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Komplexní požární ochrana
a bezpečnost s využitím betonu
Na tvorbě tohoto dokumentu se podílely společnosti:
CEMBUREAU, BIBM a ERMCO.
Publikace je určena pro projektanty, orgány státní správy, investory,
požární úřady, pojišťovací společnosti a širokou veřejnost. Je zde
ukázáno, jaké může být využití betonu pro zajištění komplexní požární
ochrany, zahrnující ochranu životů, majetku a životního prostředí.
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Beton chrání
životy a
majetek.

1. BETON POSKYTUJE KOMPLEXNÍ POŽÁRNÍ OCHRANU
Vynikající a osvědčené požárně bezpečnostní vlastnosti betonu zaručují v případě požáru
ochranu lidských životů, majetku a životního prostředí. Tím beton účinně odpovídá na
všechny bezpečnostní cíle stanovené v evropské legislativě, což přináší užitek všem – od
uživatelů budov, vlastníků, obchodníků a obyvatel, po pojišťovací společnosti, orgány státní
správy a hasičské sbory. Ať už je beton použit na obytné budovy, průmyslové sklady či
tunely, vždy může být navržen tak, aby si zachoval svou pevnost a odolnost dokonce
i v nejextrémnějších požárních situacích.
Každodenní příklady a mezinárodní statistiky poskytují mnoho důkazů o schopnostech
betonu chránit před účinky požáru. Proto si investoři, pojišťovací společnosti a orgány státní
správy vybírají právě beton a stále více jej upřednostňují před jinými konstrukčními
materiály. V případě betonu si člověk může být jist, že zvolil správně, neboť beton nezvyšuje
požární zatížení, slouží jako požární clona pro únikové cesty, zabraňuje šíření požáru mezi
požárními úseky a oddaluje kolaps konstrukce – ve většině případů chrání před celkovým
zřícením. Ve srovnání s ostatními běžně používanými materiály splňuje beton lépe
všechna významná požárně bezpečnostní kritéria – a to snadno a ekonomicky.

Použitím betonu na budovy a konstrukce se dosáhne výjimečného
stupně ochrany a bezpečnosti při požáru:
• Beton nehoří a nepřispívá k požárnímu zatížení.
• Beton má vysokou požární odolnost a zabraňuje šíření požáru.
• Beton je účinnou požární clonou, vytváří bezpečné únikové cesty pro obyvatele a
chrání zasahující požární jednotky.
• Beton při hoření neprodukuje kouř ani toxické plyny, což napomáhá ke snížení
nebezpečí pro obyvatele.
• Při požáru z betonu neodkapávají roztavené části, které by mohly napomáhat šíření
požáru.
• Beton omezuje rozsah požáru, a tak redukuje nebezpečí znečištění životního
prostředí.
• Beton poskytuje požární ochranu sám o sobě – většinou nejsou třeba žádná doplňující
opatření.
• Beton odolává extrémním požárním podmínkám, proto je ideální pro skladovací
prostory s vysokým požárním zatížením.
• Pevnost a odolnost betonu usnadňuje požární zásah a redukuje nebezpeří zřícení
konstrukce.
• Beton lze po požáru jednoduše opravit, což napomáhá rychlejšímu obnovení provozu.
• Beton není znehodnocen vodou použitou při hašení požáru.
• Betonové vozovky odolávají extrémním podmínkám vyskytujícím se při požárech
v tunelech.

Jednoduchá volba – materiál sloužící mnoha způsoby.

Komplexní přístup
Snižování počtu úmrtí a dopadů škod při požárech vyžaduje komplexní přístup
k problematice požární bezpečnosti. V roce 1999 představilo World Fire Statistics Centre
pracovní skupině UN Task Group for Housing dokument shromažďující mezinárodní údaje o
požárech v budovách (Neck, 2002). Ve studii, zaměřené na 16 rozvinutých států, bylo
uvedeno, že průměrný počet úmrtí při požárech byl 1 až 2 lidé na 100 000 obyvatel za rok a
celková hodnota škod způsobených požáry dosáhla 0,2 až 0,3 % hrubého národního
produktu, viz tab. 5.1.
Musíme být připraveni na možnost propuknutí požáru ve většině budov, včetně účinků
těchto požárů na životy lidí a jejich majetek. Cílem je zajistit, aby byly budovy a konstrukce
schopny ochránit lidské životy a majetek před nebezpečím požáru. Ačkoli jsou požárně
bezpečnostní normy tvořeny s ohledem na oba zmíněné cíle (ochrana životů a majetku),
pochopitelně se za nejdůležitější pokládá ochrana lidských životů. Soukromí vlastníci,
pojišťovací společnosti a státní úřady však mohou mít zájem na požární bezpečnosti také
z jiných důvodů: udržení ekonomiky, uskladnění dat (informací), ochrana životního
prostředí, ochrana klíčové infrastruktury. Všechny uvedené faktory jsou zohledněny
v evropské i národní legislativě zaměřené na požární bezpečnost, viz obr. 1.1.
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Požárně bezpečnostní opatření musejí splňovat následující cíle:
• Ochrana lidí – zabezpečení jejich zdraví a životů.
• Ochrana majetku – ochrana zboží a dalších věcí v obytných či obchodních
jednotkách zasažených ohněm, včetně přilehlých nemovitostí. Zachovány musí být také
vlastní stavební konstrukce.
• Ochrana životního prostředí – minimalizace nepříznivých účinků způsobených kouřem,
toxickými plyny a také znečištěnou vodou použitou při hašení požáru.

Obr. 1.1
Komplexní přístup k požární bezpečnosti.
(Neck, 2002)

V případě betonových konstrukcí mohou být dosaženy všechny tři uvedené cíle. Nehořlavost a vysoká požární odolnost betonu zabezpečuje komplexní požární ochranu lidí,
majetku a životního prostředí.
Přirozené požárně bezpečnostní vlastnosti betonu jsou porovnány s ostatními stavebními
materiály v tab. 1.1, ze které je patrné, že beton tyto materiály předčí v řadě klíčových
vlastností.
Tab. 1.1 Shrnutí vlastností nechráněných konstrukčních materiálů vystavených požáru.
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Obr. 1.2
V tomto skladišti ve Francii
se mohli zasahující hasiči
chránit za betonovou
stěnou. Dostali se tak
dostatečně blízko k požáru,
aby mohli uhasit plameny.
(DMB/Fire Press – Revue
soldats du feu magazine,
Francie)

Obr. 1.3
North Galaxy Towers
v Bruselu. Tato
železobetonová
třicetipodlažní budova
splňuje současné přísné
požadavky na požární
odolnost (REI 120). Sloupy
jsou z vysokopevnostního
betonu C80/95.
(ERGON, Belgie)

Obr. 1.4
Betonový povrch tunelů a
vozovek odolá extrémním
požárním podmínkám, jichž
je při požárech v tunelech
dosaženo.
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Beton
nehoří,
neprodukuje
kouř ani
toxické
plyny. Navíc
poskytuje
ochranu proti
šíření
požáru.

2. CHOVÁNÍ BETONU V OHNI
Beton úspěšně odolává působení požáru díky dvěma klíčovým složkám – jednak jsou to
základní vlastnosti betonu jako stavebního materiálu, jednak je to jeho funkce ve vlastní
konstrukci. Beton je nehořlavý materiál s nízkou rychlostí šíření tepla napříč průřezem
(působí jako tepelná clona). To znamená, že ve většině konstrukcí může být beton použit
bez jakékoli další požární ochrany. Požárně bezpečnostní vlastnosti betonu jsou v podstatě
shodné – bez ohledu na to, zda se jedná o beton běžný či lehký, beton pórovitý či betonové
zdivo. Dá se říci, že žádný jiný materiál se z hlediska požární bezpečnosti nechová tak
komplexně jako beton, viz tab. 1.1.

Beton nehoří
Na rozdíl od jiných konstrukčních materiálů beton nehoří. Je odolný vůči doutnajícím
hmotám, které mohou dosáhnout velmi vysokých teplot a tak založit nebo dokonce opětovně
způsobit požár. Beton nemůže být zapálen ani plameny z hořících předmětů. Jelikož beton
nehoří, neprodukuje při požáru ani kouř, plyny nebo toxické zplodiny. Na rozdíl od některých
plastů nebo kovů z betonu neodpadávají rozžhavené části, které jinak mohou být příčinou
dalšího vznícení. Beton v žádném případě nemůže přispět k propuknutí a šíření požáru.
Beton nezvyšuje požární zatížení.
Vlastnosti betonu z hlediska jeho reakce na oheň jsou deklarovány v evropských normách.
Všechny stavební materiály jsou klasifikovány pomocí tzv. tříd reakce na oheň, které
stanovují, zda může či nemůže být ten který materiál použit a kdy je nutné aplikovat
doplňující požární ochranu (izolaci). Podle normy ČSN EN 13501-1: 2002: Požární
klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb se materiály v závislosti na jejich reakci
na oheň rozdělují do sedmi tříd označených jako A1, A2, B, C, D, E a F.
Nejvyšší možná třída je třída A1 (nepřispívá k požáru). Evropská komise vydala seznam
materiálů spadajících do této třídy. Patří sem různé druhy betonu, včetně těch obsahujících
různé minerální příměsi, přísady a jiné materiály (kromě zabudované tepelné izolace).
Beton splňuje požadavky třídy A1, neboť jeho minerální složky jsou zaručeně
nehořlavé (tzn., že se nezapálí při teplotách běžně dosažených při požáru).

Beton je ochranný materiál
Beton má vysokou požární odolnost a pokud je správně navržen, může být ve většině
případů považován za ohnivzdorný. Beton je velmi účinnou požární clonou. Masivní
betonová hmota má vysokou schopnost akumulovat teplo. Pórovitá struktura betonu se
podílí na nízké rychlosti šíření tepla napříč průřezem. Tyto vlastnosti umožňují betonu
působit jako účinná požární clona.
V důsledku nízké rychlosti šíření tepla napříč průřezem betonového prvku nemají vnitřní
části průřezu stejně vysoké teploty jako povrch prvku vystavený požáru. To je ukázáno na
následujícím příkladu:
Nosník šířky 160 mm a výšky 300 mm je po dobu jedné hodiny vystaven normovému požáru
(ISO 834) ze tří stran. Zatímco teplota ve vzdálenosti 16 mm od líce průřezu je 600 °C, ve
vzdálenosti 42 mm je již teplota poloviční (300 °C). Teplotní gradient o hodnotě 300 °C se
odehrává ve vrstvě betonu s tloušťkou pouhých 26 mm! (Kordina, Meyer-Ottens, 1981)
To jasně ukazuje, jak relativně nízká rychlost šíření tepla v betonu zajišťuje dobrou ochranu
vnitřních částí průřezu.
Dokonce i po dlouhé době působní požáru se vnitřní teploty v betonovém prvku mění
relativně pomalu, což umožňuje zachování únosnosti a schopnosti tvořit požární clonu –
tedy působit jako požárně dělicí prvek.
Je-li beton při požáru vystaven vysokým teplotám, může v něm docházet k mnoha
fyzikálním a chemickým změnám. Tyto změny jsou popsány na obr. 2.1, který znázorňuje
souvislost mezi teplotou betonu (nikoli teplotou požáru) a změnami jeho vlastností.
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Obr. 2.1 Fyzikální procesy v betonu vystaveném požáru. (Khoury, 2000)

Odštěpování
Odštěpování (odprýskávání, spalling) je přirozenou odezvou betonu na vysoké teploty
vznikající při požáru. Proto jsou v návrhových normách, jako je např. Eurokód 2, pro běžné
budovy a běžné požáry (např. kanceláře, školy, nemocnice a obytné plochy) účinky
odštěpování zahrnuty. V návrhových normách se předpokládá, že u betonu k odštěpování
dochází, přičemž důraz je kladen na požáry v tunelech a uhlovodíkové požáry (viz kapitola
4 – Ochrana lidí). Například výzkum experimentálních výsledků použitých jako základ pro
vývoj britské normy pro navrhování betonových konstrukcí (UK structural concrete design
code BS 8110) ukázal, že tyto výsledky potvrdily předpokládané požární odolnosti a
v mnoha případech byly značně konzervativní (Lennon, 2004).
Na obr. 2.2 jsou porovnány požární odolnosti stropních desek zjištěné na základě požárních
testů s jejich předpokládanými odolnostmi podle normy BS 8110. V mnoha případech došlo
během požárního testu k odštěpení betonu, což vzhledem k tomu, že většina desek
překonala předpokládanou úroveň požární odolnosti, jasně ukazuje, že odštěpování je
jednak zohledněno v návrhových normách a jednak nemůže vážně ohrozit požární odolnost
betonových prvků při běžných požárech.

Obr. 2.2 Porovnání změřených (sloupce vlevo) a předpokládaných (sloupce vpravo)
požárních odolností, seřazeno podle tloušťky krycí vrstvy. (Lennon, 2004)
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Beton umožňuje účinné rozdělení na požární úseky
Beton chrání před škodlivými účinky požáru a je natolik spolehlivý, že bývá běžně používán
pro bezpečné rozdělení na jednotlivé požární úseky ve velkých průmyslových a vícepodlažních budovách. Rozdělením těchto velkých budov na požární úseky se prakticky
odstraní riziko totálních ztrát v případě požáru – betonové stropy a stěny omezují rozsah
požáru jak ve vodorovném směru (pomocí stěn), tak ve svislém směru (pomocí stropů).
Beton tedy umožňuje vytvářet bezpečné dělicí konstrukce jednoduše a ekonomicky. Beton
chrání před účinky požáru sám o sobě, není tedy nutné doplňovat jej o další ochranné
materiály či jinak náročně udržovat.

Obr. 2.3
Prefabrikované stěny pro požárně
odolné rozdělení skladovací haly
na požární úseky.
(BDB, Německo)

Beton lze po požáru snadněji opravit
Betonové konstrukce se při požáru většinou nezřítí. Jednou z hlavních výhod betonu je tak
možnost jej po požáru jednoduše opravit. To minimalizuje problémy a náklady s tím spojené.
Malá zatížení a relativně nízké teploty, kterých je při většině požárů v budovách dosaženo,
vedou k tomu, že únosnost betonu je z velké části zachována jak v průběhu požáru, tak po
jeho uhašení. Z těchto důvodů tedy obvykle postačuje odstranit pouze povrchové následky
požáru. Rychlost oprav a obnovení provozu je důležitým hlediskem pro minimalizaci
obchodních ztrát v důsledku požáru – rychlá a jednoduchá oprava je samozřejmě
výhodnější než případná demolice a opětovná výstavba.

Případová studie 1

Požár výškové budovy ve Frankfurtu, Německo (1973)
V noci 22. srpna 1973 propukl ve 40. podlaží první výškové budovy ve Frankfurtu silný
požár. Ten se rychle rozšířil do 38. a 41., tedy nejvyššího podlaží této 140 m vysoké
kancelářské budovy, tvořené dvěma spojenými bloky. Kompletní svislá a vodorovná nosná
konstrukce byla vytvořena ze železobetonu, přičemž byl použit stropní systém z TT panelů.
Hašení požáru mohlo začít až po dvou hodinách od propuknutí požáru, neboť stoupací
potrubí nebylo řádně připojeno. Po dalších třech hodinách se podařilo dostat požár pod
kontrolu. Celkem trvalo uhašení požáru přibližně osm hodin (Beese, Kürkchübasche, 1975).
Všechny prvky konstrukce požáru odolaly navzdory tomu, že byly vystaveny plamenům
zhruba čtyři hodiny. Na mnoha místech došlo k odštěpení betonu a v několika případech
byla výztuž nejen viditelná, ale dokonce plně obnažená. Naštěstí během požáru nedošlo ke
zřícení konstrukce a následně nebylo nutné demolovat celá podlaží – což by byla riskantní
práce ve výšce více než 100 m nad zemí. Většinu prvků bylo možné opravit na místě
pomocí reprofilace, tj. opětovným využitím a zesílením výztuže a nástřikem (torkretem)
betonu.
Jednoduchost, s jakou byla tato budova po požáru znovu uvedena do provozu, je typickým
příkladem vysoké požární odolnosti betonových konstrukcí a možnosti jejich bezpečné
opravy po požáru.

7

Obr. PS1.1
Požár budovy ve Frankfurtu.
(DBV, Německo)

Obr. PS1.2
Příklad betonových prvků po
požáru. Odštěpení betonu je jasně
patrné.
(DBV, Německo)

Obr. PS1.3
Oprava prvků pomocí torkretu –
nástřik betonu.
(DBV, Německo)
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3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ NÁVRH S VYUŽITÍM BETONU
Pro zajištění požární bezpečnosti je rozhodující správný návrh a výběr materiálů. Tato
kapitola popisuje hlavní předpisy pro návrh na účinky požáru.

Navrhování požárně bezpečných budov
Předně je potřeba zmínit, že ačkoli byly požárně bezpečnostní požadavky stanoveny
národními vládami, v současné době jsou již založeny na evropských předpisech, normách
a směrnicích. Při návrhu požárně bezpečné budovy musejí být splněny čtyři hlavní cíle.
Beton dokáže všechny tyto cíle splnit jednoduše, ekonomicky a s vysokým stupněm
spolehlivosti. Hlavní cíle jsou znázorněny na obr. 3.1. V tab. 3.1 je uvedeno několik příkladů
toho, jak mohou být tyto požadavky naplněny s využitím betonu, a dále jsou zde popsány
komplexní ochranné funkce betonových konstrukcí.

Obr. 3.1
Konstrukce by měla:
A – zachovat si únosnost,
B – chránit lidi před škodlivým
kouřem a plyny,
C – chránit lidi před žárem,
D – umožnit zásah požárních
jednotek.
(The Concrete Centre, V. Británie)

Obr. 3.2
Betonová konstrukce poskytuje
ochranu – viz D na obr. 3.1
(DMB/Fire Press – Revue soldats
du feu magazine, Francie)

Požadavky uvedené v tab. 3.1 musejí být při navrhování konstrukcí zohledněny. Na tom
jsou založeny metody návrhu konstrukčních prvků na účinky požáru uvedené v Eurokódech
(např. v EN 1992-1-2 (Eurokód 2) Navrhování betonových konstrukcí – Navrhování
konstrukcí na účinky požáru).
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Tab. 3.1 Požadavky na požární bezpečnost ve vztahu k betonu.
Cíl

Požadavek

Použití betonu

1. Omezení rozvoje
požáru

Stěny, podlahy a stropy by měly být
provedeny z nehořlavého materiálu.

Beton je materiál inertní a
nehořlavý (třída reakce na
oheň A1).

2. Zachování stability
nosných konstrukčních
prvků po stanovenou
dobu požáru

Prvky by měly být provedeny z
nehořlavého materiálu a měly by mít
vysokou požární odolnost.

Beton je nehořlavý a díky své
nízké tepelné vodivosti si při
běžných požárech zachovává
většinu své pevnosti.

3. Omezení rozvoje a
šíření požáru a
kouře

Požárně dělicí stěny a stropy by
měly být nehořlavé a měly by mít
vysokou požární odolnost.

Kromě výše uvedeného snižují
vhodně navržené betonové
spoje možnost porušení
požárem a tak plně využívají
konstrukční kontinuitu betonu.

4. Napomáhání při
evakuaci obyvatel a
zajištění bezpečnosti
záchranných
jednotek

Únikové cesty by měly být
provedeny z nehořlavého materiálu
a měly by mít vysokou požární
odolnost, aby mohly být bezpečně
využity delší dobu.

Betonová jádra jsou velice
masivní a mohou poskytovat
velmi vysokou požární odolnost.
Obzvláště účinnou metodou
výstavby je posuvné či šplhající
bednění.

5. Usnadnění zásahu
požárních jednotek

Nosné prvky by měly mít vysokou
požární odolnost pro zajištění
účinného zásahu požárních
jednotek. Neměly by z nich
odpadávat hořící části (kapky).

Nosné prvky si zachovávají
svou celistvost po dlouhou
dobu. Z betonu neodpadávají
rozžhavené části.

Konstrukce navržené podle Eurokódu 2 musejí splňovat následující kritéria požární ochrany: Únosnost (R),
Celistvost (E) a Izolační schopnost (I). Tato tři kritéria jsou vysvětlena v tab. 3.2. Písmenné značky R, E a I
se používají společně s číslem vyjadřujícím normovou požární odolnost (vztaženou k normovému požáru
ISO 834) v minutách. Podle toho by byla nosná stěna s požární odolností 90 minut označena jako R90,
nosná dělicí stěna jako RE90 a nosná dělicí stěna s izolační schopností jako REI90.
Tab. 3.2 Tři hlavní kritéria požární ochrany podle Eurokódu 2, části 1–2.
Označení

Mezní stav při požáru

Kritérium

Résistance (R)

Mez únosnosti

Anglicky:
Fire resistance,
Load-bearing
capacity

Konstrukce by si měla
zachovat únosnost.

Únosnost konstrukce musí být zaručena po
předepsanou dobu požáru.

Etanchéité (E)

Mez celistvosti

Anglicky:
Frame arresting,
Separation,
Tightness

Konstrukce by měla
ochránit lidi a zboží před
plameny, škodlivým
kouřem a žhavými plyny.

Isolation (I)

Mez izolace

Anglicky:
Fire shielding,
Heat screening,
Separation

Konstrukce by měla
ochránit lidi a zboží před
žárem.

Doba, po kterou je zachována nosná funkce
prvku při požáru, definovaná jeho mechanickou
únosností.
Dostatečná celistvost předchází proniknutí
plamenů a žhavých plynů na odvrácenou stranu.
Doba, po kterou je kromě únosnosti zachována
požárně dělicí funkce prvku, definovaná těsností
jeho spojů pro plameny a plyny.
Dostatečná izolace vede k omezení nárůstu
teploty na odvrácené straně.
Doba, po kterou je kromě únosnosti a celistvosti
zachována požárně izolační schopnost prvku,
definovaná dodržením přípustného nárůstu teploty
na straně nevystavené požáru.

Výše uvedené mezní stavy se vyjadřují v minutách – v následujících intervalech: 15, 20, 30, 45, 60, 90,
120, 180, 240, 360.
Poznámka: Značky R, E, I jsou odvozeny z francouzských termínů. V Eurokódech tyto značky zůstaly jako uznání toho,
že byly poprvé zavedeny právě ve Francii.
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Případová studie 2

Požární test konstrukce ve skutečném měřítku
Vlastnosti betonu s ohledem na kritéria R, E a I byly otestovány během požárního
experimentu ve skutečném měřítku (viz obr. PS2.1), který byl proveden na zkušební
betonové budově nezávislou organizací Buidling Research Establishment (BRE) v Cardingtonu v Anglii v roce 2001 (Chana, Price, 2003). Výsledky testu byly organizací BRE shrnuty
následovně:
„Test ukázal vynikající chování budovy navržené na mezní hodnoty podle Eurokódu 2.
Budova splnila kritéria únosnosti, celistvosti a izolace při vystavení přirozenému požáru
a předepsanému zatížení. Konstrukce byla dále schopna přenášet zatížení, aniž by
byla po požáru provedena jakákoli opravná opatření.“

Obr. PS2.1
Požární test betonové konstrukce
(BRE, V. Británie)
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Použití Eurokódu 2
Eurokód 2 – Část 1–2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru popisuje požárně
bezpečnostní návrh betonových konstrukcí. Norma je zaměřena na mimořádnou situaci
vystavení požáru, aspekty pasivní požární ochrany a všeobecnou požární bezpečnost (rozdělení na jednotlivá kritéria R, E, I, viz výše).
Jak je ukázáno na obr. 3.3, Eurokód 2 umožňuje inženýrům navrhovat konstrukce a posuzovat jejich požární odolnost pomocí jedné ze tří metod:
1.
2.
3.

Určení minimálních hodnot rozměrů průřezu a osové vzdálenosti výztuže od líce
betonu podle tabulek.
Návrh průřezu prvku pomocí zjednodušených metod pro určení redukovaného
průřezu jako funkce normové teplotní křivky (ISO 834).
Návrh pomocí zpřesněných výpočetních metod jako funkce teplotního zatížení a
chování prvku vystaveného požáru.

Obr. 3.3 Postup návrhu požární odolnosti konstrukcí.
Členské státy EU mohou pro doplnění všeobecných částí vztahujících se k požárnímu
návrhu stanovit hodnoty některých důležitých parametrů či alternativní postupy ve svých
národních přílohách (NP). Důležité je, aby projektanti tyto národní přílohy zohledňovali a
použili tak správný přístup pro zemi, ve které pracují či pro niž právě navrhují.
Projektanti, kteří chtějí lépe porozumět Eurokódu 2, mohou využít odborné dokumenty jako
např. (Naryanan, Goodchild, 2006) nebo (Denoël, 2006), což je komplexní průvodce
požárně bezpečnostním návrhem s využitím betonu, zahrnující širokou škálu různých
návrhových metod podle Eurokódů.
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4. OCHRANA LIDÍ
Požár velmi často ohrožuje životy lidí. Tato skutečnost je hnací silou pro zlepšování požární
bezpečnosti, nutí nás navrhovat budovy schopné chránit lidi a jejich majetek před
nebezpečím požáru. Betonové budovy a konstrukce v případě požáru chrání lidské životy i
zdraví v souladu s evropskou požárně bezpečnostní legislativou. V kapitole 2 této publikace
bylo popsáno, jak se beton chová při vystavení požáru a jak účinným ochranným materiálem
z hlediska požární odolnosti díky svým materiálovým vlastnostem je.
Při ochraně životů se lze spolehnout na značnou pevnost betonu, jeho nehořlavost a
schopnost chránit před žárem, tedy na vlastnosti, které zajišťují stabilitu budov při požáru.
Jak je popsáno v této kapitole, uvedené vlastnosti umožňují ochranu lidí a jejich bezpečnou
evakuaci, zaručují bezpečí při práci požárních jednotek a navíc snižují dopad na životní
prostředí způsobený produkty spalování.

Betonové konstrukce zůstávají během požáru stabilní
V požárně bezpečnostním návrhu se funkce konstrukčních prvků označují jako únosnost,
celistvost a/nebo izolace (R, E, I) a běžně jsou dány číselnou hodnotou (v minutách, od 15
do 360) vyjadřující dobu, po kterou lze předpokládat, že bude prvek dnou funkci splňovat
(viz kapitola 3). V případě požáru musí konstrukce plnit svou funkci přinejmenším tak
dlouho, jak požaduje příslušná legislativa, avšak pro přežití obyvatel, evakuaci a požární
zásah je samozřejmě žádoucí udržení stability konstrukce po co nejdelší možnou dobu. To
je obzvláště důležité u rozlehlých komplexů a vícepodlažních budov. Betonové konstrukce
jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavek na celkovou stabilitu při požáru a v mnoha
případech dokonce očekávanou odolnost předčí. Nehořlavost a nízká tepelná vodivost
betonu zajišťují, že pevnost betonu není při běžných požárech v budovách významně
ovlivněna. Navíc přirozená požární odolnost betonu působí jako dlouhodobá pasivní
ochrana – beton je jediným konstrukčním materiálem, při jehož použití se není nutné
spoléhat na aktivní protipožární opatření, jako jsou např. sprinklery.
Ochrana, již beton při požáru poskytuje, je jasně ukázána na chování budovy Windsor
Tower v Madridu během katastrofálního požáru v únoru 2005. Betonové sloupy a jádra
zachránila 29podlažní budovu před zřícením a masivní betonové roznášecí nosníky v 16.
podlaží udržely požár nad touto úrovní po dobu sedmi hodin, viz Případová studie 3.

Případová studie 3

Windsor Tower, Madrid, Španělsko (2005)
Požár, který během rekonstrukce hlavní vícepodlažní budovy v madridské finanční čtvrti
způsobil škody za 122 miliónů EUR, je vynikajícím příkladem toho, jak tradiční betonové
konstrukce působí při požáru. Budova Windsor Tower byla postavena mezi lety 1974 a 1978
a sestávala z 29 kancelářských podlaží, pěti podzemních podlaží a dvou technických
podlaží ve 3. a 16. patře. V době, kdy byla budova navržena, nepožadovaly španělské
stavební předpisy použití sprinklerů, to se však později změnilo, a z tohoto důvodu bylo
přistoupeno k renovaci stavby a jejímu přizpůsobení aktuálně platným předpisům. Práce
zahrnovaly protipožární úpravu všech obvodových ocelových sloupů, novou fasádu, nová
vnější úniková schodiště, zdokonalení hlásičů a senzorů a přidání dvou nových podlaží.
V době požáru obývala 20 podlaží této budovy mezinárodní účetní společnost a dvě
poschodí byla určena pro španělskou právnickou firmu. Půdorys objektu byl v zásadě
obdélníkový, měřící od třetího podlaží výše 40 x 26 m. Na nosnou konstrukci – centrální
jádro, sloupy, kazetové stropní desky a většinu fasádních obvodových sloupů – byl použit
beton běžné pevnosti. Nejzajímavějším rysem budovy byla dvě betonová technická podlaží,
každé s osmi velmi vysokými nosníky (měřícími na výšku 3,75 m, tedy přes celou výšku
podlaží) navrženými tak, aby působily jako masivní roznášecí průvlaky, chránící konstrukci
před progresivním kolapsem, způsobeným zřícením konstrukčních prvků z vyšších podlaží.
Požár vypukl pozdě v noci, téměř dva roky po započetí rekonstrukce. V době požáru nebyli
v budově lidé. Hořet začalo ve 21. podlaží. Požár se rychle šířil vzhůru otvory vytvořenými
během rekonstrukce, fasádou (mezi obvodovými sloupy a sklo-ocelovou fasádou) a směrem
dolů pomocí hořících úlomků padajících přes otevřená okna v nižších podlažích.
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Vzhledem k výši, rozsahu a intenzitě požáru se mohly požární jednotky pokusit pouze
zabránit rozšíření požáru a ochránit přilehlé nemovitosti. Požár tak trval po dobu 26 hodin a
zasáhl všechna podlaží (viz. obr. PS3.2).
Poté, co se konečně podařilo požár uhasit, byla budova od 5. podlaží výše kompletně
vyhořelá. Fasáda byla z větší části zničena a existovala obava, že by mohlo dojít ke zřícení
budovy. S výjimkou fasády a poschodí nad horním technickým podlažím však ke zřícení
nedošlo – a to ani během požáru, ani poté. Pasivní odolnost betonových sloupů a jádra
napomohla předejít celkovému kolapsu budovy, klíčovou roli však sehrála dvě betonová
technická podlaží, především to v 16. patře, které zabránilo šíření požáru po dobu více než
sedmi hodin. Po zřícení vrchní části se požár pomocí padajících úlomků rozšířil také do
spodních podlaží, avšak poškození bylo opět omezeno pouze na část budovy nad spodním
technickým podlažím, umístěným ve třetím patře.
Uvedený případ je přesvědčivým důkazem toho, že odolná betonová podlaží mohou po
přiměřenou dobu minimalizovat nebezpečí kolapsu a chránit před šířením požáru. Jediný
posudek zabývající se požárem budovy Windsor Tower byl vydán pracovníky španělského
výzkumného institutu Instituto Técnico de Materiales y Construcciones (Intemac). Nezávislé
vyšetřování bylo zaměřeno na požární odolnost a zbytkovou únosnost konstrukce po požáru
(Intemac, 2005). V závěrech posudku je uvedeno:
„Betonová konstrukce budovy Windsor Tower obstála v těžkém požáru výjimečně dobře a
bezpochyby mnohem lépe, než by se dalo předpokládat při striktním dodržení platné
legislativy pro betonové konstrukce. Opět byla potvrzena nutnost protipožární úpravy
ocelových prvků pro zajištění jejich požární odolnosti. Vzhledem k chování prvků
umístěných v podlažích, ve kterých již byly provedeny protipožární úpravy, je vysoce
pravděpodobné, ačkoli to samozřejmě nelze tvrdit s absolutní jistotou, že pokud by požár
vypukl až poté, co by byla provedena protipožární opatření také v horních podlažích,
nemuselo by dojít k jejich zřícení a požár by velmi pravděpodobně způsobil podstatně menší
škody.“

Obr. PS3.1 Nahoře
Požár v budově
Windsor Tower, Madrid.
(IECA, Španělsko)
Obr. PS3.2 Nahoře vlevo
Fasáda nad technickým
podlažím v 16. patře byla zcela
zničená. (IECA, Španělsko)
Obr. PS3.3 Vlevo
Schéma znázorňující polohu
technických podlaží.
(OTEP & CONSTRUCCIONES
ORTIZ, Španělsko)

14

Španělské výzkumné centrum Instituto de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) ve
spolupráci se španělským institutem Institute of Cement and its Applocations (IECA)
zkoumaly železobetonové konstrukční prvky z budovy Windsor Tower. Výzkum zahrnoval
rozbor mikrostruktury těchto prků s využitím tepelné analýzy a elektronového mikroskopu.
Bylo zjištěno, že teplota betonu dosahovala hodnoty 500 °C ve vzdálenosti 5 cm od povrchu
vystaveného požáru. Tento výsledek potvrdil ničivou sílu požáru v budově Windsor Tower a
účinnost krycí betonové vrstvy v souladu s návrhovými normami pro požární odolnost
betonových konstrukcí.

Beton zajišťuje bezpečnou evakuaci a protipožární zásah
Skutečnost, že betonové konstrukce zůstávají při požáru stabilní, je zvláště významná pro
bezpečnou evakuaci obyvatel a protipožární zásah. Betonová schodišťová jádra, podlahy,
stropy a stěny zabraňují šíření požáru a působí jako požárně dělicí prvky, čímž poskytují
bezpečí pro evakuaci a přístup záchranných jednotek. Únikové cesty z betonových prvků
mají ve srovnání s ostatními konstrukčními materiály podstatně vyšší stupeň odolnosti a
celistvosti, a proto se používají v obytných budovách a místech s vysokou koncentrací lidí,
jako jsou obchodní centra, divadla a kancelářské budovy. S využitím betonu se také
dosahuje vynikající bezpečnosti pro požární jednotky. Nosné a požárně dělicí prvky
vyrobené z betonu poskytují efektivní ochranu požárních jednotek dokonce i uvnitř hořící
budovy. Pouze v takových podmínkách lze provést protipožární zásah s minimalizovaným
nebezpečím. Doporučení vydaná institutem National Institute of Standards and Technology
(NIST) v návaznosti na zřícení budov Světového obchodního centra jsou velmi významná,
viz Případová studie 4.
Pravým opakem výškových budov jsou tunely, u nichž hraje beton při záchraně životů také
zásadní roli – viz Případová studie 5.

Případová studie 4

Budovy světového obchodního centra, New York (2001)
Vyšetřování provedené institutem National Institute of Standards and Technology (NIST) po
katastrofě ve Světovém obchodním centru (WTC) v New Yorku v září 2001 vedlo k jednomu
z nejdůležitějších a nejvýznamnějších posudků, jaký byl kdy o bezpečnosti budov napsán
(viz http://wtc.nist.gov/). Konečná verze posudku, v celkovém rozsahu 10 000 stran, byla
publikována v roce 2006, po tříletém vyšetřování, v rámci kterého byla událost popsána jako
nejhorší stavební katastrofa v historii, při níž zahynulo více než 2 800 lidí. Většina z těchto
lidí byla v okamžiku, kdy se tyto dvě budovy zřítily, naživu. Institut NIST studoval faktory
vedoucí k pravděpodobným příčinám kolapsu budov Světového obchodního centra a vydal
kolem 30 doporučení týkajících se předpisů, norem a praxe v oblasti navrhování konstrukcí
a ochrany životů. V těchto doporučeních NIST vyzývá např. k následujícím opatřením:
• Zvýšení integrity konstrukcí, zahrnující ochranu před progresivním kolapsem a přijetí
národních zkušebních norem.
• Zvýšení požární odolnosti konstrukcí, nutné pro včasný přístup a evakuaci, zamezení
kolapsu (i částečnému), dostatečné požárně bezpečnostní systémy, rozdělení na požární
úseky a schopnost odolat příslušnému požárnímu scénáři bez kolapsu.
• Nové metody pro navrhování konstrukcí z hlediska požární odolnosti, zohledňující
požadavek na to, aby při nekontrolovatelném požáru budovy nedošlo k částečnému či
celkovému kolapsu.
• Zlepšení možnosti evakuace z budov, pro zabezpečení zdraví a životů lidí.
• Zlepšení aktivní požární ochrany, zahrnující poplašné, ohlašovací a hasicí systémy.
• Zlepšení pohotovostních technologií a procesů.
• Zpřísnění předpisů pro sprinklery a únikové cesty ve stávajících budovách.
Dr. Shyam Sunder, jenž vedl vyšetřování pro NIST, potvrdil mimořádné okolnosti, které
nakonec vedly ke zřícení budov WTC. Zároveň dodal, že na základě provedené analýzy a
testů lze stanovit několik nejdůležitějších, realistických, přiměřených a dostupných
doporučení zaměřených na splnění požárně bezpečnostních požadavků. Beton dokáže
těmto doporučením snadno vyhovět.
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Společnost American Society of Civil Engineers (ASCE) dále vypracovala zprávu o nárazu
letadla do budovy Pentagonu, který byl napaden ve stejné době jako WTC. Ze závěrů
zprávy vyplývá, že železobetonová konstrukce výrazně napomohla k omezení dalšího
poškození budovy (ASCE, 2003). Ve zprávě je uvedeno, že „jednolitost, masivnost a
odolnost konstrukce přispěly k tomu, že budova obstála“ a bylo doporučeno, aby tyto faktory
byly u budoucích staveb zohledněny, zejména pokud existuje značné riziko progresivního
kolapsu.

Případová studie 5

Zvyšování požární bezpečnosti v silničních tunelech
V Evropě slouží více než 15 000 km silničních a železničních tunelů, které tvoří součást naší
dopravní infrastruktury. Tunely jsou obzvláště významné v hornatých oblastech, avšak stále
častěji také ve velkých městech, kde mohou napomáhat snížit dopravní zatížení a uvolnit
plochy pro zástavbu. Problémem je, že při dopravních nehodách v nich může dojít k velmi
těžkým požárům. Při požárech v tunelech je v důsledku hoření paliva a vlastních dopravních
prostředků dosahováno velmi vysokých teplot, údajně více než 1350 °C, častěji však kolem
1000–1200 °C. Ve srovnání s požáry v budovách je při tunelových požárech dosahováno
extrémních teplot mnohem dříve, a to především kvůli uhlovodíku obsaženém v pohonných
hmotách, ale také kvůli uzavřenosti prostoru (viz obr. PS5.1).

Obr. PS5.1 Při požárech v tunelech je dosahováno velmi vysokých teplot.
(J-F Denoël/FEBELCEM, Belgie)
Podle Munich Reinsurance Group (2003) je dvacetkrát pravděpodobnější vypuknutí požáru
v silničních tunelech než v tunelech železničních a tyto extrémní požáry jsou velmi často
fatální. Odhaduje se, že pravděpodobná délka přežití lidí při vystavení kouřovým plynům je
menší než dvě minuty, neboť tyto plyny mohou být vysoce toxické. Navíc požáry v dlouhých
tunelech ve vzdálených oblastech mohou trvat velmi dlouhou dobu – požár v tunelu Mont
Blanc v roce 2001 hořel neuvěřitelných 53 hodin. Největší nehody, jako např. Channel
Tunnel (1996), Mont Blanc (1999) a St Gotthard (2001), skutečně odkryly devastační
následky požárů v tunelech a upozornily na nedostatky stavebních materiálů a příslušných
konstrukčních řešení. V návaznosti na to se orgány státní správy zaměřily na zlepšení
podmínek pro evakuaci a záchranu lidí při nehodách v silničních tunelech, a projektanti se
začali více soustředit na bezpečnost, odolnost a stabilitu těchto staveb.
Prozatím se zřejmě nevěnovala dostatečná pozornost materiálům pro silniční konstrukce a
jejich vlivu na požární zatížení. Je tedy nutné zvolit komplexnější přístup k navrhování tunelů
a při jejich konstrukčním řešení uvažovat o využití betonu (CEMBUREAU, 2004).
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Nehořlavé a netoxické materiály pro vozovky (jako např. beton) přispívají v případě
tunelových požárů k bezpečnosti jak cestujících, tak záchranných jednotek. Beton obě tato
kritéria splňuje, neboť je nehořlavý, nepřispívá k požárnímu zatížení, při vystavení požáru
neměkne (a tak neztěžuje práci požárním jednotkám), nedeformuje se, neodkapává a
neprodukuje škodlivé zplodiny, a to bez ohledu na to, jak je požár silný. Beton může být
použit na tunelová ostění, a to jak samostatně, tak s ochrannou vrstvou, ale také jej lze
využít na vlastní vozovky. To je velice užitečné, neboť tím může nahradit asfalt. Ve srovnání
s asfaltem beton poskytuje:
• Vyšší bezpečnost: beton nehoří a neprodukuje škodlivé plyny (asfalt se vznítí při teplotě
400 až 500 °C a během několika minut vydává dusivý kouř, karcinogenní výpary, saze a
znečišťující látky. Při požáru v tunelu Mont Blanc hořelo 1 200 m asfaltové vozovky,
což je s ohledem na sílu požáru ekvivalentní 85 hořícím autům (CEMBUREAU, 2004).
• Větší trvanlivost vozovek, příslušenství a konstrukcí: beton při zahřátí nemění tvar,
zatímco asfalt je zápalný, ztrácí fyzikální vlastnosti (tvar), a tak zhoršuje podmínky při
evakuaci a záchraně.
• Delší intervaly údržby ve srovnání s asfaltovými vozovkami.
• Lepší osvětlení: beton má světlejší zabarvení a je tedy zářivější, zlepšuje viditelnost jak
v normálních podmínkách, tak ve stavu nouze.
• Zvýšenou odolnost betonových vozovek, což omezuje uzavírání tunelů a silniční práce.
Uzávěrky tunelů a související objížďky způsobuj znečištění a silniční práce vystavují
dělníky nebezpečí.
V rozsáhlé směrnici zaměřené na omezování nebezpečí v tunelech uvádí mezinárodní
pojišťovací společnost Munich Re (2003, p.20), že v silničních tunelech musejí být
prováděny vozovky z nehořlavého materiálu (např. z betonu namísto asfaltu). Některé
orgány státní správy také potvrdily význam použití betonu v tunelech z hlediska požární
bezpečnosti. Od roku 2001 nařizuje v Austrálii úřední předpis, aby byly ve všech silničních
tunelech delších než jeden kilometr použity betonové vozovky. Na Slovensku jsou také ve
všech nových tunelech navrhovány betonové vozovky a beton je též doporučen pro nové
tunely ve Španělsku (CEMBUREAU, 2004).

Obr. PS5.2
Vozovky s betonovým
povrchem odolávají
extrémním teplotám při
požárech v tunelech.

Nesmí se zapomínat na to, že požáry v tunelech jsou pravděpodobně nejhoršími požáry
vůbec. Při vznikajících velmi vysokých teplotách se dá očekávat odštěpování betonového
povrchu (viz kapitola 2). Mnoho výzkumných pracovníků se snaží vyvinout materiály pro
minimalizaci účinků odštěpování betonového povrchu při vystavení požáru (např. Khoury,
2000). Je naprosto zřejmé, že přidání polypropylénových vláken do betonové směsi je
účinným řešením vedoucím k tomu, že beton může při požáru „dýchat“, čímž se snižuje
pravděpodobnost odštěpování.

Beton zabraňuje znečištění životního prostředí
Beton je sám o sobě nehořlavý a při požáru neprodukuje kouř či toxické plyny. Dále
zabraňuje šíření požárů a zplodin, které jsou velmi škodlivé pro životní prostředí. Použití
betonu na ohraničující konstrukce požárních úseků a na požárně dělicí stěny vede k tomu,
že může shořet pouze omezený objem věcí, čímž se snižuje množství produktů hoření, jako
jsou kouř, výpary, toxické plyny a škodlivé částice. Betonové zásobníky či zátarasy také
mohou působit jako ochranné bariéry chránící před rozlitím škodlivých tekutin či
kontaminované vody použité na hašení. Při požáru na povrchu betonu neulpívají saze, které
je jinak obtížné a nebezpečné odstraňovat.
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Požární bezpečnost v obytných budovách
Evropské požárně bezpečnostní předpisy zaměřené na ochranu životů (viz kapitola 1) se
podrobně zabývají obytnými budovami, neboť s nimi souvisí značné riziko – rodinné a
bytové domy mohou mít velké množství obyvatel, je v nich vysoké požární zatížení od
nábytku a zařízení a dále se nesmí zapomínat na to, že spící lidé jsou vystaveni většímu
nebezpečí, než lidé, kteří jsou vzhůru. Všechny tyto faktory naznačují, že si obytné budovy
zasluhují z hlediska požárně bezpečnostního návrhu zvláštní pozornost. Nejvíce úmrtí
obyvatel při požáru není způsobeno zřícením konstrukce v důsledku požáru, ale nadýcháním kouřem či plyny z hořících materiálů a celkovou neschopností obyvatel uniknout (Neck,
2002).
V Evropě byly vydány dva důležité dokumenty, které ukazují, jak lze pomocí betonových
konstrukcí zvýšit požární bezpečnost.
1. Porovnání požární bezpečnosti v dřevěných a betonových obytných budovách
Při srovnání požární bezpečnosti betonových a dřevěných nosných konstrukcí určil prof.
Ulrich Schneider z Vídeňské technické univerzity sedm typických rizik, která nastávají při
použití hořlavých konstrukčních materiálů (např. dřeva) na nosné o obalové konstrukce
budov (Schneider, Oswald, 2005), viz panel 1.
Panel 1: Rizika použití hořlavých konstrukčních materiálů
1. Zvýšení požárního zatížení.
2. Zvýšení množství kouře a produktů spalování.
3. Zvýšení množství oxidu uhelnatého.
4. Vznícení konstrukčních prvků.
5. Vznik požáru v dutých prostorech uvnitř stavby.
6. Nebezpečí doutnajícího hoření a nenápadného žhnutí (žhavý popel).
7. Vyšší pravděpodobnost celkového vzplanutí (flash-ower).
Prof. Schneider zkoumal statistiky úmrtí při požárech z různých zemí a stanovil jasnou
spojitost mezi počtem obětí požárů a druhem konstrukčních materiálů použitých v budovách, viz obr. 4.1. V této podrobné studii zaměřené na typické konstrukční detaily dřevěných konstrukcí je ukázáno, že selhání při požáru může nastat v důsledku vznícení a zřícení
nosných či nenosných prvků nebo kvůli kovovým spojovacím prvkům dřevěných konstrukcí,
které při vystavení požáru měknou a ztrácejí svou únosnost. Prof. Schneider dále zjistil, že
šíření požáru mezi sousedními pokoji (resp. byty) se výrazně urychlilo v budovách, kde byly
na částech vnějších zdí použity dřevěné materiály či dřevěné obklady. Prof. Schneider
popsal, že nosné dřevěné konstrukce mají „velké množství slabin z hlediska požární
bezpečnosti“ a vyslovil následující doporučení: „Nosné dřevěné konstrukce mohou být
bezpečné pouze s použitím automatických hasicích systémů nebo za použití nehořlavých
stavebních materiálů na protipožární obklady hořlavých povrchů, jak je uvedeno v nových
vzorových předpisech pro nosné dřevěné konstrukce.“ (Schneider, Oswald, 2005)

Obr. 4.1
Počet úmrtí při
požárech ve
srovnání s
typy
konstrukcí
v pěti velkých
zemích.
(1994–1996)
(TUW, Vídeň,
Schneider,
Oswald, 2005)
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2. Nezávislý odhad škod způsobených požáry
Ve Švédsku se Olle Lundberg ujal nezávislého vyšetřování ztrát spojených s požáry v závislosti na druhu stavebního materiálu použitého na konstrukce budov. Vyšetřování se
zakládalo na statistických údajích poskytnutých asociací pojišťoven ve Švédsku (Forsakringsforbundet). Studie byla omezena pouze na velké požáry v bytových domech, u nichž
hodnota pojištěné budovy překročila 150 000 EUR. Studie zahrnovala 125 požárů, které se
staly mezi lety 1995 až 2004 (tyto požáry činily 10 % ze všech požárů v bytových domech,
avšak 56 % z velkých požárů). Výsledky ukázaly, že:
• Průměrná hodnota vyplacené pojistky na jeden požár a jeden byt je u dřevěných budov
zhruba pětkrát vyšší než u budov betonových či zděných (cca 50 000 EUR ve srovnání
s 10 000 EUR).
• Vznik velkého požáru je u dřevěných staveb více než jedenáctkrát pravděpodobnější než
u budov betonových či zděných.
• Z celkového množství budov zasažených požárem muselo být 50 % dřevěných domů
zbořeno, zatímco u betonových staveb to bylo pouze 9 %.
• Z celkového počtu 55 požárů v betonových budovách se pouze ve třech případech požár
rozšířil do sousedních bytů.
• Z uvedených 55 požárů se 45 odehrálo v podkrovích a střechách. Obvykle požár začal ve
vrchním bytě a rozšířil se na podkroví a střechu (provedeno ze dřeva).
Tyto výzkumné studie poskytují přesvědčivé důkazy o nebezpečích spojených s nosnými
dřevěnými konstrukcemi a zdůrazňují potřebu uvážit všechny požárně bezpečnostní výhody
betonových a zděných konstrukcí. Jak již bylo uvedeno, kombinace nehořlavosti betonu a
jeho vysoce účinné požárně dělicí schopnosti z něj dělají nejlepší volbu pro bezpečné
obytné budovy.

Případová studie 6

Dřevěná konstrukce při požáru, Colindale, Londýn (2006)
Při stavbě nového významného obytného komplexu v severní části Londýna vypukl požár,
který zachvátil několik šestipodlažních dřevěných budov, viz obr. PS6.1. Požár trval po
dobu pěti hodin a k jeho zvládnutí bylo zapotřebí 100 hasičů a 20 hasicích vozů. Očití svědci
vypověděli, že se budovy zřítily během několika minut. Krátce po požáru zaznamenala
blízká stanice kontroly kvality ovzduší výrazný nárůst toxických PM10 částic, které mohou
mít vážné zdravotní následky pro lidi s dýchacími obtížemi. Z přilehlého okolí bylo
evakuováno kolem 2 500 lidí, hlavní silnice byla na dvě hodiny uzavřena a místní univerzitní
kolej byla zasažena tak silně, že se do ní studenti nemohli vrátit. Naštěstí v rozestavěných
bytech ještě nebydleli noví obyvatelé a vysoká škola byla během letních prázdnin z velké
části prázdná. Přesto však vznikly značné škody. Místní stavební úřad vyjádřil znepokojení a
konstatoval, že „pokud jsou stropy tvořeny železobetonem, nedojde v případě požáru k jeho
rozšíření do dalších požárních úseků. V případě dřeva však dojde k celkovému prohoření“
(Building Design, 21/07/06, s. 1). V době, kdy byl psán tento text, měl být alespoň jeden blok
projektu přestavěn – tentokrát s využitím betonu.

Obr. PS6.1
Požár rozestavěných obytných bloků
s dřevěnou nosnou konstrukcí v Colindale
trval pět hodin a k jeho zvládnutí bylo
zapotřebí 100 hasičů a 20 hasicích vozů.
(John-Macdonald-Fulton, V. Británie)
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Beton brání šíření požáru po zemětřesení
Předpisy pro návrh konstrukcí na účinky seismicity platné v některých zemích požadují, aby
byla při návrhu věnována pozornost specifickému problému požárů následujících po zemětřeseních. Tento problém byl patřičně zvážen v zemích jako např. Nový Zéland, kde bylo
vyhodnoceno, že betonové konstrukce nejsou z tohoto hlediska zranitelné (Wellington
Lifelines Group, 2002).
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Beton chrání
majetek –
požární
ochrana
s využitím
betonu
zajišťuje
ochranu
majetku a
rychlé
obnovení
obchodní
činnosti.

5. OCHRANA MAJETKU A OBCHODU
Betonové stavby a konstrukce jsou schopny chránit lidské životy i majetek před nebezpečím
požáru. Bezpečnosti lidí je ale pochopitelně přikládán větší význam jak ve fázi návrhu, tak
při samotných krizových situacích. Pro vlastníky nemovitostí, pojišťovací společnosti a
orgány státní správy je však požární bezpečnost důležitá také z hlediska zajištění
ekonomiky, ochrany životního prostředí a udržení klíčové infrastruktury. Tyto faktory jsou
zohledněny v evropské legislativě vztahující se k požární bezpečnosti (viz kapitola 1).

Beton chrání před i po požáru
Celkové peněžní škody způsobené požáry bývají odhadovány na 0,2 až 0,3 % hrubého
národního produktu (HNP) za rok (viz tab. 5.1), což pro evropské státy představuje mnoho
miliónů eur. Tato hodnota však neposkytuje adekvátní představu o tom, jaké důsledky
mohou požáry skutečně mít (Denoël/Febelcem, 2006). V publikaci Usine enterprise (2004)
je uvedeno, že více než 50 % obchodů po prodělání většího požáru zkrachuje. Pro komerční
podniky, jako jsou skladovací haly, hotely, továrny, kancelářské budovy a logistická centra,
představuje požár přerušení provozu, ztrátu produktivity a neschopnost poskytovat služby
svým zákazníkům. To způsobuje značné problémy a nakonec to může vést ke ztrátě
pracovních míst či uzavření podniku. Dopad na budovy s klíčovou rolí z hlediska
infrastruktury však může být ještě dalekosáhlejší, neboť mezi tyto budovy patří nemocnice,
nádraží, vodárny a elektrárny, vládní budovy, úložiště dat a telekomunikační zařízení.
Zničení staveb tohoto typu nelze připustit, neboť by mohlo mít skutečně fatální následky.
Tab. 5.1 Mezinárodní statistická data vztahující se k požárům v budovách v letech 1994–
1996. (Neck, 2002)

Při použití betonu je požární ochrana zdarma
Celosvětové údaje vztahující se k požární ochraně ukazují, že okolo 2 až 4 % z celkových
stavebních nákladů se vydává na protipožární opatření, viz tab. 5.1. Beton má tu výhodu, že
zajišťuje požární ochranu sám o sobě, tedy zdarma. Beton zůstává z hlediska požární
bezpečnosti účinný dokonce i poté, kdy dojde ke změně užívání stavby či k její přestavbě.
Požárně bezpečnostní vlastnosti betonu se nemění v čase a zůstávají stabilní bez nutnosti
dodatečných nákladů na údržbu.
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Požární odolnost betonových prvků, vycházející z vlastní podstaty materiálu, umožňuje
těmto prvkům splňovat požárně bezpečnostní požadavky hospodárně a zároveň je činní tzv.
„připravené na budoucnost“ (jinak též „odolné do budoucnosti“ – z angl. „future-proof“), tedy
schopné vypořádat se s menšími změnami v požárně bezpečnostní legislativě. Pokud tedy
existuje možnost vzniku požáru, investice do konstrukce z betonu má skutečně smysl. Bez
ohledu na to, zda se jedná o stavby bytové či komerční, zachování příslušných aktivit
(sociálních, obchodních) je vždy prioritou. Požární odolnost betonu přináší podstatné
ekonomické výhody:
• Požární odolnost betonu umožňuje udržení požáru na malé ploše – v místnosti či
požárním úseku, což minimalizuje rozsah a míru potřebných oprav.
• Práce při opravách betonových staveb zasažených požárem jsou obvykle méně
rozsáhlé, snadné a levné, neboť často stačí opravit pouze malé plochy betonového
povrchu. Celková demolice je nutná jen výjimečně (viz kapitola 2).
• Betonové požárně dělicí stěny a stropy zabraňují šíření požáru, takže přilehlé
místnosti v továrnách, skladištích, kancelářích či přilehlá podlaží v bytových domech
mohou nadále plnit svou funkci ihned poté, co skončí záchranné akce v místě zasaženém
požárem.
• V průmyslových a obchodních prostorech zabraňují betonové požárně dělicí stěny
ztrátě cenného majetku, strojního zařízení, vybavení či zásob, čímž omezují ekonomické
ztráty a snižují objem hlášených pojistných škod.
• Zkušenosti ukazují, že poškození vodou použitou k hašení požárů je v případě
betonových staveb zanedbatelné.

Nižší pojistné s betonem
Každý požár způsobuje ekonomickou ztrátu a v mnoha případech jsou to právě pojišťovny,
kdo musí za vzniklé škody platit. Z tohoto důvodu si pojišťovací společnosti vedou
komplexní a přesné záznamy o chování všech konstrukčních materiálů v ohni. Vědí tedy, že
beton poskytuje vynikající požární ochranu, a tento fakt se odráží na nižším pojistném.
V celé Evropě bývá pojistné za betonové stavby nižší než v případě budov z ostatních
materiálů. Ty jsou často požárem zasaženy hůře, nebo mohou být dokonce úplně zničeny.
Betonové stavby se vzhledem ke své osvědčené požární ochraně a odolnosti většinou
zařazují do nejvýhodnější kategorie pojistného pro případ požáru. Každá pojišťovací
společnost má samozřejmě vlastní předpisy a směrnice pro výpočet pojistného, jež se také
samozřejmě liší v jednotlivých zemích, ale vzhledem k dobrým vlastnostem betonu většina
společností nabízí vlastníkům betonových staveb výhody. Při určování pojistného berou
pojišťovny v úvahu následující faktory:
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiál konstrukce
Typ materiálu použitého na zastřešení
Typ provozu (účel stavby)
Vzdálenost od sousedních staveb
Typ konstrukčních prvků
Způsob vytápění
Elektroinstalace
Protipožární ochrana a připravenost na možnost požáru
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Případová studie 7

Pojistné skladů ve Francii
Údaje o nákladech na pojištění jsou bohužel jen velmi zřídka veřejně dostupné. Existuje
však několik srovnávacích studií. Ve Francii zveřejnil CIMbetón (2006) souhrnnou zprávu a
model pojistných nákladů založený na tom, jak pojišťovny hodnotí jednopodlažní skladovací
a průmyslové budovy. Ve studii je uvedeno, že výše pojistného záleží na mnoha faktorech,
zahrnujících také účel budovy (typ provozu) a druh konstrukčního materiálu. Stavební
materiál je samozřejmě důležitý – při výpočtu pojistného se zohledňuje nosná konstrukce,
obvodový plášť, počet podlaží, střešní krytina a vybavení budovy. Výsledky jasně ukazují, že
beton je pro všechny části budovy ve srovnání s ostatními matriály (ocel, dřevo) výrazně
výhodnější. Například pokud se beton použije na nosnou konstrukci a stěny jednopodlažního skladiště, lze dosáhnout 20% úspory vzhledem k „běžnému“ (průměrnému)
pojistnému. Použití oceli na nosnou konstrukci a obvodový plášť by v tomto případě navýšilo
„běžné“ pojistné o 10 až 12 %, což tedy celkově znamená přinejmenším 30% rozdíl. Při
rozhodování o konečné výši pojistného berou pojišťovny v úvahu také preventivní a
represivní protipožární opatření, zahrnující také rozdělení na požární úseky – což je příklad
preventivního protipožárního opatření, pro které je beton vynikajícím materiálem.
Tab. PS7.1 Pojistné za skladištní budovu s plochou 10 000 m2 (jednopodlažní, bez
vybavení); celková pojistná částka = 25 milionů EUR. (CIMbetón, 2006)
Konstrukce

Roční pojistné (bez daně), průměrná roční sazba = 50 000 EUR

Beton

40 000 EUR (o 20 % méně než průměrná sazba)

Ocel

56 000 EUR (o 12 % více než průměrná sazba)

Případová studie 8

Zřícení budovy jatek, Bordeaux (1997)
Tento obrovský požár, způsobený zkratem ve stropní konstrukci, se šířil velmi rychle a
během 10 minut zachvátil plochu 2 000 m2. Hasičům trvalo 3 hodiny, než dostali požár pod
kontrolu. Za tuto dobu shořela polovina z 9 000 m2 celkové plochy budovy. Tato extrémní
rychlost šíření požáru byla způsobena zapálením hořlavé izolace obsažné ve fasádních
sendvičových panelech – hasiči nemohli zabránit šíření požáru 130 m dlouhou obvodovou
konstrukcí (viz obr. PS8.1). Je zřejmé, že pokud by byla budova rozdělena na požární
úseky pomocí betonových stěn a použily by se betonové obvodové panely, byl by rozsah
požáru mnohem menší.

Obr. PS8.1
Selhání lehkých kovových
sendvičových panelů při požáru
budovy jatek v Bordeaux
(Francie) v lednu 1997. Požár
se šířil uvnitř budovy i na
přilehlé objekty.
(SDIS 33, Fire and Rescue
Service, Gironde, Francie)
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Případová studie 9

Požár ve skladu oděvů, Marseille (1996)
Požár ve skladu oděvů a sportovního vybavení, ve kterém toho času pracovalo 40 zaměstnanců, se šířil velmi rychle. Během pěti minut se celá budova ocitla v plamenech a
hořící zboží produkovalo velké množství kouře a tepla. V budově nebyly sprinklery ani
požárně dělicí stěny. Nosná konstrukce se při požáru ukázala jako nestabilní, což mělo za
následek celkové zřícení objektu, viz obr. PS9.1. Kvůli větru napomáhajícímu dalšímu šíření
požáru byla ohrožena také sousední (10 m vzdálená) skladiště, z nichž proto museli být
evakuováni zaměstnanci. Tyto budovy byly zachráněny pouze díky tomu, že hasiči použili
vodní clonu.

Obr. PS 9.1
Letecký pohled na vyhořelé
skladiště severně od Rognac
(poblíž Marseille) ukazuje, jak
se požár šíří budovou, ve které
nejsou betonové dělicí stěny.
(SDIS 33, Fire and Rescue
Service, Bouches du Rhone,
Francie)

Beton pomáhá hasičům při ochraně majetku
Ačkoli evropská legislativa požaduje ochranu lidí, majetku i životního prostředí, dávají ve
většině případů hasiči samozřejmě přednost ochraně lidských životů. Předpisy vztahující se
k protipožárnímu zásahu jsou tedy zaměřeny na prvním místě na záchranu obyvatel a až
poté na ochranu majetku a životního prostředí. Hasiči mohou například odmítnout vstoupit
do hořící budovy, pokud z ní již byli evakuováni všichni obyvatelé. Vždy se však pokusí
přiblížit se k objektu tak blízko, jak je to jen možné, aby mohli s požárem efektivně bojovat.
Obvodové konstrukce z betonu je při tom chrání. Když se hasiči přesvědčí, že jsou všichni
obyvatelé v bezpečí, mohou se více soustředit na zamezení šíření požáru na přilehlé
nemovitosti a na vyhodnocení možného ohrožení životního prostředí produkty spalování.
Tento pochopitelný přístup podtrhuje nutnost bezpečné evakuace obyvatel, a to přinejmenším po celou dobu předepsané požární odolnosti konstrukce.
Výzkumy ve Francii ukazují, že z 13 000 požárů ročně jich 5 % připadá na průmyslové
budovy a že jeden rozsáhlý požár může způsobit provozní ztráty v hodnotě 2 milionů EUR
(CIMbéton, 2006). V průmyslových stavbách může být uskladněno vysoce hořlavé zboží a
to navíc ve značném množství. To při případném požáru představuje vysoké nebezpečí
zřícení, pokud není zboží a tedy i požární zatížení účinně rozděleno do více požárních
úseků. Tuto skutečnost by si měli uvědomit například majitelé skladišť, kteří při požáru usilují
o minimalizaci ztrát na svém majetku, ale zároveň musí respektovat to, že hasiči jsou
ochotni bojovat s požárem pouze z bezpečné vzdálenosti – tedy zvenku. Z tohoto hlediska
nabízí beton několik podstatných výhod:
1. V závislosti na druhu zásob a velikosti požárních úseků může být požární zatížení
v průmyslových budovách velmi vysoké. Pravidelně rozmístěné vnitřní betonové požárně
dělicí stěny snižují riziko rozšíření požáru z jednoho úseku do dalšího, čímž
minimalizují rozsah vzniklých škod.
2. U jednopodlažních velkorozponových hal, které nejsou rozděleny na více požárních
úseků, je značně vysoké riziko brzkého a náhlého zřícení střešní konstrukce. Betonové
stěny zůstávají stabilní a nezřítí se dokonce ani při kolapsu konstrukce zastřešení, a
tím chrání přilehlé prostory.
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3. Požárně odolné fasády z betonu (klasifikovány jako REI 120) zabraňují šíření požáru a
chrání hasiče při protipožárním zásahu, viz obr. 1.2. Betonové fasády umožňují
hasičům přiblížit se až o 50 % blíže k požáru, neboť působí jako tepelná clona.
4. Betonové obvodové stěny také účinně předcházejí šíření požáru mezi nemovitostmi.
Proto předpisy v některých zemích (např. ve Francii) dovolují při použití betonu
navrhnout menší vzdálenosti mezi sousedními budovami, než by tomu bylo při použití
jiných fasádních materiálů.
5. Betonové střechy jsou nehořlavé (tj. splňují parametry třídy reakce na oheň A1) a
neodkapávají z nich roztavené části.

Případová studie 10

Mezinárodní obchod s květinami, Rungis, Paříž (2003)
Tato hala pro skladování a balení květin s plochou 7 200 m2 z velké části odolala ničivému
požáru v červnu 2003. Konstrukce stěn a střechy dobře obstály při vystavení požáru, který
produkoval velké množství tepla a dýmu. Požár byl způsoben zapálením materiálů
používaných pro vázání a balení květin. Hoření bylo podpořeno také aromatickými oleji
obsaženými v květinách. Při požáru bylo zničeno zboží a vybavení na ploše 1 600 m2 a
vzniklým kouřem byla zasažena celá jižní část Paříže. Ačkoli došlo ke zřícení 100 m2
budovy, podařilo se požár udržet na ploše, na níž začal, a navzdory zdlouhavým
vyšetřováním pojistných záležitostí byla budova po šesti měsících opravena a její provoz byl
obnoven.

Obr. PS10.1
Venkovní pohled na sklad květin ve
městě Rungis, ve kterém byl obnoven
provoz šest měsíců po vypuknutí
požáru.
(CIMbéton, Francie)

Obr. PS10.2
Poškození uvnitř skladiště, které bylo
rychle opraveno.
(CIMbéton, Francie)
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Beton je
odolný vůči
požáru sám
o sobě.
Investoři se
tak při
ochraně
životů a
majetku
nemusejí
spoléhat na
aktivní
protipožární
systémy.

6. BETON A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ
K čemu slouží požárně bezpečnostní inženýrství
Požárně bezpečnostní inženýrství (FSE – z anglického Fire Safety Engineering) představuje
relativně nový způsob návrhu protipožárních opatření. Je založeno na metodách
vycházejících ze skutečného chování materiálů a konstrukcí, spíše než na normativních
tabulkových datech. Využívá se především pro velké, komplexní stavby (jako letiště,
nákupní střediska, výstavní haly a nemocnice) pro minimalizaci požadavků na ochranná
opatření. Neexistuje pouze jedna jediná definice FSE, ale podle ISO je definováno jako:
„aplikace inženýrských metod založených na vědeckých principech k vývoji či stanovení
návrhů v oblasti stavebnictví rozborem specifických požárních scénářů nebo vyhodnocením
rizik pro skupinu požárních scénářů“ (ISO/CD).
S ohledem na velikost požárního zatížení lze posoudit jednotlivé konstrukční prvky a
stanovit celkovou pravděpodobnost poškození konstrukce v důsledku požáru. Návrhové
postupy používané v požárně bezpečnostním inženýrství zohledňují následující faktory pro
výpočet návrhové hodnoty požárního zatížení:
• Charakteristická hustota požárního zatížení na jednotku podlahové plochy (hodnoty jsou
uvedeny v EC1, Část 1-2).
• Předpokládané požární zatížení způsobené hořením materiálů (faktor hoření).
• Nebezpečí požáru s ohledem na velikost požárního úseku (u velkých požárních úseků je
vyšší riziko).
• Pravděpodobnost vzniku požáru s ohledem na obyvatele a typ provozu (faktor provozu).
• Podmínky větrání a uvolňování tepla.
Metoda pro výpočet požárního zatížení dále zvažuje všechna aktivní protipožární opatření
uvnitř budovy, která společně dávají pátý, finální faktor, jenž zahrnuje:
• Samočinné požární hlásiče (např. tepelná či kouřová požární signalizace, zařízení
dálkového přenosu k požární jednotce).
• Samočinné hasicí zařízení (např. sprinklery, vodní hasicí zařízení, dostupnost nezávislé
dodávky vody).
• Manuální hašení požáru (např. závodní /místní/ požární jednotka, včasný zásah externí
/veřejné/ požární jednotky).

Požárně bezpečnostní inženýrství v praxi
Pro požárně bezpečnostní inženýrství neexistují obecná pravidla, uživatelsky optimální
software je stále ve vývoji a jsou patrné značné rozdíly v přístupu, zkušenostech a ve
způsobu přijímání ze strany úřadů. Je nezbytné, aby problémy v oblasti požárně
bezpečnostního inženýrství řešili příslušní odborníci a aby byly řádně vyhodnoceny všechny
uvažované předpoklady. Ohledně platnosti a přesnosti výpočtů založených na
pravděpodobnosti byly vzneseny vážné pochyby. Kritici namítají, že chybný FSE výpočet by
mohl způsobit katastrofu. Jiní vyjadřují obavu, že nezkušené, nekvalifikované pokusy o
využití požárně bezpečnostního inženýrství by mohly vést k nedorozuměním ve výpočtech a
k chybným výsledkům. Parametry vstupující do předpokladů výpočtu mohou být
přinejmenším u následujících aspektů značně proměnlivé:
• Úspěšnost požárních sborů: Jsou k dispozici průměrné hodnoty, avšak ty jistě neplatí
pro všechny budovy – rozdíly v úspěšnosti jsou výrazné.
• Chování lidí: Existují předpoklady chování lidí ve stavu nouze, avšak skutečné chování
davu i způsoby úniku se mohou od všeobecných předpokladů značně lišit.
• Spolehlivost samočinných hasicích zařízení (sprinklerů): Jsou dány průměrné
hodnoty, avšak existuje mnoho typů hasicích systémů pro různé typy budov.
• Žhářství a úmyslné požáry: Požáry způsobené se zločinným úmyslem nejsou dostatečně zohledněny. Některé budovy a lokality jsou přirozeně více náchylné k trestným činům.
Některé statistiky zaměřené na účinnost samočinných hasicích zařízení (sprinklerů) ukazují
na jejich nízkou spolehlivost. V dokumentech Febelcem (2007) a PCI (2005) jsou uvedena
některá zjištění z USA, kde podle asociace National Fire Protection Association sprinklery
selhaly při 20 % požárů v nemocnicích či kancelářích, 17 % požárů v hotelech, 13 %
bytových požárů a 26 % požárů ve veřejných budovách, což společně dává průměrnou
hodnotu 16 % (průměrný podíl selhání sprinklerů v USA).
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Údaje z evropských měst uvedené ve stejné publikaci jsou o něco příznivější. Úspěšnost
sprinklerů vyjádřená třídou rizika vypadá následovně:
kanceláře (nízké riziko) 97,4% úspěšnost,
obchody (střední riziko) 97,2% úspěšnost,
dřevařský průmysl (vysoké riziko) 90,8% úspěšnost.
Jiné zdroje popisují příčiny mnoha selhání hasicích zařízení lidskými zásahy do hlavic
sprinklerů (např. zakrytí barvou, zavěšenými předměty apod.). Účinnost sprinklerů může být
nicméně ovlivněna také problémem způsobeným vlastní interakcí mezi kouřovými
(ventilačními) a hasicími systémy. V řadě studií bylo poukázáno na to, že voda ze sprinklerů
ochlazuje kouřové plyny, čímž snižuje jejich tendenci stoupat vzhůru. To vede k tomu, že se
kouř nezvedne, a tím dojde ke snížení viditelnosti během evakuace (Heselden, 1984;
Hinkley a Illingworth, 1990; Hinkley et al, 1992). Stoupání kouře bývá podpořeno
automatickým mechanickým odvětráním, které však brání kapkám vody ze sprinklerů
efektivně hasit požár.

Obr. 6.1
Značné zdeformování hlavy ocelového sloupu v důsledku požáru.
(Building Research Establishment,
Velká Británie)

Metody návrhu v požárně bezpečnostním inženýrství jsou založeny na předpokladu, že
zahrnutí různých aktivních protipožárních opatření redukuje pravděpodobnost poškození
konstrukce v důsledku požáru. Kombinací těchto opatření se jejich účinek násobí a dále
snižuje předpokládanou hustotu požárního zatížení v budově. Díky tomu mohou být na
konstrukce budov použity také některé konstrukční materiály, které jsou sami o sobě velice
málo odolné vůči požáru a jež jsou tedy zcela odkázány na aktivní protipožární opatření.
V požárně bezpečnostním inženýrství se při stanovení požární odolnosti konstrukce
zohledňují příslušná zařízení pro hašení požáru a použitá požární ochrana. Avšak, jak je
ukázáno na panelu 2, v některých případech může požárně bezpečnostní inženýrství při
ochraně budov a jejich obyvatel a majetku selhat.

Panel 2: Proč nemusí být požárně bezpečnostní inženýrství funkční
Hasicí zařízení může být neúčinné, protože:
• nefunguje (selže),
• není přiměřené rozsahu požáru.
Požární ochrana může být neúčinná, protože:
• nefunguje (selže),
• je zastaralá,
• je ve špatném stavu,
• není přiměřená rozsahu požáru.
V těchto případech je požární odolnost konstrukce závislá pouze na požární odolnosti
samotného materiálu, ze kterého je vytvořena, ať už je to beton, dřevo, zdivo či ocel. To
může vést k náhlému selhání konstrukce, neboť nechráněné ocelové či dřevěné
konstrukční prvky si bez plně funkčních aktivních protipožárních systémů v případě
požáru nezachovají svou únosnost.
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Za normálních okolností je beton jediným materiálem, který dokáže poskytnut značnou
požární odolnost bez použití aktivních opatření. Požární odolnost materiálu lze považovat za
pasivní protipožární opatření, jež bude spolehlivě účinkovat, pokud aktivní opatření selžou.
V požárně bezpečnostním inženýrství se mohou osvědčená a bezúdržbová pasivní protipožární opatření, jakými jsou betonové konstrukce, podceňovat a dále může být patrná
přílišná důvěra v nespolehlivé aktivní systémy, což je nešťastné a potenciálně to může
přímo ohrozit majetek a životy lidí.
U betonu je požární bezpečnost zachována i v případě, že dojde ke změně užívání stavby,
neboť beton jako materiál je sám o sobě odolný vůči požáru. Pokud je protipožární ochrana
řešena pomocí požárně bezpečnostního inženýrství, lze považovat zvolená opatření funkční
pouze za předpokladu, že nedojde ke změně užívání stavby. Důvodem je to, že v požárně
bezpečnostním inženýrství se způsob užívání (účel budovy) zohledňuje při návrhu
protipožárních opatření. Pokud se cokoli změní, např. požární zatížení, nemusí již být
nadále protipožární ochrana poskytnutá např. sprinklery či protipožárním nátěrem
dostatečná.
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Beton
poskytuje
dokonce více
než jen
komplexní
požární
ochranu.

7. VÝHODY PŘIDANÉ HODNOTY BETONU
Vynikající a osvědčené požárně bezpečnostní vlastnosti betonu zaručují v případě požáru
ochranu lidských životů, majetku a životního prostředí. Tím beton účinně odpovídá na
všechny bezpečnostní cíle stanovené v evropské legislativě, což přináší užitek všem – od
uživatelů budov, vlastníků, obchodníků a obyvatel, po pojišťovací společnosti, orgány státní
správy a hasičské sbory. Ať už je beton použit na obytné budovy, průmyslové sklady či
tunely, vždy může být navržen tak, aby si zachoval svou pevnost a odolnost dokonce i v nejextrémnějších požárních situacích.

Beton má nejen výjimečné vlastnosti z hlediska požární odolnosti, ale poskytuje
také tepelnou akumulaci a akustickou izolaci
Kombinace těchto tří vlastností umožňuje projektantovi využít maximální možné výhody
betonu. Například umístěním betonové dělicí stěny mezi sousední požární úseky se
zajistí nejen nezbytná požární ochrana, ale také se díky tepelné akumulaci betonu
napomůže udržení teplot a dosáhne se akustického oddělení těchto prostor. To vše je
možné s jedním jediným materiálem, aniž by bylo nutné spoléhat se na aktivní opatření,
přidání dalšího izolačního či zpěňujícího materiálu, provádění časté údržby nebo
rekonstrukce. Z toho jasně vyplývá, že beton má z dlouhodobého hlediska významnou
ekonomickou výhodu, avšak ještě důležitější je dlouhodobý přínos z hlediska požární
bezpečnosti.

Obr. 7.1
Výhody přidané hodnoty betonu.
(Neck, 1999)
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