






































3. Zkušební nařízení a provedení  

Odborné síly investora vestavěly před světlý otvor stěny protipožárního domu jako 
vertikální uzavření prostoru zkušební těleso (popsáno v odstavci 2) jako na dvě strany 
pojímanou stěnu.  

15 minut před začátkem požární zkoušky byla zkušební stěna centricky zatížena dle 
údajů investora traťovým zatížením 20cm/m. Přepočítáno na délku zatížení působilo 
tedy celkové zatížení 56,4 kN, které bylo vedeno přes dvě zátěžové stavby a jednu 
traversu do zkušební zdi.  

Požární komora byla zapálena dle jednotkové časové křivky teplot (ETK) dle DIN EN 
1363-1:1999-10, odstavec 3.1.1. K měření teplot požární plochy sloužilo 6 kusů 
deskových termometrů s měřícími stanicemi (místy) z Ni-Cr / Ni-Al drátu (typ K), Ø 1,0 
mm dle DIN EN 1363-1:1999-10, odstavec 5.2.  

K měření teplot na k ohni odvrácené straně zkušebního tělesa sloužilo 16 kusů Ni-Cr – 
Ni Termoelementů Ø 0,5 mm.  

 

Vertikální stlačení zkušebního těla bylo měřeno dle DIN EN 1365-1 : 1999-10, odstavec 
9.3.  

Prohnutí (zformování) zkušebního těla bylo měřeno dle DIN EN 1365-1: 1999-10, 
odstavec 9.3, uprostřed zkušební zdi. Zformování bylo měřeno v polovičce výšky 
stěny a je zobrazeno v příloze 2.6.  

 

Zobrazení zkušebního zařízení, poloha termometrů, stejně jako poloha formovacího 
měřícího místa je v příloze 1.1 k této zkušební zprávě.  

 

4. Zkušební výsledky a pozorování  

V příloze 2.1-2.6 jsou graficky znázorněna navýšení teploty od počáteční teploty, 
teploty v požární komoře, změny teplot okolí i zformování zkušebního tělesa; tyto 
teploty byly zjištěny během zkoušky na nezapálené stěně zkušebního tělesa. 
Poznatky z požární zkoušky viz příloha 2.7.  

 

5. Shrnutí zkušebních výsledků a soupis kritérií výkonů dle DIN EN 1365-01:1999-
10 ve spojení s DIN EN 1363-1:1999-10.  

4.7.2003 byla z požárního hlediska dle DIN EN 1365-01:1999-10 zkoušena 520 mm silná, 
nosná, prostor uzavírající vnější stěna (vestavěná způsobem dřevěných nosníků). 



S 460 mm silným hrazením ze slaměných balíků s 30 mm silnou hliněnou vrstvou. 
Účelem bylo prověřit požární odolnost při požárních nárocích na jednu stranu.  

Srovnání zkušebních výsledků s kriterii výkonů dle DIN EN 1365-01: 1999-10 ve spojení 
s DIN EN 1363-1:1999-10 na nosné, prostor uzavírající, teplotně hradící stěny při 
požadavcích na jednu stranu se nachází v tabulce 1 této zkušební zprávy.  

 

Tabulka 1 – viz scan  

6. Závěry a doporučení na základě DIN EN 1365-01:1999-10 ve spojení s DIN 
1363-1:1999-10. 

Na základě předešlého zkušebního výsledku s dobou požární odolnosti 90 minut 
splnila zkoušená konstrukce stěny požadavky ohledně  nosnosti, uzavření prostoru a 
teplotního hrazení při požárních požadavcích na jednu stranu dle klasifikační nomy 
na třídu požární odolnosti REI 90.  

V další tabulce jsou shrnuty nejdůležitější zkušební výsledky a jsou porovnány 
v souvislosti s požadavky dle DIN EN 1365:1999-10 ve spojení s DIN EN 1363-1:1999-10.  

Tabulka 2: Kriteria výkonů dle DIN EN 1365-01:1999-10 ve spojení s DIN EN 1363-1:1999-
10 na nosné stěny  

Shrnutí nejdůležitějších zkušebních výsledků:  

 Kriteria normy     Selhání po  

R nosnost    ≥ 95 min 

E uzavření prostoru   ≥ 95 min 

 (pokračující tvorba plamenů, vata, praskliny) 

I teplotní hrazení    ≥ 95 min 

Zkouška byla ukončena po dohodě s investorem po 95 min.  

 

7. Přímé použití dle DIN EN 1365-1:1999-10. 

7.1 Všeobecné 

Výsledky požární zkoušky jsou použitelné přímo na podobná provedení konstrukce 
stěn, u kterých byly provedeny jedna nebo více dále uvedených změn a u kterých 
jejich provedení v souvislosti s pevností a nepružností splňují požadavky odpovídající 
měřící normy.  



Přímé použití zkušební konstrukce není  pro zapálení vnitřní strany prostoru bez dalších 
poznámek možné. (viz odstavec 7.4 a 7.6)  

 

7.2 Velikost a připojení  

Požární odolnost ≥90 min při požárním požadavku na jednu stranu konstrukce stěny, 
při  které je dosaženo pro všechny šířky a výšky stěn≤3060 mm a tloušťky stěny 520 
mm.  

Připojení stěn může být na masivní konstrukce, které mají stejnou nebo větší požární 
odolnost než zkoušená konstrukce stěny.  

 

7.3  Spodní konstrukce  

Odstup dřevěných nosníků (a=1200 mm) je možné redukovat.  

7.4 Omítka  

Tloušťka omítky nesmí  být ≥30 mm.  

7.5 Zatížení 

Působící zatížení konstrukce stěny může být redukováno.  
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