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1. Úvod 

Při hodnocení požární odolnosti stávajících konstrukcí lze vycházet z tabulkových údajů 

uvedených v [1], [2] a [4]. Předložená metodika uvádí postup hodnocení požární odolnosti 

dodatečně vyztužených historických kleneb, který je založen na principech posouzení požární 

odolnosti podle Eurokódů.  

V případě historických konstrukcí památkově chráněných staveb je nutné provést 

průzkum konstrukcí z hlediska jejich únosnosti vzhledem k degradaci materiálu zapříčiněnou 

prioritně časovými, klimatickými a biologickými faktory. Návrh stavební konstrukce 

na účinky požáru představuje zohlednění chování konstrukčního systému při teplotách 

vyvíjených v průběhu požáru. V řešeném případě není uvažován vliv protipožárních opatření, 

tedy systému samočinného stabilního hasicího zařízení a zařízení pro odvod kouře a tepla. 

Metodika hodnocení požární odolnosti je zpracována pro klenby zděné z pálených 

zdících prvků. Princip návrhu lze využít i pro další zdící materiály, za předpokladu, kdy jsou 

známy vlastnosti materiálu a změny vlastností stavebního materiálu v závislosti na vzrůstající 

teplotě. 
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2. Základní pojmy 

2.1 Klenba  

Klenbou se ve stavebnictví rozumí zděná konstrukce kamenná, cihelná nebo betonová, 

která pro svůj tvar a vazbu přenáší celé zatížení šikmo do podpor, respektive do opěrných zdí, 

pásů a pilířů. 

2.2 Požární odolnost 

Požární odolnost je doba, po kterou je stavební konstrukce schopna zachovat si svou 

funkci. Je dána dosažením některého z mezních stavů. V předložené metodice je posuzován 

mezní stav únosnosti a stability, který je označován písmenem R. 

2.3 Požární úsek 

Základní posuzovaná jednotka požární bezpečnosti staveb. Prostor stavebního objektu 

ohraničený od dalších částí tohoto objektu požárně dělícími konstrukcemi. 

2.4 Požárně dělící konstrukce 

Stavební konstrukce (požární stropy, požární stěny, požární uzávěry otvorů) vyhovující 

požadovanému kritériu požární odolnosti. 

2.5 Rekonstrukce a sanace 

Rekonstrukcí objektu jsou popisovány stavební úpravy objektu, které navrací objekt 

k původnímu stavu. Sanací se rozumí stavební úpravy, kterými dochází k nápravě škod. 
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3. Metody dodatečného vyztužení 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.  

Na následujících obrázcích jsou uvedeny grafické nákresy nejčastěji využívaných metod 

zajištění a zesílení stávajících klenutých konstrukcí.   

3.1 Zajištění podpor klenby 

 osazení táhla v patě klenby 

 

 osazení táhla na rubu klenby 

  

 kombinované kleště – vodorovné táhlo je doplněno o šikmé prvky kotvené do opěrných 

zdí v patě klenby 

 

 zajištění podpor předpínáním – svislé podpory jsou zajištěny lany, která jsou uložena 

v podpěrném zdivu klenby, případně je vychýlení stěnových pilířů zajištěno předepjatým 

lanem uloženým na rubu klenby (lano Monostrand) 
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3.2 Zesílení klenby 

 nadezdívka v patní části klenby 

 

 rubová železobetonová skořepina 

 

 lícní železobetonová skořepina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dodatečně vložená výztuž – helikální , kompozitní výztuž vložená v líci klenby 
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3.3 Předběžné hodnocení požární odolnosti uvedených metod 

Pro hodnocení požární odolnosti jsou vybrány metody, kdy je dodatečně vložená výztuž 

v klenbě vystavena účinkům vysokých teplot. Tedy metody, u kterých je výztuž umístěna 

v líci klenby. Požární odolnost klenby, která je vyztužená na jejím rubu (např. ocelové táhlo 

v rubu klenby, rubová železobetonová skořepina) vyhovují požární odolnosti až 180 minut, 

při minimální tloušťce zděné klenby 150 mm.  
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4. Metodika posouzení požární odolnosti 

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, přestup 

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

průřezových parametrů při požáru a stanovení doby požární odolnosti (Obr. 1). 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. 

 

 

Obr. 1 Schéma návrhu stavebních konstrukcí na účinky požáru 
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Obr. 2 Schéma posouzení dodatečně vyztužené zděné klenby na účinky požáru 
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4.1 Požadavek požární odolnosti 

Požadavek požární odolnosti klenby vychází z požárně bezpečnostního řešení objektu, 

např. z požadavků projekčních norem požární bezpečnosti staveb ČSN 73 08xx, případně je 

stanoven expertním posudkem z oblasti požární bezpečnosti. 

 

4.2 Teplotní analýza požárního úseku 

Teplotní analýza požárního úseku se zakládá na matematických modelech požáru. 

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

fyzikální parametry zohledňující zejména hustotu požárního zatížení a podmínky odvětrání 

prostoru. Zdokonalené a současně zpřesněné modely požáru mj. zohledňují vlastnosti zplodin 

hoření, přenos hmoty a energie.  

 

 

Obr. 3 Metody teplotní analýzy požárního úseku [6], [11] 

TEPLOTNÍ ANALÝZA POŽÁRNÍHO ÚSEKU  

(ČSN EN 1991-1-2) 

NOMINÁLNÍ TEPLOTNÍ KŘIVKY: 

 normová teplotní křivka ISO 834 

 křivka vnějšího požáru 

 uhlovodíková teplotní křivka 

 křivka pomalého zahřívání 
JEDNODUCHÉ 

MODELY POŽÁRU 

ZPŘESNĚNÉ MODELY 

POŽÁRU 

Lokální požár Požáry prostoru požárního 

úseku 

Parametrické teplotní 

křivky 

Tepelné zatížení vnějších 

prvků 

Jednozónové a/nebo 

dvouzónové modely 
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Dynamické modely 

kapalin a plynů  
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4.3 Stanovení kritické teploty výztuže 

Kritické teploty jednotlivých ztužujících prvků uvádí následující přehled: 

 ocelové táhlo 540ºC [8], [9] 

 betonářská výztuž 350ºC [7] 

 ocelové lano 350ºC [9] 

 helikální výztuž 350ºC [9][9] 

 kompozitní materiály 250ºC  

 

Kritická teplota ocelového táhla umístěného v líci klenby byla stanovena podle ČSN 

EN 1993-1-2 pro tepelné namáhání podle normové teplotní křivky. Stupeň využití 0 = 0,65 

pro posouzení požární odolnosti prvků namáhaných především tahem lze stanovit podle: 

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

kde fi je redukční součinitel účinků zatížení fi = 0,65  

M,fi  dílčí součinitel materiálu M,fi = 1,0  

M,1  dílčí součinitel únosnosti při posuzování stability prutů  

M,1 = 1,0  

Kritická teplota d,cr táhla stanovená na základě stupně využití má hodnotu 540 °C: 

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

      (2) 

Na základě kritické teploty a stupně využití lze určit podle rovnice 3 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

aa

m
sht,a 


  ,        (3) 

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

] 

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

-2
] 

ca  měrné teplo oceli, ca = 600 [J.kg
-1

.K
-1

] 

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

] 

ksh  opravný součinitel zastínění, ksh = 1 [9] 

 

Kritická teplota betonářské výztuže je d,cr = 500 °C. V případě předpjatého betonu je 

betonářská výztuž citlivější a kritická teplota pro předpínací pruty je cr = 400 °C, 

pro předpínací dráty a lana cr = 350 °C Přesnější hodnoty kritické teploty výztuže lze 
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vypočítat na základě napětí ve výztuži za požáru a hodnoty redukčního součinitele ks,cr, kp,cr 

(viz. Obr. 4) 

 

Obr. 4 Referenční křivky pro určení kritické teploty d,cr betonářské  

a přepínací výztuže odpovídající redukčnímu součiniteli ks,cr, kp,cr [7] 

 

Kritické teploty ocelového lana, předpínacího lana a helikální výztuže byly stanoveny 

podle požadavků [8]. Pro získání přesnější hodnoty kritické teploty lze postupovat obdobně, 

jako u stanovení kritické teploty ocelového táhla, respektive na základě stupně využití 

výztuže určit kritickou teplotu podle rovnice 2. 

Kritická teplota kompozitních materiálů je závislá jak na materiálu matrice daného 

kompozitu, tak materiálu jeho výztužné fáze. Proto nelze kritickou teplotu kompozitních 

výztuží zobecnit. V rámci této metodiky je pro kompozitní materiály volena kritická teplota 

podle [12], tedy 250ºC.  

Obecně lze kritickou teplotu výztuže stanovit na základě velkorozměrové zkoušky 

při předem definovaném předpětí výztuže podle daného teplotního namáhání. Stanovení 

kritické teploty výztuže na základě experimentu doporučujeme zejména pro kompozitní 

výztuže, kdy chování výztuže ovlivňuje materiál matrice, ale také polymercemetové směsi, 

která zajišťuje soudržnost kompozitní výztuže se stavební konstrukcí. 

4.4 Stanovení teploty v místě uložení výztuže 

Teploty v místě uložení výztuže v konstrukci lze stanovit na základě nestacionárního 

vedení tepla. Teploty v prostoru požárního úseku vychází z matematických modelů požáru. 

Při výpočtu je nutné zohlednit změny materiálových vlastností v závislosti na  vzrůstající 
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teplotě, konkrétně měrné tepelné kapacity ca [J.kg
-1

.K
-1

], součinitele tepelné vodivosti a 

[W.m
-1

.K
-1

] a objemové hmotnosti stavebního materiálu  [kg.m
-3

].  

Pro stanovení změn vlastností v závislosti na teplotě betonu lze vycházet z [7].  

Konkrétně měrná tepelná kapacita betonu se silikátových a vápencovým kamenivem: 

 c = 900 [J.kg
-1

.K
-1

]   pro 20 °C <  ≤ 100 °C  (4) 

 c = 900 + ( - 100) [J.kg
-1

.K
-1

]  pro 100 °C <  ≤ 200 °C  (5) 

 c = 1000 + ( - 200)/2 [J.kg
-1

.K
-1

] pro 200 °C <  ≤ 400 °C  (6) 

 c = 1100 [J.kg
-1

.K
-1

]   pro 400 °C <  ≤ 1200 °C  (7) 

Součinitel tepelné vodivosti betonu a klesá se vzrůstající teplotou. Lze jej definovat 

horní a spodní hodnotou: 

 a = 2 – 0,2451(/100) + 0,01070(/100)
2
 [W.m

-1
.K

-1
] pro 20 °C <  ≤ 1200 °C 

(8) 

 a = 1,36 – 0,136(/100) + 0,0057(/100)
2
 [W.m

-1
.K

-1
] pro 20 °C <  ≤ 1200 °C 

(9) 

Ztrátou vody obsažené v betonu dochází ke změně objemové hmotnosti materiálu. 

Pro výpočty je uvažováno: 

  = 2100 [kg.m
-3

]      pro 20 °C <  ≤ 115 °C          (10) 

  = 2100 [1-0,02(-115)/85] [kg.m
-3

]   pro 115 °C <  ≤ 200 °C          (11) 

  = 2100 [0,98-0,03(-200)/200] [kg.m
-3

] pro 200 °C <  ≤ 400 °C          (12) 

  = 2100 [0,95-0,07(-400)/800] [kg.m
-3

] pro 400 °C <  ≤ 1200 °C           (13) 

Změna materiálových vlastností zdiva, konkrétně pálených zdících prvků, vychází 

z přílohy D ČSN EN 1996-1-2 [10] – viz. Graf 1. Z uvedeného grafu byly odvozeny rovnice 

14 až 19, 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          (14) 

 ca = 564  (33 – 0,14) [J.kg
-1

.K
-1

] pro 100 °C    200 °C          (15) 

 ca = 564  (5,8 – 0,004) [J.kg
-1

.K
-1

] pro 200 °C   ≤ 1 200 °C          (16) 

Hodnota součinitele tepelné vodivosti zdiva a vzrůstá do teploty 200ºC dále se jeho 

hodnota považuje za konstantní: 

 a = 0,42 [W.m
-1

.K
-1

]   pro 20 °C            (17) 

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

.K
-1

] pro 20 °C <   200 °C          (18) 

 a = 1,886 [W.m
-1

.K
-1

]    pro   200 °C           (19) 
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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
 [10] 

 

Při stanovení teploty v místě uložení výztuže lze zohlednit vrstvu omítky, vlastnosti základních 

omítek jsou získány z [3]. 

Pojivo/malta 
 

[kg.m
-3

] 

 

[W.m
-1

.K
-1

] 

c 

[J.kg
-1

.K
-1

] 

Malta vápenná 1 600 0,87 840 

Malta vápenocementová 1 850 0,97 840 

Malta cementová 2 000 1,16 840 

Omítka vápenná 1 600 0,88 840 

Omítka vápenocementová 2 000 0,99 790 

Omítka perlitová  250 - 500 0,10 – 0,18 850 

Tab. 1 Charakteristiky základních omítek a maltovin [3] 

 

Z dostupných normativních dokumentů byly shrnuty vstupní data – vlastnosti 

jednotlivých materiálů – pro stanovení teploty v místě uložení výztuže. Pro získání přesných 

hodnot konkrétních materiálů zděných kleneb je nutné podrobit stávající stavební materiál 

zděné klenby zkouškám pro stanovení charakteristických hodnot.  

Pro stanovení teploty v místě uložení výztuže Θd nestacionárním vedením tepla lze 

využít výpočtový software. Požadavky na výpočetní program jsou následující: 

 software umožňuje výpočet jednorozměrného nestacionárního vedení tepla, 
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 pro stanovení rozložení teplot v prostoru lze využít minimálně teplotní analýzu 

podle normové teplotní křivky (pro detailní výpočet je vhodné možnost zadání 

teplotní analýzy podle jednoduchých modelů požáru), 

 software umožňuje zadání vlastností stavebních materiálů a jejich změn v závislosti 

na nárůstu teploty, 

 software umožňuje výpočet nestacionárního vedení tepla vícevrstvou konstrukcí, 

 teplotu v konstrukci lze stanovit po předem nastavených krocích, případně 

v konkrétní vzdálenosti od líce konstrukce. 

 

5. Vzorová případová studie 

Posouzení požární odolnosti dodatečně vyztužené klenby za pomocí ocelového táhla, 

umístěného v patách klenby na požadavek požární odolnosti R 15. Ocelové táhlo je 

kruhového průřezu o průměru 45 mm. Teplotní namáhání je zvoleno podle normové teplotní 

křivky. 

Vstupní hodnoty: 

0 = 0,65  stupeň využití 

a,cr = 540 °C  kritická teplota, určená na základě stupně využití 

Am/V = 89 m
-1

   součinitel průřezu 

ca = 600 J.kg
-1

.K
-1

 měrná tepelná kapacita oceli 

 = 7 850 kg.m
-3

 objemová hmotnost oceli 

Výstupy: 

Tab. 2 - rozdělení teploty a,t po krátkých časových krocích t  v ocelovém táhlu 

t [min] hnet,d [W.m
-2

] a,t [ºC] 

15,917 31940 530,2 

16 31791 532,9 

16,083 31640 535,7 

16,167 31488 538,5 

16,25 31334 541,2 

Kritická teplota ocelového táhla 540ºC byla dosažena v 16 minutě trvání požáru 

při teplotním namáhání podle normové teplotní křivky. 

Závěr: 

Dodatečně vyztužená klenba ocelovým táhlem kruhového průřezu ø 45 mm vyhovuje 

požadavku požární odolnosti R 15.  
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