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Abstract 

Česelská, T. Protection of cultural heritage in front of fire.. Ostrava: VŠB – Technical 

University of Ostrava. Faculty of Safety Engineering. Department of Fire Protection, 2012. 

132 s. Supervisor of thesis doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc. 

The presented thesis deals with a fire safety of listed buildings. It is necessary to assess 

whether the designed alterations are possible from the fire safety requirements point of view 

when solving the reconstruction of listed buildings, particularly reconstruction containing 

design of new buildings use. It is not possible to assert the same rules in solving the fire safety 

for listed buildings  as for new buildings judgement. The premises disposition aleterations, the 

intervention into structural systems from the fire safety point of view, as well the instalation 

of the fire safety equipments are always necessary to consut with locally autorized The 

National Heritage Institute. The thesis represents particularities details of the fire safety 

project solving of listed buildings reconstruction. 

The appraisal of an existing constructions reliability metodology is stated in CSN ISO 13 822. 

However, there are not executed the appraisal of an existing constructions methods from the 

fire resistence point of view in this document. In general, it is possible to get the fire 

resistence value from large-scale testings of fire resistence, or it is calculated. To prove the 

acquired fire resistence in practice is most often done by the use of tabular values, which has 

been obtained by fire testings, and theirs results are then intrapolated and extrapolated. It is 

very complicated to establish the fire resistence of listed buildings by the large-scale testings 

from the point of view of authentic structural systems conservation, which would be demaged 

in case of taking the tests. For the specific case of construction – additionally reinforced 

vaults – the new metodology of fire resistence appraisal has been elaborated. This new 

metodology is based on the fundamental principles of the fire resistence appraisal according 

to the Eurocodes. In this issue solving, one can make a theory based on an assumption that the 

fire resistance value of additionally reinforced vaults will correspond to the fire resistance 

value of reinforcing elements, which have been used for reconstruction and rahabilitation. For 

that reason it is necessary to determine corresponding requirements for the reinforcing 

elements not only from the point of view of structural analysis but either from the fire safety 

viewpoit. 
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Předmluva 

Disertační práce se zabývá specifiky požární bezpečnosti památkově chráněných objektů. 

Zaměření disertační práce jsem volila s ohledem na mou profesi projektanta požární 

bezpečnosti staveb. V rámci praxe jsem se setkala s rekonstrukcemi a změnou využití 

památkově chráněných objektů. Při zpracování projektů požárně bezpečnostních řešení 

daných objektů bylo nutné nalézt optimální řešení mezi požadavky památkářů a kodexu 

norem požární bezpečnosti. Problematika řešení požární bezpečnosti památkově chráněných 

objektů mne zaujala, z tohoto důvodu jsem si dané téma zvolila pro zpracování disertační 

práce. 

Touto cestou bych ráda poděkovala lidem, bez kterých by tato práce nevznikla. Ať již přispěli 

konkrétní pomocí, radou nebo morální podporou. Tato práce vznikla pod trpělivým vedením 

Doc. Ing. Miroslavy Netopilové, CSc., které vděčím za mnohé odborné rady. Odborným 

poradcem práce byla také paní Ing. Isabela Bradáčová, CSc., které děkuji za všechny věcné 

připomínky. Dále děkuji kolegům Fakulty stavební VŠB – TUO za časté konzultace z oblasti 

stavebních konstrukcí. 
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1. Úvod  

Ochrana památek a prostředí obklopující památky je veřejným zájmem státu i jeho občanů. 

V kulturním dědictví je ukryto vědění naší generace o její minulosti. Jen vyspělá společnost 

dokáže správně ocenit hodnoty, které ji tvoří a jen taková společnost si může dovolit „luxus 

kultury paměti“. Kulturní památky jsou ohroženy řadou různých vlivů. Patří mezi ně povodně, 

vandalismus, krádeže. Nejzávažnější ohrožení představují požáry. Oheň v objektu způsobí 

škody nevratné a nenahraditelné. 

Požár byl v minulosti všudy přítomnou hrozbou, která v mnohých případech postihovala 

nejen jednotlivé objekty, ale i celé vesnice a města. Rychlé šíření požáru bylo usnadněno 

hořlavými konstrukcemi objektů a minimálními odstupovými vzdálenostmi mezi jednotlivými 

domy. Rozsah škod směřoval postupně k vývoji různých protipožárních opatření. Nejstarším 

doloženým protipožárním předpisem je řád Berky z Dubé z roku 1546. V 16. století byla 

stavebními předpisy dána povinnost dodržovat při stavbě domů určité vzdálenosti z důvodu 

zamezení šíření požáru mezi objekty. Do období 16. století se také datuje zákaz výstavby 

dřevěných komínů. V roce 1751 vydala císařovna Marie Terezie takzvaný ohňový patent, 

jehož důsledkem byla stavba zvonic, sloužících k ohlašování požárů ve vsích. Za její vlády a 

následně za vlády Josefa II. bylo vydáno několik ohňových patentů, které představují 

poměrně propracovaný komplex norem, upravující povinnosti osob z hlediska prevence i 

represe v protipožární ochraně. Současná požární bezpečnost historických objektů vychází ze 

stavebního řešení objektu a jeho současného využití.  

Využití kulturních památek je vázáno zákonem [5], konkrétně §9 a §11 zákona o státní 

památkové péči. Vlastník kulturní památky je povinen užívat ji pouze způsobem, který 

odpovídá jejímu kulturnímu významu a technickému stavu. Památky mohou být využívány 

k tomu účelu, k němuž vznikly nebo pro který byly druhotně upraveny. Přímo využívána 

může být i kulturní hodnota památky samé – např. zámek s prohlídkovou trasou. Existují však 

typy staveb, u nichž se nové využití hledá velmi obtížně. Jedná se zejména o kostely, kaple a 

synagogy v místech, které již neslouží k církevním účelům. Široké spektrum využití 

nemovitých kulturních památek souvisí také s širokým spektrem typů objektů kulturních 

památek. Spadají zde církevní objekty (kostely, chrámy), objekty hradů a zámků i stavby 

běžné občanské vybavenosti (např. městská jádra). Pro každý typ těchto objektů je nutné 

navrhnout systém protipožárního zabezpečení zohledňující použitý konstrukční systém, 

využití, polohu objektu atd.  

Základní technické požadavky na řešení rekonstrukcí památkově chráněných objektů 

z hlediska požární ochrany na území České republiky jsou stanoveny ve vyhlášce 

č. 23/2008 Sb. [6] a v projektové normě ČSN 73 0834 [11]. Komplexní dokument, který by 

obsahoval ucelený systematický přehled řešení požární bezpečnosti při rekonstrukcích 

památkově chráněných objektů s příklady možných technických řešení s ohledem na 

unikátnost interiérů a stavebních konstrukcí v ČR dosud nebyl vydán. V určitých oblastech, 

např. požárně bezpečnostních zařízení, lze navázat na technická řešení, která jsou uvedena 

v zahraničních normativních předpisech. 
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2. Cíle a metodika disertační práce 

Disertační práce se zaměřuje na řešení požární bezpečnosti rekonstrukcí historických objektů 

se zdůrazněním veškerých omezení, která se v oblasti požární ochrany těchto objektů týkají.  

Cílem disertační práce je návrh metodického postupu posouzení požární odolnosti kleneb 

sanovaných podle vytipovaných metod a návrh vhodného řešení společně s aplikacemi 

navržené metodiky. V průběhu řešení hlavního cíle budou provedeny následující dílčí etapy: 

1) sestavení přehledu specifik řešení požární bezpečnosti památkově chráněných 

staveb a představení současných technických řešení k zabezpečení památkově 

chráněných objektů, vhodnost použití jednotlivých systémů, 

2) analýza současných metod hodnocení požární odolnosti stávajících stavebních 

konstrukcí, 

3) rozbor a hodnocení metod rekonstrukcí a sanací kleneb,  

4) návrh a sestavení výpočetního programu pro stanovení požární odolnosti 

dodatečně vyztužené klenby.  

Při sestavení uceleného přehledu řešení požární bezpečnosti památkově chráněných objektů 

z hlediska požadavků stavebního zákona a projekčních norem požární bezpečnosti staveb 

budou uvedena specifika, týkající se řešených staveb, zejména: 

 omezená možnost změny dispozice objektu v souvislosti s jeho rozdělením 

na jednotlivé požární úseky a řešení únikových cest, 

 zařízení pro protipožární zásah, omezené zdroje požární vody a nevyhovující 

přístupové komunikace, 

 využití vhodného systému požárně bezpečnostních zařízení s ohledem 

na charakteristiku objektu a jeho využití. 

Druhá část disertační práce je zaměřena na stanovení požární odolnosti stávajících stavebních 

konstrukcí památkově chráněných objektů. Metody hodnocení požární odolnosti historických 

konstrukcí vychází z českých technických norem. V rámci disertační práce je navržena nová 

metodika hodnocení požární odolnosti dodatečně vyztužených kleneb. V disertační práci jsou 

uvedeny konkrétní aplikace navržené metodiky. Metodika je současně zpracována a 

konkrétně prezentována také ve vyjímatelné příloze práce. 

Disertační práce vychází z požadavků požární bezpečnosti staveb, které jsou uplatňovány 

na území České republiky v rámci projektového řešení rekonstrukcí a sanací památkově 

chráněných objektů. Jako metodu zpracování jsem zvolila členění práce od všeobecných 

poznatků týkající se problematiky související s požární bezpečností památkových objektů se 

zaměřením zejména na požárně bezpečnostní zařízení, přes stávající metody hodnocení 

požární odolnosti stavebních konstrukcí historických objektů k návrhu nové metodiky 

hodnocení požární odolnosti dodatečně vyztužených kleneb. U jednotlivých systémů požárně 

bezpečnostních zařízení objektu jsou uvedeny příklady vybraných systémů společně 

s analýzou technických omezení pro instalaci zařízení v interiérech historických objektů. 

V rámci disertační práce byly zpracovány metodiky hodnocení požární odolnosti stávajících 

stavebních konstrukcí památkově chráněných objektů od obecných zásad hodnocení požární 

odolnosti stavebních konstrukcí k posouzení požární odolnosti konkrétního druhu stavební 

konstrukce.  
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3. Rozsah disertační práce 

Disertační práce uvádí přehled specifik při projektovém řešení rekonstrukcí památkově 

chráněných objektů. Při rekonstrukcích památkově chráněných objektů musí tyto objekty 

dispozičně a konstrukčně splňovat nároky na navrhované využití. Při návrhu změny využití 

objektu je nutné zohlednit požadavky požární bezpečnosti staveb zejména z hlediska požární 

odolnosti stavebních konstrukcí a bezpečnosti osob a zhodnotit, zda je možné provoz 

v objektu umístit bez výrazných stavebních zásahů a změny vzhledu objektu. Zabránění šíření 

požáru v objektu za pomocí stavebních konstrukcí objektu, respektive rozdělení objektu 

do požárních úseků, je principem tzv. pasivní protipožární ochrany staveb. Pod pojmem 

požární úsek rozumíme část objektu, která je oddělena požárně dělícími konstrukcemi, 

respektive stavebními konstrukcemi, které jsou po určitou stanovenou dobu schopny odolávat 

účinkům požáru. Toto opatření však v mnohých případech znamená zásah do interiéru 

budovy, což v případě památkově chráněných objektů nelze vždy realizovat [3]. 

Povinnost vybavení stavby památkově chráněného objektu elektrickou požární signalizací 

nebo samočinným stabilním hasicím zařízením, v případě jedinečných prostor nebo prostor 

s jedinečnými sbírkami, vyplývá z požadavku § 26 vyhlášky č. 23/2008 Sb. [6]. V současné 

době existuje na trhu široké spektrum systémů detekce požáru, které umožňují jejich správnou 

funkci při minimálním zásahu do interiéru objektu. Z představených typů detekce v disertační 

práci však nelze vybrat pouze jeden systém, který by byl univerzální pro všechny památkově 

chráněné objekty. Je nutné zvolit nejvhodnější typ systému s ohledem na detekovaný parametr 

požáru a nežádoucí vlivy, které mohou na systém působit. Například instalací klasických 

systémů elektrické požární signalizace v prostorách sakrálních objektů nedosáhneme zvýšení 

bezpečnosti. Bodová a liniová čidla požáru nejsou schopna v tak rozsáhlém objektu dosáhnout 

rychlé reakce, je tedy nutné nalézt technické řešení, které při minimálním zásahu do objektu 

bude plně funkční. 

Jiná je situace v oblasti samočinných stabilních hasicích zařízení. Z představených systémů 

lze, na základě provedených velkorozměrových zkoušek u nás i v zahraničí, konstatovat, 

že nejúčinnější a zároveň nejšetrnějším systémem pro ochranu interiérů památkově 

chráněných objektů, je samočinné stabilní hasicí zařízení na bázi vysokotlaké mlhy. 

Pro činnost systému je potřeba vody výrazně nižší než u klasických sprinklerových stabilních 

hasicích zařízení, po použití tedy vzniká mnohem menší množství odpadní vody, která by 

následně mohla působit škody. Ve srovnání s konvekčními spriklerovými stabilními hasicími 

zařízeními jsou pro systém požadovány podstatně vyšší investiční náklady.  

Hlavní část práce se zabývá hodnocením požární odolnosti stávajících stavebních konstrukcí. 

Obecně lze hodnotu požární odolnosti stavební konstrukce získat na základě 

velkorozměrových zkoušek požární odolnosti nebo výpočtem. V praxi se prokazování 

dosažené požární odolnosti nejčastěji provádí užitím tabulkových hodnot, které byly získány 

z požárních zkoušek a interpolací a extrapolací výsledků zkoušek. Prokazování požární 

odolnosti konstrukcí památkově chráněných objektů velkorozměrovými zkouškami požární 

odolnosti je velmi problematické z hlediska zachování autentických stavebních konstrukcí, 

které by byly v případě podrobení zkoušce požární odolnosti poškozeny. Využití replik 

původních konstrukcí, vzhledem k použití soudobých stavebních materiálů, by zcela 

neodpovídalo skutečnosti. Tento způsob lze využít pouze v případech, kdy jsou původní 

konstrukce objektu, z důvodu narušení jejich statiky nahrazeny novými. 

Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů vychází ze statického 

posouzení konstrukce. V případě historických konstrukcí památkově chráněných staveb je 

nutné provést průzkum konstrukcí z hlediska jejich únosnosti vzhledem k degradaci materiálu 
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zapříčiněnou prioritně časovými, klimatickými a biologickými faktory. Zejména u dřevěných 

nosných konstrukcí jsou pevnostní charakteristiky materiálu ovlivněny především vlhkostí 

a biologickými škůdci. Příčinou snížené únosnosti dřevěných konstrukcí je  rovněž vznik 

trhlin, zejména v oblasti mechanických spojů. Před výpočtem požární odolnosti stavební 

konstrukce je tedy nutné provést důkladnou prohlídku konstrukcí, případně statické posouzení 

únosnosti konstrukce při běžné teplotě, na které lze navázat posouzením nosnosti konstrukce 

v případě požáru.  

Statické hodnocení stavebních konstrukcí podle metodiky uvedené v souboru evropských 

norem tzv. Eurokódů je určeno především pro navrhování nových konstrukcí a neuvádí 

podmínky pro posuzování rekonstrukcí a sanací stávajících konstrukcí. Metodika hodnocení 

spolehlivosti stávajících konstrukcí je uvedena v ČSN ISO 13 822 [17]. Pro posouzení 

spolehlivosti stávající konstrukce je nezbytné stanovit účel hodnocení konstrukce z hlediska 

požadavků na její funkční způsobilost. Návrh zohledňuje degradaci stavebního materiálu, je 

však nutné stanovit jeho příčinu. Při hodnocení stávajících konstrukcí podle metodiky 

uvedené v [17] je nutné zohlednit mimořádné návrhové situace, ke kterým řadíme požár. 

V dokumentu však nejsou uvedeny podrobnější pokyny pro hodnocení požární odolnosti 

stávajících konstrukcí.  

V rámci disertační práce byla zpracována nová metodika hodnocení požární odolnosti 

dodatečně vyztužených kleneb. Při rekonstrukci památkově chráněných objektů dochází 

mnohdy k potřebě statického zajištění stávající klenby, z důvodu jejího porušení nebo 

z důvodů požadavku na zvýšení únosnosti klenby. K tomu se využívá v současné době 

několik metod, v závislosti na poruše klenbové konstrukce. Cílem rekonstrukcí a sanací 

kleneb je odstranění příčiny poškození a samotných poruch klenby. Použitá metoda sanace 

klenby závisí na míře porušení a předpokládaném způsobu jejího dalšího využití. Disertační 

práce uvádí rozbor a hodnocení nejčastěji využívaných metod rekonstrukcí a sanací kleneb 

z pohledu požární bezpečnosti. 
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4. Metodika hodnocení požární odolnosti dodatečně vyztužených 

kleneb 

Požární odolnost rekonstruované nebo sanované klenby ovlivní řada parametrů, například 

statické řešení vlastního klenebního oblouku, systém vyztužení a v neposlední řadě 

materiálové řešení. Sanace a rekonstrukce kleneb jsou v současné době prováděny za pomocí 

různorodých metod a materiálů. Ztužující prvek (např. ocelové táhlo, předpínací lano nebo 

železobetonová konstrukce) spolu s původní konstrukcí klenby zajišťuje stabilitu celé 

konstrukce. Dojde-li ke kolapsu ztužujícího prvku, nelze vyloučit ztrátu únosnosti celé 

klenby. Proto musí být na ztužující prvky kladeny odpovídající požadavky nejen z hlediska 

statiky, ale také z hlediska požární bezpečnosti. 

Požární odolnost stávajících zděných konstrukcí i samotných kleneb lze doložit podle 

současně platných normových předpisů. Pro případ klenutých konstrukcí ze základního 

stavebního prvku cihly nebo kamene, lze stanovit požární odolnosti podle čl. 5.5.7. ČSN 73 

0834 [10]. Při tloušťce klenáků 150 mm je deklarována požární odolnost REI 90 DP1, 

při tloušťce klenáků 250 mm je hodnota požární odolnosti klenby REI 180 DP1. Požární 

odolnost klenby do ocelových traverz se určuje podle požární odolnosti ocelového prvku 

bez ohledu na materiál a tloušťku násypu (lze vycházet z požadavků ČSN EN 1993-1-2 [15]). 

V normě [10] není specifikován zdící materiál kleneb, tedy zda se jedná o klenby zděné 

z plných pálených cihel nebo z kamene. 

Hodnoty požární odolnosti rekonstruovaných a sanovaných kleneb, jejichž stabilita závisí 

na ztužujícím prvku, však v technických předpisech řešeny nejsou. Lze vycházet 

z předpokladu, že únosnost dodatečně vyztužených kleneb za zvýšených teplot bude 

odpovídat chování materiálů, které byly použity na jejich rekonstrukci a sanaci. V rámci 

disertační práce je zpracován návrh metodiky hodnocení požární odolnosti dodatečně 

vyztužených kleneb pro vybrané metody, u kterých je výztuž klenby umístěna v líci původní 

klenby, případně je výztuž umístěna ve zdivu klenby, kdy není vyloučeno působení vysokých 

teplot na ztužující prvek. 

 

Obr. 1 Schéma návrhu stavebních konstrukcí na účinky požáru [1] 

¨ 
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Výpočet požární odolnosti nosných konstrukcí umožňuje kodex evropských norem EN 199x-

1-2. Postupně se řeší teplotní analýza požárního úseku podle ČSN EN 1991-1-2 [12] , přestup 

tepla a vedení tepla v konstrukci s ohledem na druh materiálu, změna materiálových a 

průřezových parametrů při požáru a stanovení doby požární odolnosti. Teplotní analýza 

požárního úseku se zakládá na zjednodušených nebo zdokonalených modelech požáru. 

Zjednodušené modely požáru, mající omezenou oblast použití, berou v úvahu předpokládané 

fyzikální parametry zohledňující zejména hustotu požárního zatížení a podmínky odvětrání 

prostoru [4]. Zdokonalené a současně zpřesněné modely požáru mj. zohledňují vlastnosti 

zplodin hoření, přenos hmoty a energie.  

Metodika slouží zejména pro hodnocení nových konstrukcí. Pro případ dodatečně 

vyztužených kleneb je zvolena metoda hodnocení požární odolnosti výztuže klenby a to 

z hlediska překročení kritické teploty výztuže. Při rekonstrukci klenby a řešení její statiky 

zajišťuje ztužující prvek (např. ocelové táhlo, předpínací lano nebo železobetonová 

konstrukce) spolu s původní konstrukcí klenby stabilitu celé konstrukce. Dojde-li ke kolapsu 

ztužujícího prvku, nelze vyloučit ztrátu únosnosti celé klenby. Proto musí být na ztužující 

prvky kladeny odpovídající požadavky nejen z hlediska statiky, ale také z hlediska požární 

bezpečnosti. 

Teploty prostoru pro analýzu požární odolnosti dodatečně vyztužených kleneb jsou 

uvažovány podle normové teplotní křivky ISO 834 (dále jen normové teplotní křivky). 

Požární odolnost dodatečně vyztužených zděných kleneb vychází ze stanovení teploty v místě 

výztuže určené na základě nestacionárního vedení tepla. Při výpočtu je uvažováno se změnou 

materiálových vlastností zdiva, konkrétně pálených zdících prvků, podle přílohy D [16] – viz. 

Graf 1.  

 

Graf 1 Vliv teploty na hodnoty měrné tepelné kapacity ca a součinitele prostupu tepla a pálených zdících prvků 

o objemové hmotnosti v rozmezí 900 – 1200 kg/m
3
 [16] 

Z uvedeného grafu byly pro disertační práci odvozeny rovnice 1 až 6, konkrétně měrná 

tepelná kapacita pálených zdících prvků o objemové hmotnosti 900 – 1 200 kg.m
-3

: 

 ca = 564 [J.kg
-1

.K
-1

]   pro 20 °C <   100 °C (1) 

 ca = 564  (33 – 0,14) [J.kg
-1

.K
-1

] pro 100 °C    200 °C (2) 

 ca = 564  (5,8 – 0,004) [J.kg
-1

.K
-1

] pro 200 °C   ≤ 1 200 °C (3) 



 - 14 - 

Hodnota součinitele tepelné vodivosti zdiva a vzrůstá do teploty 200ºC (viz. rovnice 5), dále 

se jeho hodnota považuje za konstantní: 

 a = 0,42 [W.m
-1

.K
-1

]   pro 20 °C   (4) 

 a = 0,42  (0,89 + 0,01) [W.m
-1

.K
-1

] pro 20 °C <   200 °C (5) 

 a = 1,886 [W.m
-1

.K
-1

]    pro   200 °C  (6) 

Hodnoty součinitele přestupu tepla a měrné tepelné kapacity zdiva v závislosti na teplotě, 

které jsou uvedeny v příloze D Eurokódu 6 [16] jsou stanoveny na základě pouze několika 

zkoušek. V dané oblasti je tedy nutné provádět další výzkum, který by přinesl vstupní data pro 

posouzení požární odolnosti zděných konstrukcí podrobnějším výpočtem. Z tohoto důvodu 

také nejsou v disertační práci řešeny dodatečně vyztužené klenby z přírodního kamene. 

Pro pískovec, opuku nebo žulu nebyly v dostupných literárních zdrojích dohledány 

akceptovatelné parametry změn objemové hmotnosti, tepelné vodivosti a měrné tepelné 

kapacity v závislosti na teplotě. 

Přestup a vedení tepla v konstrukci a následné posouzení požární odolnosti klenby vychází 

z kodexu norem ČSN 199x-1-2, konkrétně: 

 dodatečně vyztužené klenby za pomoci ocelového táhla umístěného na líci klenby 

je možno řešit podle ČSN 1993-1-2 [15], 

 klenby vyztužené lícní železobetonovou skořepinou je možno řešit podle ČSN             

1992 -1-2 [13], 

 zbývající metody dodatečného vyztužení klenby, kdy je ztužující prvek umístěn 

v líci klenby, je možno z hlediska požární odolnosti hodnotit na základě prostupu 

tepla zděnou klenbou, kdy jsou zohledněny změny tepelně technických vlastností 

zdiva v závislosti na teplotě podle ČSN EN 1996-1-2 [16]. 

Podmínky spolehlivosti při posouzení požární odolnosti vyztužených zděných kleneb jsou 

stanoveny z hlediska teploty, kdy jsou sledovány zejména teploty ztužujících prvků: 

cr,dd  ,       (7) 

kde d je návrhová teplota materiálu [ºC], 

d,cr je návrhová hodnota kritické teploty materiálu [ºC].  

Výpočtem nestacionárního jednosměrného vedení tepla v zděné klenbě jsou určeny teploty 

v místě výztuže klenby. Jednorozměrné vedení tepla ve směru osy x je vyjádřeno Fourierovou 

diferenciální rovnicí (Rov. 8). Pro řešení je využito metody konečných rozdílů, při níž se 

rovinná stěna rozdělí na stejně široké vrstvy o šířce x. Hranice mezi vrstvami tvoří vnitřní 

výpočetní roviny, povrchy stěny představují okrajové výpočtové roviny. Při využití metody 

konečných rozdílů má Fourierova rovnice tvar: 

2

2

dx

Td
a

dt

dT
 ,      (8) 

 

kde dT je přírůstek teploty [°C] 

dt  přírůstek času [s] 

dx  tloušťka dílčí vrstvy materiálu [m] 

a  součinitel teplotní vodivosti [m
2
.s

-1
] 

 



 - 15 - 

Součinitel teplotní vodivosti lze vyjádřit podle: 





c

a ,       (9) 

kde  je součinitel tepelné vodivosti [W.m
-1

.K
-1

] 

c  měrná tepelná kapacita [J.kg
-1

.K
-1

] 

  objemová hmotnost [kg.m
-3

] 

Při výpočtu jsou uvažovány okrajové podmínky III. druhu, kdy je povrch konstrukce 

obklopen prostředím o dané teplotě s daným součinitelem přestupu tepla. Součinitel přestupu 

tepla při tepelném namáhání podle normové teplotní křivky má hodnotu 25 W.m
-2

.K
-1

 

podle ČSN EN 1991-1-2 [12].  

Pro posouzení požární odolnosti vyztužených kleneb bylo uvažováno s využitím softwaru 

ATENA. Program byl vyvinut pro simulaci chování betonových a železobetonových 

konstrukcí, pracuje s matematickým modelem nelineární MKP analýzy. Software ATENA 

umožňuje kombinaci teplotní a statické analýzy prvku. Výpočet je rozčleněn na tři části. 

V první jsou stanoveny okrajové podmínky při počáteční teplotě 25 °C. V další části dochází 

k nárůstu teploty uvnitř prvku po 50 °C až k 500 °C, přičemž teplota prvku na odvrácené 

straně požáru je konstantní. V poslední fázi je teplota uvnitř prvku i na jeho povrchu 

považována za konstantní. Výpočetní program ATENA nebyl pro posouzení požární 

odolnosti dodatečně vyztužených kleneb využit z důvodu nutnosti statického posouzení 

konstrukce. Statické řešení historické klenby není vždy provedeno, tedy pro posouzení 

požární odolnosti dodatečně vyztužených kleneb za pomocí programu ATENA scházely 

vstupní údaje výpočtu. 

Jako další pomůcky pro výpočet požární odolnosti byly voleny výpočetní programy AREA 

2011 a Agros2D. Program AREA 2011 je určen pro komplexní hodnocení stavebních detailů 

z hlediska dvourozměrného stacionárního vedení tepla. Program však neumožňuje zadání 

změn vlastností stavebních materiálů v závislosti na teplotě. Umožňuje pouze výpočet 

přestupu tepla stavební konstrukcí za konstantních teplot okolního prostředí konstrukce. 

Program AREA 2011 se používá zejména pro posouzení tepelných mostů. Software Agros2D, 

univerzální multiplatformní aplikace určená pro řešení fyzikálních polí, také neumožňuje 

zadání změn vlastností materiálu v závislosti na teplotě.  

Analýza přestupu tepla bude provedena pomocí výpočetního programu pro teplotní analýzu průřezů 

vystavených účinkům požáru Temp Analysis, version 1.0 (dále jen TA 1.0). Program umožňuje 

výpočet přestupu tepla stavební konstrukcí libovolných stavebních materiálů. Materiálové 

charakteristiky mohou být zadány konstantní pro celý průběh teplotního namáhání, nebo jsou 

hodnoty materiálových charakteristik zadány v závislosti na teplotě. Při výpočtu je teplotní zatížení 

charakterizováno normovou teplotní křivkou. Program umožňuje určení teploty v předem 

definované šířce průřezu konstrukce. Je tedy možné určit teplotu v místě uložení výztuže klenby. 

Autorem programu je Ing. Radek Štefan, odborný asistent ČVUT Praha. Pro hodnocení přestupu 

tepla vícevrstvou konstrukcí je využit software Ansys. 

Na základě základního schématu návrhu stavební konstrukce na účinky požáru podle Eurokódů  

(Obr. 1) byl v rámci disertační práce navržen a sestaven metodický postup posouzení požární 

odolnosti dodatečně vyztužených kleneb (Obr. 2). V levé části diagramu jsou uvedeny vstupní 

hodnoty výpočtu, které jsou v současné době dostupné v českých technických normách nebo 

odborné literatuře. V pravé části diagramu je uveden postup při podrobném posouzení požární 

odolnosti klenby, který vede k získaní přesnějších hodnot pro jednotlivé konkrétní případy 

vyztužení klenby. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Schéma posouzení dodatečně vyztužené zděné klenby na účinky požáru [autor] 

 

- 1
6
 - 
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V disertační práci jsou uvedeny konkrétní aplikace zpracované metodiky pro jednotlivé 

dodatečně vyztužené klenby. Součástí předloženého autoreferátu disertační práce je aplikace 

metodiky na dodatečně vyztuženou klenbu za pomocí ocelového táhla umístěného v líci 

klenby. Výše popsaná metodika je součástí samostatné přílohy disertační práce.  

4.1 Aplikace metodiky - ocelové táhlo umístěné v líci klenby 

Požární odolnost nechráněných ocelových prvků lze zjednodušeně určit pomocí metodiky, 

která je uvedena v normě ČSN 73 0810 . Na základě rozměrů nosného prvku a stupně využití 

průřezu jsou stanoveny hodnoty požární odolnosti. Za kritickou teplotu lze považovat: 

 500 °C u sloupů, nosníků, průvlaků, vazníků atd. zajišťujících stabilitu objektu 

nebo jeho části, 

 560 °C u zavětrovacích prvků, střešních nosníků, vaznic, krokví nebo prvků 

střešních plášťů, roštových podlahových prvků apod., 

 620 °C u nosných prvků obvodových plášťů, které nezajišťují stabilitu objektu. [8] 

Kritická teplota 

oceli a,cr 

Stupeň využití 

průřezu 0 

Požární odolnost v minutách 

Součinitel průřezu Am/Vm
-1


* 

50 75 100 125 150 200 300 450 

500 °C 0,78 R20 R16 R14 R12 R11 R9 R8 R6 

560 °C 0,58 R24 R18 R15 R14 R12 R11 R9 R7 

620 °C 0,40 R27 R21 R18 R16 R14 R12 R11 R9 

Tab. 1 Požární odolnost nechráněných ocelových sloupů a nosníků [2] 

*
součinitel průřezu nechráněných ocelových prvků se stanoví podílem 

obvodu průřezu Am k průřezové ploše prvku V. 

 

Obr. 3 Příklad stanovení součinitele průřezu nechráněných ocelových prvků [autor] 

 

Ocelová táhla využívaná k zajištění podpor klenby, která jsou umístěná v líci konstrukce 

(Obr. 3) jsou vystavena účinkům požáru. Požární odolnost tohoto ztužujícího prvku je 

posouzena podle ČSN EN 1993-1-2 [15] pro tepelné namáhání podle normové teplotní 

křivky. 

Stupeň využití 0 = 0,65 pro posouzení požární odolnosti, prvků namáhaných především 

tahem, lze stanovit podle [15]: 

)/( 1,Mfi,Mfi0  ,           (10) 

kde fi je redukční součinitel účinků zatížení fi = 0,65 [15] 

M,fi  dílčí součinitel materiálu M,fi = 1,0 [15] 

M,1  dílčí součinitel únosnosti při posuzování stability prutů M,1 = 1,0 [14] 
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Kritická teplota a,cr táhla stanovená na základě stupně využití [15] má hodnotu 540 °C:  

   48219674,0/1ln19,39 833,3
0cr,d 

       (11) 

Na základě kritické teploty a stupně využití lze určit podle [14] mezní průřezové 

charakteristiky nechráněných ocelových prvků pro požadovanou požární odolnost 

podle rovnice určující rovnoměrné rozdělení teploty a,t po krátkých časových krocích t  

v nechráněném ocelovém prvku: 

t.h
.c

V/A
k d,net

a

m
sht,a 


  ,         (12) 

kde Am/V je součinitel průřezu ocelového prvku [m
-1

] (viz. Obr. 3) 

h
˙
net,d  návrhová hodnota tepelné pohltivosti na jednotku plochy [W.m

-2
] 

ca  měrná tepelná kapacita oceli, ca = 600 [J.kg
-1

.K
-1

] 

  objemová hmotnost oceli,  = 7 850 [kg.m
-3

] 

ksh  opravný součinitel zastínění, ksh = 1 [15] 

V časových intervalech kratších než 5 sekund  byly určeny maximální součinitele průřezu 

nechráněných ocelových táhel plného kruhového a obdélníkového průřezu vyhovující 

požadované požární odolnosti 15 a 20 minut:   

 R 15 Am/V = 100 m
-1

 

 R 20 Am/V = 50 m
-1

 

Ocelová táhla kruhového průřezu o průměru min. 40 mm vyhoví požární odolnosti 15 minut. 

Ocelová táhla čtvercového plného průřezu vyhoví požární odolnosti R 15 při minimální šířce 

strany 40 mm. Pro požadavek vyšší požární odolnosti navrhuji ocelová táhla chránit 

protipožárním nátěrem nebo nástřikem. 
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5. Závěry disertační práce 

V rámci rekonstrukcí památkově chráněných objektů, kdy dochází ke změnám staveb 

podle požadavků projektové normy ČSN 73 0834 [11], je součástí projektové dokumentace 

k územnímu i stavebnímu řízení, případně k realizaci stavby, požárně bezpečnostní řešení. 

Při projektovém řešení je velmi důležité detailně posoudit nově navržené využití objektu 

zejména s ohledem na navýšení požárního rizika objektu a počet evakuovaných osob. Nově 

navržená pasivní opatření požární bezpečnosti, která vyplynou z posouzení požární 

bezpečnosti rekonstruovaného objektu, nelze vždy realizovat, konkrétně: 

 je omezena možnost změny dispozice objektu, při dělení objektu do jednotlivých 

požárních úseků, 

 využití chráněných únikových cest je omezeno jednak z hlediska změny dispozice 

objektu, ale také z důvodů zajištění větrání prostor chráněných únikových cest, 

 není možné zajistit další požadovanou únikovou cestu, kdy v rámci zachování 

autentičnosti objektu nebude umožněno vybudování požárního schodiště, případně 

evakuačního výtahu u objektu, 

 stávající stavební konstrukce nevyhoví doporučené požární odolnosti a navrhované 

protipožární obklady, případně protipožární nátěry stavebních konstrukce nelze 

použít z důvodů zakrytí původní stavební konstrukce, nebo jejího poškození vlivem 

např. přetížení, zadržování vlhkosti v konstrukci nebo chemického působení nátěrů 

na konstrukci. 

Disertační práce představuje současné aktivní požárně bezpečnostní systémy, zejména 

elektrickou požární signalizaci a samočinné stabilní hasicí zařízení, které lze instalovat 

do prostor památkově chráněných objektů. Výběr nejvhodnějšího systému elektrické požární 

signalizace musí být proveden konkrétně pro daný střežený prostor s ohledem na jeho 

správnou funkci a minimální zásah do vzhledu interiéru objektu. V případě instalace 

samočinného stabilního hasicího zařízení je nutné počítat se stavební připraveností objektu 

s ohledem na umístění nádrže a strojovny SSHZ. Systémy SSHZ jsou ekonomicky náročné, 

avšak škoda způsobená požárem na jedinečných objektech je následně nevyčíslitelná. 

Příkladem je požár kostela Sv. Kateřiny v Ostravě Hrabové z roku 2002, jehož škoda byla 

odhadnuta na 20 mil. korun. Před požárem v objektu nebylo instalováno žádné požárně 

bezpečnostní zařízení. V současné době je, bohužel pouze replika objektu, zabezpečena 

elektrickou požární signalizací. 

Přínosem disertační práce pro praxi je ucelený přehled metod hodnocení požární odolnosti 

stávajících stavebních konstrukcí historických objektů. Pro převážnou většinu stavebních 

konstrukcí památkově chráněných staveb byly dohledány tabulkové hodnoty požární 

odolnosti, případně byly v  předložené disertační práci dopočítány na základě metodiky 

výpočtu požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů. Disertační práce rovněž 

sumarizuje a analyzuje současné technické možnosti zabezpečení památkově chráněných 

objektů proti požáru. 

Cílem disertační práce byl návrh metodického postupu posouzení požární odolnosti kleneb 

sanovaných podle vytipovaných metod a návrh vhodného řešení společně s aplikacemi 

navržené metodiky. Tento cíl byl stanoven s ohledem na skutečnost, že hodnoty požární 

odolnosti dodatečně vyztužených kleneb a metoda hodnocení požární odolnosti dodatečně 

vyztužených kleneb doposud nebyla zpracována. V průběhu řešení disertační práce jsem se 

seznámila s řadou sanačních opatření a metod rekonstrukcí kleneb. Na základě zjištěných 

informací bylo v disertační práci pro jednotlivé metody provedeno zhodnocení požární 
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odolnosti. Současně byla navržena a zpracována nová metodika stanovení požární odolnosti 

dodatečně vyztužených kleneb, která vychází z principu hodnocení požární odolnosti 

stavebních konstrukcí podle Eurokódů. V průběhu aplikace metodiky na konkrétních řešených 

případech hodnocení bylo prokázáno, že kritickými metodami zesílení klenby z hlediska 

požární odolnosti, jsou metody používající ztužující prvek umístěný v líci klenby. V těchto 

případech je nutné nadimenzovat ztužující prvek na požadovanou požární odolnost, jak je 

tomu u ocelových táhel v líci klenby, případně zajistit jeho dostatečné krytí pláštěm požární 

ochrany tak, aby požární odolnost této konstrukce vyhověla. U navrženého pláště požární 

ochrany je nutné zajistit přilnavost k chráněné konstrukci. Splnění cíle disertační práce, tzn. 

návrh metodiky stanovení požární odolnosti dodatečně vyztužených kleneb, je dílčím 

vědeckým přínosem ve vědním oboru Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. 

Námětem na další vědecký výzkum je využitelnost kompozitních výztuží. Pro jednotlivé typy 

kompozitních výztuží nejsou stanoveny kritické teploty, na základě kterých by bylo možné 

hodnotit požární odolnost konstrukcí vyztužených za pomocí těchto materiálů a stanovit 

minimální krytí výztuže. V dané oblasti v současné době probíhá výzkum, který je ovšem 

zaměřen na kompozitní výztuže využívané v betonových konstrukcích. Další výzkum 

kompozitních výztuží je vhodné zaměřit na chování výztuží za vysokých teplot ve zděných 

konstrukcích, a to zejména s ohledem na soudržnost výztuže se stavební konstrukcí. 

Při hodnocení požární odolnosti zděných kleneb za pomocí stanovení přestupu tepla stavební 

konstrukcí scházely vstupní hodnoty výpočtu pro konkrétní zdící prvky. Hodnoty, které jsou 

uvedeny v příloze D Eurokódu 6 [16] nejsou pro přesný výpočet dostatečné. Zcela absentují 

tyto hodnoty pro zdivo z přírodního kamene. Pro obecnou aplikaci hodnocení požární 

odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů je potřeba sestavit databázi mechanických a 

tepelně technických vlastností jednotlivých stavebních materiálů. V oblasti vlivu pasivních 

požárně ochranných systémů na památkově chráněné objekty je zapotřebí další výzkum 

zaměřit rovněž na historické dřevěné konstrukce a zejména na vliv a účinnost novodobých 

intumescentních protipožárních nátěrů. V případě aktivních prvků požární ochrany je vhodné 

zmapovat působení současných hasebních látek na cenné materiály uložené v interiérech 

památkově chráněných objektů. 

Řešení disertační práce přispělo k dosud scházejícímu komplexnímu hodnocení požární 

bezpečnosti historických objektů, zejména však k řešení požární odolnosti dodatečně 

vyztužených klenutých stropních a střešních konstrukcí. 
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