
Technické změny vyhrazeny. Informace o použití a zabudování výrobků vycházejí ze současného stavu poznatků ověřených v praxi.
Vydáním této informační příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost.

2015-03-01 / Strana 23

technické infOrmace
statika

 � V případě požárního zatížení je limitní štíhlost stěn  
λ = hef / tef ≤ 40.            

kritéria při normovém požárním namáhání
r – nosnost
Je schopnost prvku konstrukce odolávat po  určitou dobu půso-
bení požáru na jeden nebo více povrchů při specifikovaném me-
chanickém zatížení, bez jakékoliv ztráty konstrukční stability. Kri-
térium je považováno za  splněné tehdy, jestliže funkce nosnosti 
zůstane zachována po dobu požadované požární odolnosti.

e – celistvost
Je schopnost prvku s dělicí funkcí odolávat působení požáru pou-
ze z jedné strany, bez přenosu požáru na neexponovanou stranu 
v  důsledku průniku plamenů nebo horkých plynů. Kritérium je 
považováno za splněné tehdy, jestliže průměrná teplota na stra-
ně odvrácené od požáru nestoupne o více než 140 °K a maximální 
nárůst teploty v žádném bodě tohoto povrchu nepřekročí 180 °K.

i – izolace
Je schopnost konstrukčního prvku odolávat působení požáru 
pouze z jedné strany, bez přenosu požáru v důsledku významné-
ho přestupu tepla z exponované strany na neexponovanou stranu. 
Přestup má být omezen tak, aby se nevznítila ani neexponovaná 
strana, ani jakýkoliv materiál v  její blízkosti. Prvek má rovněž vy-
tvářet tepelnou bariéru, schopnou chránit osoby v  její blízkosti. 
Kritérium je považováno za  splněné tehdy, jestliže je zabráněno 
průniku plamenů a horkých plynů stavební konstrukcí.
Kritéria požární odolnosti se pro posuzovanou konstrukci obvykle 
uvádějí zkratkou např. REI 180. REI jsou splněná kritéria, číselný údaj 
udává kolik minut posuzovaná konstrukce daná kritéria splňuje.

třídy požární odolnosti
Klasifikační třídy se vyjadřují v minutách s použitím z těchto hod-
not: 15, 30, 45, 60 ,90, 120, 180, 240 nebo 360.

třídění konstrukčních částí dP1, dP2 a dP3
dP1 – tyto konstrukční části nezvyšují v požadované době požární 
odolnosti intenzitu požáru za  specifických podmínek podle ČSN 
73 0810.
dP2 – tyto konstrukční části nezvyšují v  požadované době po-
žární odolnosti intenzitu požáru za specifických podmínek podle  
ČSN 73 0810, které jsou odlišné od DP1.
dP3 – tyto konstrukční části zvyšují v požadované době požární 
odolnosti intenzitu požáru; zahrnují podstatné složky konstrukcí, 
které nesplňují požadavky na konstrukce druhu DP1 a DP2.

třída reakce na oheň
Toto označení  nahradilo dřívější pojem „Stupeň hořlavosti“, jde o 
odezvu výrobku za určených podmínek, příspěvkem vlastního roz-
kladu k rozvoji ohně, kterému je vystaven.
Cihlářské a betonářské výrobky (cihelný střep, beton, ocel) jsou za-
tříděny podle reakce na oheň do třídy A1 nehořlavé.

Požární odolnost stěn vyzděných na PU pěnu 
helUz
Požární odolnost stěn vyzděných na polyuretanovou pěnu HELUZ 
lze uvádět pouze na základě zkoušek. Společnost HELUZ vyzkou-
šela v  akreditované laboratoři PAVÚS nosnou stěnu zhotovenou  
z broušených cihel HELUZ 24 a nenosnou stěnu z broušených cihel 
HELUZ 11,5. Na základě provedených zkoušek je požární odolnost 
oboustranně omítnutého zdiva: 

 � tloušťky 240 mm až 500 mm REI 120 DP1
 � pro nenosné stěny tlouštěk 115 mm až 200 mm EI 60 DP1.

Požární odolnost stěn z cihelných bloků helUz 
family 2in1
Cihly HELUZ FAMILY 2in1 jsou cihly s integrovaným samozhášivým 
expandovaným polystyrénem. Na základě zkoušek je u těchto ci-
hel třída reakce na oheň B–s1, d0. Z výsledků zkoušek by se tyto 
cihly mohly zařadit do  třídy A2, ale podle výkladu technických 
norem není v cihlách polystyrén rozptýlen rovnoměrně, tudíž jsou 
tyto cihly zařazeny do třídy B. Provedené zkoušky prokázaly, že při 
reakci cihel HELUZ FAMILY 2in1 s ohněm nedochází ke zvyšování 
rozvoje požáru, nadměrné produkci kouře a nedochází k odkapá-
vání polystyrénu ani šíření plamene po povrchu.
Požární odolnost oboustranně omítnuté stěny z  cihel HELUZ  
FAMILY 2in1 byla stanovena zkouškou pro tloušťku stěny 380 mm, 
vyzděnou na  celoplošnou tenkovrstvou maltu. Na  základě vý-
sledků je požární odolnost oboustranně omítnutých stěn z cihel  
HELUZ FAMILY 2in1 tloušťky 380 mm až 500 mm REI 90, podle 
striktního výkladu norem doplněných o  zatřídění konstrukčních 
částí pak REI 30 DP1, REI 90 DP3.

čsn en 1998 - navrhování konstrukcí odolných 
proti zemětřesení
Ačkoliv v České republice se do roku 2010 stavební konstrukce po-
suzovaly na vliv seismicity jen zřídka, podle evropských norem by 
se každá konstrukce, stejně jako na účinky požáru měla navrhnout 
také na účinky zemětřesení. Pro účely posouzení v ČR většinou po-
stačí zatřídění do seismických oblastí a podle toho dodržení urči-
tých pravidel.
V ČR se vyskytují tři typy seismických oblastí (viz mapa v normě). V 
oblastech s velmi malOU seiZmicitOU (ag.S=agR.γI.S  ≤  0,05 g) 
odpovídá cca 60 % území České republiky (pro většinu staveb cca 
oblasti, kde špičkové zrychlení agR ≤ 0,035 g).  V případech oblastí 
s velmi malou seismicitou nemusí být podle odstavce 3.2.1. do-
držována ustanovení normy čsn en 1998-1.
V oblastech s malOU seismicitOU podle odstavce 3.2.1.  
(ag.S=agR.γI.S  ≤  0,1 g) pak je třeba dodržet zjednodušené způso-
by seizmického návrhu – např. dodržení zvláštních pravidel pro 
betonové, ocelové, ocelobetonové, dřevěné a zděné stavby. Podle 
normy ČSN EN 1998-1 _ změna Z2 vydaná v červenci 2010 pak je 
předepsána pro oblasti s velmi malou a malou seismicitou mini-
mální pevnost zdicích prvků stanovených podle normy ČSN EN 
772-1 Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnos-
ti a tlaku (článek 9.2.2. včetně národní přílohy NA. 2.42).
Takže minimální pevnost zdicích prvků v tlaku je předepsána

 � fb,min =2,5 MPa, této podmínce vyhovují všechny cihly z výrobní-
ho sortimentu HELUZ.  

Pro oblasti s větší seismicitOU podle téhož ustanovení pak je 
předepsána minimální pevnost: 

 � fb,min =5,0 MPa – pevnost zdicích prvků v tlaku kolmo k ložné 
ploše

 � fbh,min =1,0 MPa – pevnost zdicích prvků v tlaku rovnoběžně 
s ložnou plochou (v rovině stěny)

Všechny cihly z výrobního sortimentu HELUZ mají min. deklarova-
nou pevnost P8 (fb=8,0 MPa), pevnost zdicích prvků v tlaku rovno-
běžně s ložnou plochou (kolmo na pera) pak má u našich výrobků 
cca 15 -25 % pevnosti v tlaku kolmo na ložnou plochu, takže také 
tomuto kritériu vyhovují všechny cihly HELUZ.  


