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Abstrakt 
Schodiště jsou nedílnou součástí vícepodlažních budov a musí splňovat řadu požadavků vycházejících zejména 
z technických norem. Jedním ze základních požadavků na stavby je mechanická odolnost a stabilita, která je 
v současnosti často ověřována výpočtovými metodami. Pokud jsou výpočtové metody nedostačující musí být 
využíváno experimentální metody zatěžování konstrukcí, kterou popisuje tato publikace. Příspěvek shrnuje průběh 
statického zatěžování prefabrikovaných schodišťových sestav z kompozitních materiálů na bázi cementu 
a výztužných organických vláken. Aplikované metody vycházejí z evropských technických norem a řídících 
pokynů pro evropská technická schválení. 
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Abstract 
Stairs are an integral part of multi-storey buildings and must meet a few ones based mainly on technical standards. 
One of the basic requirements for buildings is mechanical resistance and stability, which is currently often verified 
by calculation methods. If the calculation methods are insufficient, the experimental methods of loading the 
structures described in this publication must be used. The paper summarizes the course of static loading of 
prefabricated stair assemblies made of composite materials based on cement and reinforcing organic fibers. The 
applied methods are based on European standards and guidelines for technical technical approval. 
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1 ÚVOD 

Kompozitní desky na bázi cementu a organických vláken (označovány jako cementovláknité desky) jsou dnes 
environmentálním, univerzálním a trvanlivým stavebním materiálem. Slouží jako náhrada přírodního dřeva 
a výrobků ze dřeva, jako jsou například překližky, nebo desky s orientovanými vlákny (OSB). Vlastnosti 
cementovláknitých desek, jako stavebního materiálu umožňují různorodá použití v širokém spektru stavebních 
konstrukcí. Mezi ty nejčastější patří fasádní obklady větraných fasád pro rekonstrukce i novostavby, vnitřní 
a vnější podhledy, obklady vnitřních a vnějších konstrukcí, kabelové mosty či konstrukce požární ochrany. 

Jednou z teoreticky možných oblastí použití cementovláknitých desek je využití v rámci konstrukcí pozemních 
staveb ve formě interiérových schodišť [1], na která je kladena řada požadavků. Tyto požadavky jsou v České 
republice dány obecně závaznými předpisy [2], [3]. 

   
 

 
 

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Základními požadavky na stavby, tedy i na schodiště stanovuje v České republice vyhláška č. 268/2009 Sb., [2], 
která uvádí, že konstrukce musí být navržena a provedena tak, aby byla vhodná při respektování hospodárnosti 
pro zamýšlené využití a aby současně splnila (při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu 
předpokládané existence) základní požadavky, kterými jsou: 

• Mechanická odolnost a stabilita, 
• požární bezpečnost, 
• ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 
• ochrana proti hluku 
• bezpečnost při užívání 
• úspora energie a ochrana tepla.  

Současně je v [2] uvedeno, že konstrukce schodiště nesmí způsobit náhlé nebo postupné zřícení nebo 
destruktivní poškození vlastní, nebo přilehlé stavby a nesmí dojít k nepřípustnému přetvoření, které může narušit 
stabilitu, mechanickou odolnost, trvanlivost nebo uživatelnost. Řídící pokyn pro evropská technická schválení pro 
prefabrikované schodišťové sestavy [3] uvádí, že konstrukce schodiště musí být navržena a provedena takovým 
způsobem, aby zatížení, která na ni budou pravděpodobně působit v průběhu výstavby a užívání neměla za 
následek: 

• Zřícení celé stavby nebo její časti,  
• větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
• poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku 

většího přetvoření nosné konstrukce, 
• poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

Statickou únosnost schodiště lze prokázat numerickou analýzou, nebo statickou zatěžovací zkouškou (full-
scale) jako Pěnčík v [4], kde bylo analyzováno dřevěné segmentové schodiště z buku lesního (Fagus sylvatica), 
dubu zimního (Quercus petrea), borovice lesní (Pinus sylvestris) a smrku (Picea abies). Podle Sachse [5] je mimo 
statického zatížení konstrukce schodiště, často věnována pozornost i vibracím vyvolaným člověkem, tzn. 
dynamické účinky na konstrukci. Hodnocení dynamického chování ocelových schodišť na přítomnost osob 
publikoval Cappellini v [6], kde aplikovali metodiku kvantifikace změn modálních parametrů v důsledku 
přítomnosti pasivních lidí na štíhlé konstrukci [7]. Dynamické testy lze považovat za pokročilý stupeň analýzy 
konstrukce, kterým předchází statická zatěžovací zkouška, full-scale experiment, nebo numerická simulace. Full-
scale experiment lze považovat za jednu z nejpřesnějších metod pro ověření chování konstrukce, nebo materiálu. 
Ve výzkumu v oblasti stavebnictví metoda ověření full-scale experimentem velmi oblíbená, což potvrzuje řada 
nedávných vědeckých publikací [8], [9] a [10]. Průběh full-scale experimentu prezentují autoři i v rámci této 
publikace. 

3 METODIKA 

Prezentovaná metoda experimentálního testování konstrukcí segmentových schodišť za účelem ověření statické 
únosnosti uvažuje hodnoty zatížení a dílčích součinitelů bezpečnosti materiálů 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀  podle ČSN EN 1991-1-1 - 
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení 
pozemních staveb [2] a řídícího pokynu pro evropská technická schválení pro prefabrikované schodišťové sestavy 
[3]. Prezentovaná metodika byla aplikována na konstrukci jednoramenného segmentového schodiště 
z cementovláknitých desek na bázi cementu a organických vláken. Metodika je zaměřena na interiérová schodiště, 
tzn. že jsou uvažovány běžné podmínky vnitřního prostředí s teplotami kolísajícími mezi + 5 °C až + 30 °C 
a relativními vlhkostmi kolísajícími mezi 30 % až 70 %. 

Zatěžovací zkouška je ze statického hlediska prováděna za nejméně příznivých podmínek. Schodišťové 
rameno je řešeno jako prostý nosník s kloubovým uložením v horní části, kde kloubové uložení simulují 
prolisované L-úhelníky z pozinkované, nebo nerezové oceli o rozměrech minimálně 65 × 90 × 90 × 2,5 mm se 
závitovými tyčemi o průměru 10 mm, viz Obr. 1. Posuvnou podporou v patě simuluje ocelová tyč o průměru 10 
mm. Ke kontinuálnímu zaznamenávání svislých posunů při statickém zatěžování se doporučuje použití 
potenciometrických lankových snímačů s měřícím rozsahem 0–500 mm [11], měřící rozsah je možné prodloužit 
pomocí nerezového ocelového lanka [11]. 
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1 ÚVOD 

Kompozitní desky na bázi cementu a organických vláken (označovány jako cementovláknité desky) jsou dnes 
environmentálním, univerzálním a trvanlivým stavebním materiálem. Slouží jako náhrada přírodního dřeva 
a výrobků ze dřeva, jako jsou například překližky, nebo desky s orientovanými vlákny (OSB). Vlastnosti 
cementovláknitých desek, jako stavebního materiálu umožňují různorodá použití v širokém spektru stavebních 
konstrukcí. Mezi ty nejčastější patří fasádní obklady větraných fasád pro rekonstrukce i novostavby, vnitřní 
a vnější podhledy, obklady vnitřních a vnějších konstrukcí, kabelové mosty či konstrukce požární ochrany. 

Jednou z teoreticky možných oblastí použití cementovláknitých desek je využití v rámci konstrukcí pozemních 
staveb ve formě interiérových schodišť [1], na která je kladena řada požadavků. Tyto požadavky jsou v České 
republice dány obecně závaznými předpisy [2], [3]. 

   
 

 
 

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Základními požadavky na stavby, tedy i na schodiště stanovuje v České republice vyhláška č. 268/2009 Sb., [2], 
která uvádí, že konstrukce musí být navržena a provedena tak, aby byla vhodná při respektování hospodárnosti 
pro zamýšlené využití a aby současně splnila (při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu 
předpokládané existence) základní požadavky, kterými jsou: 

• Mechanická odolnost a stabilita, 
• požární bezpečnost, 
• ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 
• ochrana proti hluku 
• bezpečnost při užívání 
• úspora energie a ochrana tepla.  

Současně je v [2] uvedeno, že konstrukce schodiště nesmí způsobit náhlé nebo postupné zřícení nebo 
destruktivní poškození vlastní, nebo přilehlé stavby a nesmí dojít k nepřípustnému přetvoření, které může narušit 
stabilitu, mechanickou odolnost, trvanlivost nebo uživatelnost. Řídící pokyn pro evropská technická schválení pro 
prefabrikované schodišťové sestavy [3] uvádí, že konstrukce schodiště musí být navržena a provedena takovým 
způsobem, aby zatížení, která na ni budou pravděpodobně působit v průběhu výstavby a užívání neměla za 
následek: 

• Zřícení celé stavby nebo její časti,  
• větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
• poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku 

většího přetvoření nosné konstrukce, 
• poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

Statickou únosnost schodiště lze prokázat numerickou analýzou, nebo statickou zatěžovací zkouškou (full-
scale) jako Pěnčík v [4], kde bylo analyzováno dřevěné segmentové schodiště z buku lesního (Fagus sylvatica), 
dubu zimního (Quercus petrea), borovice lesní (Pinus sylvestris) a smrku (Picea abies). Podle Sachse [5] je mimo 
statického zatížení konstrukce schodiště, často věnována pozornost i vibracím vyvolaným člověkem, tzn. 
dynamické účinky na konstrukci. Hodnocení dynamického chování ocelových schodišť na přítomnost osob 
publikoval Cappellini v [6], kde aplikovali metodiku kvantifikace změn modálních parametrů v důsledku 
přítomnosti pasivních lidí na štíhlé konstrukci [7]. Dynamické testy lze považovat za pokročilý stupeň analýzy 
konstrukce, kterým předchází statická zatěžovací zkouška, full-scale experiment, nebo numerická simulace. Full-
scale experiment lze považovat za jednu z nejpřesnějších metod pro ověření chování konstrukce, nebo materiálu. 
Ve výzkumu v oblasti stavebnictví metoda ověření full-scale experimentem velmi oblíbená, což potvrzuje řada 
nedávných vědeckých publikací [8], [9] a [10]. Průběh full-scale experimentu prezentují autoři i v rámci této 
publikace. 

3 METODIKA 

Prezentovaná metoda experimentálního testování konstrukcí segmentových schodišť za účelem ověření statické 
únosnosti uvažuje hodnoty zatížení a dílčích součinitelů bezpečnosti materiálů 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀  podle ČSN EN 1991-1-1 - 
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení 
pozemních staveb [2] a řídícího pokynu pro evropská technická schválení pro prefabrikované schodišťové sestavy 
[3]. Prezentovaná metodika byla aplikována na konstrukci jednoramenného segmentového schodiště 
z cementovláknitých desek na bázi cementu a organických vláken. Metodika je zaměřena na interiérová schodiště, 
tzn. že jsou uvažovány běžné podmínky vnitřního prostředí s teplotami kolísajícími mezi + 5 °C až + 30 °C 
a relativními vlhkostmi kolísajícími mezi 30 % až 70 %. 

Zatěžovací zkouška je ze statického hlediska prováděna za nejméně příznivých podmínek. Schodišťové 
rameno je řešeno jako prostý nosník s kloubovým uložením v horní části, kde kloubové uložení simulují 
prolisované L-úhelníky z pozinkované, nebo nerezové oceli o rozměrech minimálně 65 × 90 × 90 × 2,5 mm se 
závitovými tyčemi o průměru 10 mm, viz Obr. 1. Posuvnou podporou v patě simuluje ocelová tyč o průměru 10 
mm. Ke kontinuálnímu zaznamenávání svislých posunů při statickém zatěžování se doporučuje použití 
potenciometrických lankových snímačů s měřícím rozsahem 0–500 mm [11], měřící rozsah je možné prodloužit 
pomocí nerezového ocelového lanka [11]. 
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Svislý posun 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑦𝑦𝑦𝑦 je zaznamenáván na nosných prvcích (schodnicích) schodiště, minimálně v 1/3, 1/2 a 2/3 
délky nosného prvku a u kloubové podpory z důvodu záznamu jejího poklesu. Alternativním způsobem 
zaznamenávání svislých posunů schodnic je aplikace systému prostorového měření v reálném čase [12].  

 

Obr. 1 Kloubové uložení schodišťového ramene pomocí ocelového L-úhelníku (A), posuvná podpora v patě 
schodiště (B), sada potenciometrických lankových snímačů dráhy (C). 

Zatížení na konstrukci schodiště o vlastí hmotnosti 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑘𝑘𝑘𝑘 je uvažováno jako rovnoměrné spojité. V reálném 
případě je obtížné rovnoměrné spojité zatížení simulovat. Největším přiblížením reálného stavu je zatěžování 
konstrukce pomocí vaků naplněných kapalinou o známé hmotnosti. Alternativním způsobem je krokové 
zatěžování vaky s pískem frakce 0/4 mm, nebo kačírkem frakce 4/8 mm, které jsou postupně ukládány do OSB 
boxů o rozměrech stupnice. 

Hmotnost zatěžovacích vaků, je stanovena na základě plošného rozměru schodiště, zatížení stanovené podle 
[2] je 𝑉𝑉𝑉𝑉 = 3,0 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚2. Hodnota koeficientu 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀  [−] je podle [3] závislá na materiálu konstrukce schodiště. Pro 
výrobky ze dřeva a na bázi dřeva je uvažována hodnota 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀 = 1,3, pro betonové prvky pojené cementem nebo 
pryskyřicí je 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀 = 1,5, pro ocelové konstrukce schodiště je 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀 = 1,1. Na základě hodnoty součinitele 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀  je 
stanoveno zatěžovací schéma.  

Statická zatěžovací zkouška je rozdělena do dvou fází – zatěžování a odtěžování. Cyklus zatížení a odtížení je 
nezbytné opakovat celkem dvakrát. Mezi jednotlivými fázemi, resp. mezi jednotlivými zatěžovacími kroky, 
tj. 1,0 × 𝑉𝑉𝑉𝑉, 1,3 × 𝑉𝑉𝑉𝑉 a 1,5 × 𝑉𝑉𝑉𝑉 je přestávka v délce 15 minut, které je uvažována z důvodu ustálení konstrukce 
schodiště, resp. ustálení svislých posunů 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑦𝑦𝑦𝑦 [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚] a možnosti sledovat relaxaci konstrukce v čase. První a druhé 
zatěžování probíhá podle schématu: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑘𝑘𝑘𝑘 → 1,0 × 𝑉𝑉𝑉𝑉 → 1,3 × 𝑉𝑉𝑉𝑉 → 1,5 × 𝑉𝑉𝑉𝑉 → 1,3 × 𝑉𝑉𝑉𝑉 → 1,0 × 𝑉𝑉𝑉𝑉 → 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑘𝑘𝑘𝑘. 
V případě stanovení maximálního možného zatížení, tzn. do ztráty stability se postupuje podle zatěžovacího 
schématu: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑘𝑘𝑘𝑘 → 1,0 × 𝑉𝑉𝑉𝑉 → 1,3 × 𝑉𝑉𝑉𝑉 → 1,5 × 𝑉𝑉𝑉𝑉 → zhroucení konstrukce. Příklad rozdělení zatěžovacích vaků 
pro jednoramenné schodiště o 9. stupních se stupnicemi o plošných rozměrech 900 × 300 mm je uveden v Tab. 1. 

Tab. 1 Příklad rozdělení zatížení podle zatěžovacích kroků na jednotlivé schodišťové stupně 1−9.  

    1. st. 2. st. 3. st. 4. st. 5. st. 6. st. 7. st. 8. st. 9. st.   

za
tě

žo
va

cí
 k

ro
k 

(A
–F

) A 
10,34 10,76 10,28 10,51 10,93 10,66 8,5 11,17 10,41 OSB box 
20,26 19,84 20,32 20,09 19,67 19,94 22,1 19,43 20,19 korekční vak 

45 45 45 45 45 45 45 45 45 3 x 15 kg vak 
B stabilizace při zatížení 1,0 x 3,0 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 75,60 kg/stupeň   
C 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 1 x 22,68 kg vak 
D stabilizace při zatížení 1,3 x 3,0 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 98,28 kg/stupeň   
E 15,12 15,12 15,12 15,12 15,12 15,12 15,12 15,12 15,12 1 x 15,12 kg vak 
F stabilizace při zatížení 1,5 x 3,0 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 113,40 kg/stupeň   

 
Schodišťové stupně jsou v každém zatěžovacím kroku zatěžovány na základě optimalizačního výpočtu. Cílem 

je umisťovat zatěžovací boxy v takovém pořadí, aby se průběh ohybového momentu od působícího zatížení co 

   
 

 
 

nejvíce přiblížil průběhu ohybového momentu od spojitého rovnoměrného zatížení, tj. parabola druhého stupně 
s maximální hodnotou v polovině rozpětí. Příklad zatěžování jednoramenného schodiště o 9. stupních je uveden 
na Obr. 2. 

 

Obr. 2 Příklad postupného zatěžování jednoramenného schodiště s 9. stupni – zatížení (červeně), odtížení 
(modře). 

4 VYHODNOCENÍ EXPERIMENTU 

Výstupy ze zatěžování konstrukce schodiště podle uvedené metodiky jsou rozděleny do kategorií: 

• Mechanická odolnost/únosnost a stabilita,  
• Chování při zatížení/posuvu. 

Únosnost je uváděna jako přepočtená hmotnost na jeden schodišťový stupeň, resp. stupnici v 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘. Současně je 
výstupem přepočtené zatížení na celé schodišťové rameno v 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 při porušení konstrukce, nebo jako prokázání 
dosažení požadovaných hodnot.  

Chování při zatížení, resp. posuvu je uváděno v 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 vztaženo k měřícímu bodu na konstrukci. Vyhodnocuje 
se průhyb konstrukce při odpovídajícím zatížení v odpovídajícím zatěžovacím kroku a výsledný průhyb 
konstrukce při maximálním zatížení. Při provozních zatíženích se průhyb schodiště uvádí ve vztahu ke středové 
čáře ramene 𝑙𝑙𝑙𝑙 [mm]. Průhyb nesmí přesáhnout hodnotu 𝑙𝑙𝑙𝑙/200. Únosnost spojovacích prostředků je předmětem 
samostatného měření. 
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Svislý posun 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑦𝑦𝑦𝑦 je zaznamenáván na nosných prvcích (schodnicích) schodiště, minimálně v 1/3, 1/2 a 2/3 
délky nosného prvku a u kloubové podpory z důvodu záznamu jejího poklesu. Alternativním způsobem 
zaznamenávání svislých posunů schodnic je aplikace systému prostorového měření v reálném čase [12].  

 

Obr. 1 Kloubové uložení schodišťového ramene pomocí ocelového L-úhelníku (A), posuvná podpora v patě 
schodiště (B), sada potenciometrických lankových snímačů dráhy (C). 

Zatížení na konstrukci schodiště o vlastí hmotnosti 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑘𝑘𝑘𝑘 je uvažováno jako rovnoměrné spojité. V reálném 
případě je obtížné rovnoměrné spojité zatížení simulovat. Největším přiblížením reálného stavu je zatěžování 
konstrukce pomocí vaků naplněných kapalinou o známé hmotnosti. Alternativním způsobem je krokové 
zatěžování vaky s pískem frakce 0/4 mm, nebo kačírkem frakce 4/8 mm, které jsou postupně ukládány do OSB 
boxů o rozměrech stupnice. 

Hmotnost zatěžovacích vaků, je stanovena na základě plošného rozměru schodiště, zatížení stanovené podle 
[2] je 𝑉𝑉𝑉𝑉 = 3,0 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚2. Hodnota koeficientu 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀  [−] je podle [3] závislá na materiálu konstrukce schodiště. Pro 
výrobky ze dřeva a na bázi dřeva je uvažována hodnota 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀 = 1,3, pro betonové prvky pojené cementem nebo 
pryskyřicí je 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀 = 1,5, pro ocelové konstrukce schodiště je 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀 = 1,1. Na základě hodnoty součinitele 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀  je 
stanoveno zatěžovací schéma.  
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schodiště, resp. ustálení svislých posunů 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑦𝑦𝑦𝑦 [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚] a možnosti sledovat relaxaci konstrukce v čase. První a druhé 
zatěžování probíhá podle schématu: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑘𝑘𝑘𝑘 → 1,0 × 𝑉𝑉𝑉𝑉 → 1,3 × 𝑉𝑉𝑉𝑉 → 1,5 × 𝑉𝑉𝑉𝑉 → 1,3 × 𝑉𝑉𝑉𝑉 → 1,0 × 𝑉𝑉𝑉𝑉 → 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑘𝑘𝑘𝑘. 
V případě stanovení maximálního možného zatížení, tzn. do ztráty stability se postupuje podle zatěžovacího 
schématu: 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑘𝑘𝑘𝑘 → 1,0 × 𝑉𝑉𝑉𝑉 → 1,3 × 𝑉𝑉𝑉𝑉 → 1,5 × 𝑉𝑉𝑉𝑉 → zhroucení konstrukce. Příklad rozdělení zatěžovacích vaků 
pro jednoramenné schodiště o 9. stupních se stupnicemi o plošných rozměrech 900 × 300 mm je uveden v Tab. 1. 

Tab. 1 Příklad rozdělení zatížení podle zatěžovacích kroků na jednotlivé schodišťové stupně 1−9.  
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20,26 19,84 20,32 20,09 19,67 19,94 22,1 19,43 20,19 korekční vak 
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B stabilizace při zatížení 1,0 x 3,0 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 75,60 kg/stupeň   
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nejvíce přiblížil průběhu ohybového momentu od spojitého rovnoměrného zatížení, tj. parabola druhého stupně 
s maximální hodnotou v polovině rozpětí. Příklad zatěžování jednoramenného schodiště o 9. stupních je uveden 
na Obr. 2. 

 

Obr. 2 Příklad postupného zatěžování jednoramenného schodiště s 9. stupni – zatížení (červeně), odtížení 
(modře). 
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výstupem přepočtené zatížení na celé schodišťové rameno v 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 při porušení konstrukce, nebo jako prokázání 
dosažení požadovaných hodnot.  
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POŽÁRNÍ ODOLNOST ZELENÝCH PLOCHÝCH 
STŘECH 

FIRE RESISTANCE TESTING OF GREEN FLAT ROOFS 
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Abstrakt 
Požadavky na plášť střechy s vegetačním souvrstvím, z pohledu požární bezpečnosti, nejsou v dnešní době v České 
republice přímo definovány. Pro klasifikaci střech / střešních krytin vystavené působení vnějšího požáru se dle 
ČSN P CEN/TS 1187:2012 používají čtyři zkušební metody. Podkladem pro určení požární odolnosti zelené 
střechy jsou protokoly o klasifikaci zpracované dle dané normy (střešní pláště zařazené do třídy Broof (t3) nešíří 
požár a brání vznícení hořlavých částí konstrukce).  

Článek se zabývá zkoušením požární odolnosti zelené intenzivní střechy dle vlastní metodiky, která vychází 
ze zkoušky Broof (t3). Byl sledován průběh teplot v jednotlivých vrstvách střešního pláště. Z teplotních čidel se 
určila maximální teplota pod travním kobercem, dále pak maximální nárůst teploty 150 mm a 300 mm pod 
povrchem. Nakonec se změřil rozsah šíření plamene po povrchu.  

Cílem bylo určit vliv vnějšího požáru na nosnou konstrukci střešního pláště, dále pak zatřídit konstrukci do 
příslušné klasifikace dle ČSN EN 13501-5:2017. 

Klíčová slova 
Požární odolnost, požární zkouška, zelená intenzivní střecha, průběh teplot 

Abstract 
The requirements for the roof covering with a vegetation layer, from the point of view of fire safety, are not 
currently directly defined in the Czech Republic. According to ČSN P CEN / TS 1187: 2012, four test methods 
are used for the classification of roofs / roof coverings exposed to external fire. The basis for determining the fire 
resistance of a green roof are classification protocols prepared according to the standard (roof coverings classified 
in the Broof (t3) class do not spread fire and prevent ignition of flammable parts of the structure). 

The article deals with testing the fire resistance of a green intensive roof according to our own methodology, 
which is based on the Broof (t3) test. The course of temperatures in individual layers of the roof cladding was 
monitored. The maximum temperature under the grass was determined from the temperature sensors, followed by 
the maximum temperature rise of 150 mm and 300 mm below the surface. Finally, the extent of flame spread 
across the surface was measured. 

The aim was to determine the effect of external fire on the supporting structure of the roof cladding, then to 
classify the structure into the appropriate classification according to ČSN EN 13501-5: 2017. 

Key words 
Fire resistance, fire test, green intensive roof, temperature course 

1 ÚVOD 

Článek se zabývá posouzením požární odolnosti střešního souvrství intenzivní zelené ploché střechy za účelem 
hodnocení odolnosti při působení vnějšího požáru. Pro účely klasifikace střech / střešních krytin se používají čtyři 
zkušební metody uvedené v ČSN P CEN/TS 1187:2012 – Zkušební metody pro střechy vystavené působení 
vnějšího požáru [1]. Uvažuje-li se pouze klasifikace Broof (t3), Croof (t3) nebo Droof (t3), uskuteční se pouze 
zkouška 3 s hořícími hraničkami, větrem a přídavným sálavým teplem. Tato zkouška byla provedena dle vlastní 
metodiky. Zkouška probíhala za skutečných podmínek ve venkovním prostředí. Zkoušelo se na vzorku ve sklonu 
5° o velikosti 2x1 m s mocností substrátu 300 mm. Byla měřena teplota venkovního vzduchu a rychlost větru. 
Na povrch vzorku byly položeny hraničky, které svou přípravou i rozměry odpovídaly výše zmíněné normové 


