uzávěry otvorů 

ČSN EN 1634-3 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav – Část 3: 

Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů 

ČSN EN 13216-1 Komíny – zkušební metody pro komínové systémy – Část 1: Základní 

zkušební metody 

ČSN P CEN/TS 13381-1 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti 

konstrukčního prvku – Část 1: Vodorovné ochranné membrány 

ČSN P ENV 13381-2 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti 

konstrukčního prvku – Část 2: Svislé ochranné membrány 

ČSN P ENV 13381-2 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti 

konstrukčního prvku – Část 2: Použitá ochrana dřevěných prvků 

ČSN EN 14135 Obklady – Stanovení požárně ochranné účinnosti 

ČSN EN 14600 Požárně odolné a nebo kouřotěsné dveřní sestavy a otevíraná okna: 

Požadavky a klasifikace 

ČSN EN ISO 13943:2001 Požární Bezpečnost - slovník
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Tabulka B 1: Nosná stěna č. 1 

Čas Pozorování 

5 ES Zčernání a odlupování tmelu ze spár a povrchu GKF 

15 ES Zesvětlání povrchu, trhliny na spárách desek GK F, na ploše GKF bez trhlin 

20 ES Černé a široce otevřené spáry mezi deskami GKF, hoření ve spárách, na ploše 

bez trhlin 

25 ES Prověšování okrajů  GKF na vodorovných spárách, odklon GKF od stěny na 

spárách, lokální trhlinky v ploše GKF, pokračuje hoření na spárách 

31 ES Odpadnutí desky GKF ve střední části, odkrytí vnitřní stavby 

40 ES Odpadnutí všech desek GKF, intenzivní hoření vzorku v peci 

50 NS Pokračuje intenzivní hoření vzorku, snížení výkonu pece, občas slyšitelné 

praskání hořícího dřeva ve vzorku 

60 NS Lokální slabý únik dýmu spárou podél boku stěny 

65 NS Skladba A: Lokální slabý únik dýmu a tmavnutí povrchu v horní části stěny 

67 NS Rychlé černání v místě úniku 

69 NS Skladba A: Lokální rudý průsvit trhlinami ve zčernalé a zuhelnatělé ploše, průnik 

plamenů – porušení celistvosti 

Skladba B:  Bez viditelných změn povrchu 

70  Konec zkoušky 
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Tabulka B 2: Nosná stěna č. 2 

Čas Pozorování 

3 ES Zčernání povrchu, lokální odlupování omítky v ploše cca 300 x 500 mm 

10 ES Odpadnutí dalších částí povrchové vrstvy omítky, hoření povrchu a 

rozestupování spár desek v části bez omítky na cca 15 mm (spára uzavřena 

stykem desek na pero a drážku) 

20 ES Nárůst teploty v peci vlivem hoření vzorku nad požadovanou mez, vypnutí 

hořáků pece 

30 ES Hořáky pece stále vypnuté, pokračuje hoření neomítnutých desek na ES, 

uhelnatění desek se sítí povrchových prohlubní, zvětšující se spáry uzavřeny 

stykem pero drážka přelétávání plamenů po omítnuté části, na kraji stěny 

oddělení omítky od podkladu a odklon okraje omítky od stěny 

40 ES Pokračuje hoření desek bez odpadávání jejich částí 

45 ES Nárůst šířky spár a otevření styku desek, oddělení omítky od podkladu, celá 

vrstva omítky odkloněna od stěny a zachycena na konstrukci DST umístěných 

cca 100 mm před stěnou 

60 NS Bez viditelných změn, občas krátkodobé zapnutí jednoho z hořáků 

85 ES Sesunutí omítky oddělené od stěny, desky pod omítkou jsou rozpraskané a 

zuhelnatělé 

90 NS Praskání hořícího dřeva ve vzorku, zvýšení intenzity hoření vzorku nelze 

regulovat na požadovanou hodnotu 

103 NS 

ES 

Lokální únik dýmu v nejteplejší části (TC 87,92) 

Lokální rozpadnutí desek v neomítnuté části (TC 87,92) 

106 NS Rychlé tmavnutí a následné prohoření povrchu nad TC 87 s trvalým průnikem 

plamenů – porušení celistvosti ve skladbě B, v části vzorku skladby stěny A 

bez viditelných změn povrchu NS 
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Skladba nosné stěny č. 3 

Nosná stěna výšky 3000 mm má konstrukci ze smrkových hranolů o průřezu 

60 x 100 mm (šířka x tloušťka) umístěných po 625 mm. Hranoly jsou vzájemně v každém 

styku spojeny vruty. Nosná konstrukce je z obou stran opláštěná dvěma vrstvami 

cementotřískových desek minimální tloušťky 12 mm s klasifikací A2-s1,d0 (Obrázek C 1, 

Tabulka C 1). Desky jsou k nosné konstrukci přišroubované vruty. Spáry mezi deskami jsou 

vytmelené ohnivzdorným tmelem.  

 

 

Obrázek C 1: Skladba nosné stěny č. 3 

 

 

Tabulka C 1: Skladba nosné stěny č. 3 

 

 

Upevnění 

Zkušební vzorek byl umístěný do zátěžového zkušebního rámu. Mezera mezi vzorkem 

a rámem byla vyplněna pórobetonovými kvádry o tloušťce 250 mm a objemové hmotnosti 

613 kg.m
-3

. Oba svislé kraje byly volné a utěsněné minerální vatou tloušťky 50 a objemové 

hmotnosti 140 kg.m
-3

. Zkušební vzorek byl 30 minut před zkouškou a během trvání zkoušky 

osově zatížen pomocí hydraulického zařízení silou 16 kN.m
.1

. 

Podmínky zkoušky 

Vzorek před zkouškou kondiciován podle STN EN 1363-1 za teploty vzduchu 21,5 °C 

a relativní vlhkosti vzduchu 48 %. Podmínky během zkoušky také probíhaly podle 

STN EN 1363-1 a to 25,1°C a vlhkost 50,4 %. 

 

Tl. vrstvy 

[mm] 

Složení Reakce na oheň 

2x12 Cementotřískové desky A2 

100 Smrkový hranol D 

2x12 Cementotřískové desky A2 
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Výsledky zkoušky 

Klasifikace požární odolnosti nenosné stěny č. 3 byla ukončena na žádost zadavatele 

s výsledkem REI 60. Průběh zkoušky odpovídá zkoušce vzorku nenosné stěny č. 5 (Tabulka 

C 2, Graf C 1) a výsledky zkoušky jsou uvedeny v následující tabulce.  

Tabulka C 2: Výsledky zkoušky nosné stěny č. 3 

Parametr Výsledky 

Aplikované zatížení Osové zatížení, 16kN/m aplikované 

pomocí hydraulických válců 

Podporná konstrukce - 

Teplotní křivka Normová teplotní křivka 

R - Nosnost  62 min bez porušení 

E - Celistvost  Bavlněný polštářek 62 min bez porušení 

Měrky spár 62 min bez porušení 

Trvalé hoření plamen 62 min bez porušení 

I - Izolace Průměrná teplota 62 min bez porušení 

Maximální teplota 62 min bez porušení 

Radiace 62 min bez porušení 

Jiný parametr Symetrická zkouška 

 

 

Graf C 1: Teplotní křivky nosné stěny č. 3 
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Skladba nosné stěny č. 4 

Nosná stěna má konstrukci ze smrkových hranolů 50 x 100 mm umístěných v rozteči 

625 mm. Spodní pás je zdvojen a horní je jen z jednoho profilu. Vnější plášť nosné 

konstrukce je OSB desek tloušťky 15 mm, které jsou klasifikovány podle reakce na oheň jako 

D-s2,d0. Vnitřní strana je opláštěna OSB deskami tloušťky 12 mm a je zaklopená 

sádrokartonovou protipožární deskou (GKF) tloušťky 12,5 mm s třídou reakce na oheň A2. 

Vzniklý prostor je vyplněn izolační pěnou s klasifikací  B-s1,d0 (Obrázek D 1, Tabulka D 1). 

 

Obrázek D 1: Skladba nosné stěny č. 4 

Tabulka D 1: Skladba nosné stěny č. 4 

Tloušťka [mm] Materiál Reakce na oheň 

12,5 GKF A2 

12 OSB D 

100 Izolační pěna B 

15 OSB D 

 

Výsledky zkoušky 

Zkouška nosné stěny č. 4 byla ukončena ve 47. minutě na základě porušení mezního 

stavu celistvosti. Výsledek požární zkoušky odolnosti je tedy REI 45. 

Parametr Výsledky 

Aplikované zatížení Spojité osové zatížení,  20kN/m  

Podporná konstrukce Volné boky zkušební stěny 

Teplotní křivka Normová teplotní křivka 

R - Nosnost  Mezní stlačení 47 min bez porušení 

Mezní rychlost stlačení 47 min bez porušení 

E - Celistvost  Bavlněný polštářek 47 min bez porušení 

Měrky spár 47 min bez porušení 

Trvalé hoření plamenem 47 min 

I - Izolace Průměrná teplota 47min 
1) 

Maximální teplota 47 min 
1) 

1) Porušení kteréhokoliv kritéria nosnosti nebo celistvosti znamená současně porušení kritéria izolace 


