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História riešenia problematiky

ČSN 73 0802 zmena c (4/1981):



ČSN 73 0855 Stanovení požární odolnosti obvodových stěn (9/1981):

História riešenia problematiky



ČSN 73 0855 Stanovení požární odolnosti obvodových stěn (9/1981):

Zdroj: Reichel, V.: Navrhování požární bezpečnosti výrobních objektů, část II., 
kap. 6.2.3, obr. 6.5

požiarna odolnosť 
z vnútornej strany

požiarna odolnosť 
z vonkajšej strany

História riešenia problematiky



Výklad k tejto problematike bol uverejnený v  Bulletine č. 6/80 Čs. výskumného 
ústavu architektúry.

odstupová vzdialenosť

Pož. odoln. 60´
IV°PBPÚ

Pož. odoln. 30´
II°PBPÚ

Pož. odoln.
z tab. 9 pre
IV°PBPÚ

Pož. odoln. 60´
z vonk. strany

odstupová vzdialenosť

Pož. odoln. 60´
IV°PBPÚ

Pož. odoln. 90´
V°PBPÚ

Pož. odoln.
z tab. 9 pre
V°PBPÚ

Pož. odoln. 90´
z vonk. strany
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ČSN 73 0804 (3/1992):

Výklad k tomu podáva literatúra: Reichel, V.: Navrhování požární bezpečnosti 
výrobních objektů, část II., kap. 6.3.4 „Obvodové steny“
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ČSN 73 0804 (3/1992):

Požiarna odolnosť
90 min z vnútorn.
strany

Požiarna odolnosť
90 min z vonkajšej
strany

Zdroj: Reichel, V.: Požární odolnost obvodových stěn, Bulletin č. 6/80 Čs. 
výskumného ústavu architektúry.
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ČSN 73 0804 (3/1992):
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ČSN 73 0804 (3/1992):
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ČSN 73 0804 (3/1992):
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Súčasnosť

Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. VZNP § 43 Obvodová stena

Odseky (3) a (5) sú zviazané a sú platné IBA spoločne!

Termín „z vonkajšej strany“ nie je nikde špecifikovaný.



STN 92 0201-2: 2017

Termínu „z vonkajšej strany“ sme rozumeli do 1.8.2010, pretože bol uvedený v
STN 73 0855, ktorá bola 1.8.2010 zrušená. Odvtedy je tento termín neplatným
pojmom. Správne sa mali kritériá REI a EI doplniť o doplnkovú klasifikáciu ef
podľa STN EN 13501-2.

Súčasnosť



Na základe dostupných výkladov k ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 a na základe 
odborných vyjadrení členov TK 17 sa jednoznačne konštatuje, že požiarna 
odolnosť obvodových stien sa z vonkajšej strany hodnotí LEN podľa teplotnej 
krivky vonkajšieho požiaru, t.j. podľa rovnice v eurokóde STN EN 1991-1-2:

Θg = 20 + 660 x (1 – 0,687 e-0,32t – 0,313 e-3,8t)

kde Θg je teplota plynu v okolí prvku v °C,
t čas v minútach.

Súčasnosť



STN 92 0201-2: 2017

Súčasnosť



Požiarny pás (príklad):

(R)EI 60-ef
D1

(R)EW 60



Obvodová stena v požiarne nebezpečnom priestore iného PÚ - čl. 5.4.9 až 5.4.11:

d = odstupová vzdialenosť

EI 0,5R0-ef
D1, D2

(R)EI R0-ef
D1, D2

d´/d = 0,7 (d´ = 0,7d)



Obvodová stena v požiarne nebezpečnom priestore iného PÚ - čl. 5.4.9 až 5.4.11:

d = odstupová vzdialenosť

(R)EI R0-ef
D1

d´/d = 0,7 (d´ = 0,7d)

EI 0,5R0-ef
D1



Obvodová stena v požiarne nebezpečnom priestore iného PÚ - čl. 5.4.9 až 5.4.11, 
obrázok 10:

R0-ef



Obvodová stena v požiarne nebezpečnom priestore iného PÚ - rovnice:

Požiarna odolnosť R0-ef:
R =   15´ R0-ef = 23,0 d´/d
R =   30´ R0-ef = 45,0 d´/d
R =   45´ R0-ef = 71,5 d´/d
R =   60´ R0-ef = 96,0 d´/d
R =   90´ R0-ef = 152,0 d´/d
R = 120´ R0-ef = 217,0 d´/d
R = 180´ R0-ef = 346,0 d´/d

Druhy konštrukčných 
prvkov:
DKP =   D1     d´/d ≥ 0,7
DKP =   D2     d´/d < 0,7

d = odstupová vzdialenosť d´ = vzdialenosť obvodovej steny od hranice PNP



Prečo ef?

Požiarna odolnosť R0-ef:
R =   15´ R0-ef = 23,0 d´/d
R =   30´ R0-ef = 45,0 d´/d
R =   45´ R0-ef = 71,5 d´/d
R =   60´ R0-ef = 96,0 d´/d
R =   90´ R0-ef = 152,0 d´/d
R = 120´ R0-ef = 217,0 d´/d
R = 180´ R0-ef = 346,0 d´/d

Pri d´/d bližšie k hodnote 1 (t.j. steny
sú blízko seba) je podľa obr. 10 a
prislúchajúcich rovníc R0-ef > R!
Úvahy o R0 > R nedávajú fyzikálny
zmysel.



Súčasné predpisy neriešia prípady, keď číselná hodnota požiarnej odolnosti
obvodovej steny je z vonkajšej strany nižšia ako z vnútornej strany – odporúča
sa použiť analógiu čl. 6.2.4.2 b) STN 73 0802.

Požiarna odolnosť
EW 60 z vnútornej 

strany

OV

Požiarna odolnosť
EW 90 z vnútornej 

strany
Požiarna odolnosť
EI-ef 45 z vonkajšej 
strany podľa obr. 10

Požiarna odolnosť
EI-ef 60 z vonkajšej 

strany podľa analógie s 
STN 73 0802



Ako riešiť prípad, ak je protiľahlá obvodová stena úplne požiarne otvorenou 
plochou, t.j. keď nemá žiadnu požiarnu odolnosť?
Podľa čl. 5.4.4 STN 92 0201-2 to môže byť iba nenosná stena, nesmie to byť
požiarny pás ani stena podľa čl. 5.4.5 STN 92 0201-2. Aj takáto stena má určené
požiadavky na požiarnu odolnosť, a to podľa tab. 5, pol. 2. V grafe na obr. 10
sa potom použije táto požadovaná požiarna odolnosť.



Ako riešiť prípad otvoreného skladu?

Pre určenie požiarnej odolnosti R0-ef z obráz-

ka 10 v STN 92 0201-2 sa pre nízku plošnú 

hustotu tepelného toku použije priamka 

požiarnej odolnosti R = 15 min, pre strednú 

plošnú hustotu tepelného toku priamka 

požiarnej odolnosti R = 50 min a pre vysokú 

plošnú hustotu tepelného toku priamka 

požiarnej odolnosti R = 120 minút.

Návod na riešenie je uvedený v novej druhej vete čl. 5.4.4 STN 92 0201-4, zmena 3 
platnej od 1.7.2020. Skrátený text je:

R0-ef

R =   15´ R0-ef = 23,0 d´/d
R =   50´ R0-ef = 80,0 d´/d
R = 120´ R0-ef = 217,0 d´/d

DKP =   D1     d´/d ≥ 0,7
DKP =   D2     d´/d < 0,7



Ako riešiť prípad otvoreného technologického zariadenia?

Rovnako ako otvorený sklad, pretože posledná veta článku 5.2.2 STN 92 0201-4, 
zmena 3 platná od 1.7.2020 sa odkazuje na čl. 5.4.4. Jej text je:

Súčasne sa berú do úvahy aj všetky skutočnosti, ktoré bránia sálaniu tepla (pozri 5.4.4).

EW 60/D1

(R)EI R0-ef/D1,2
Toto môže byť aj 

obvodová stena budovy

d = odst. vzd.

d´

alebo aj OTZ



Tieto prípady by sa mohli riešiť pomocou teórie sálania tepla.
(To už je ale vyšší level...)



Toto je hraničná teplota povrchu obvodovej 
steny ohrievanej vonkajším požiarom

680°C Teplote 680°C prislúcha plošná hustota 
tepelného toku, resp. intenzita sálania 
tepla 46,8 kW/m2.



Pre intenzitu sálania tepla platia rovnice:

I = (TN + 273)4 . 5,67 . 10-11 [kW/m2]

TN = 20 + 345 log (8 t + 1) [°C]

kde t je pv alebo τe

Pre OTZ a OS je intenzita sálania tepla:
Nízka PHTT           59,4 kW/m2 (τe =   15 min)
Stredná PHTT     114,1 kW/m2 (τe = 50 min)
Vysoká PHTT      173,2 kW/m2 (τe = 120 min)

Otvorené technologické zariadenie (OTZ) a otvorený sklad (OS)



Toto už je oblasť mimo rutinného riešenia PBS a je ju potrebné chápať ako odporučenie:

I [kW.m-2]

vzdialenosť [m]

IVP = 46,8
IN = 59,4

IS = 114,5

IV = 173,2

Otvorené technologické zariadenie (OTZ) a otvorený sklad (OS)

Oblasť namáhania protiľahlej steny 
teplotou vyššou ako 680°C*

Oblasť namáhania protiľahlej steny 
teplotou nižšou ako 680°C*

*Teplota 680°C je najvyššia teplota pri namáhaní krivkou vonkajšieho požiaru



Toto už je oblasť mimo rutinného riešenia PBS a je ju potrebné chápať ako odporučenie:

I [kW.m-2]

vzdialenosť [m]

IVP = 46,8
IN = 59,4

EI 15 
REI 15

(τe =   15 min)

EI 15-ef 
REI 15-ef

Otvorené technologické zariadenie (OTZ) a otvorený sklad (OS)



Toto už je oblasť mimo rutinného riešenia PBS a je ju potrebné chápať ako odporučenie:

I [kW.m-2]

vzdialenosť [m]

IVP = 46,8

IS = 114,5 (τe =   50 min)

EI 60 
REI 60

EI 60-ef 
REI 60-ef

Otvorené technologické zariadenie (OTZ) a otvorený sklad (OS)



Toto už je oblasť mimo rutinného riešenia PBS a je ju potrebné chápať ako odporučenie:

I [kW.m-2]

vzdialenosť [m]

IVP = 46,8

IV = 173,2 (τe =   120 min)

EI 120 
REI 120

EI 120-ef 
REI 120-ef

Otvorené technologické zariadenie (OTZ) a otvorený sklad (OS)



Toto už je oblasť mimo rutinného riešenia PBS a je ju potrebné chápať ako odporučenie:

I [kW.m-2]

vzdialenosť [m]

IVP = 46,8

Táto vzdialenosť závisí od intenzity I
a od dĺžky a výšky teplotného poľa 

Otvorené technologické zariadenie (OTZ) a otvorený sklad (OS)



Toto už je oblasť mimo rutinného riešenia PBS a je ju potrebné chápať ako odporučenie:

IVP = Φ.I
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Otvorené technologické zariadenie (OTZ) a otvorený sklad (OS)



Kúty (na obrázkoch sú pôdorysy)

Pre tieto prípady platia iné rovnice polohového činiteľa, a preto pre ne neplatí obr. 10 STN 92
0201-2, ktorý vychádza z rovnobežných rovín. Avšak aj pre tieto prípady môžeme použiť
obrázok 10, ak väzmeme do úvahy fakt, že tepelné namáhanie plochy zvierajúcej so zdrojom
tepla uhol iný ako 0°, je menšie ako tepelné namáhanie plochy rovnobežnej so zdrojom tepla
(vychádza to z matematicko fyzikálneho tvaru polohových činiteľov).
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Ako riešiť prípady kútov?



Kúty (1. príklad)

d

d´

d´/d

R



Kúty (2. príklad)

d

d´

d´/d = 1

R

R 15 30 45 60 90 120

R0-ef 30 45 90 120 180 180



Pre geometricky symetrické obvodové steny platí, že majú rovnaké
teplotechnické vlastnosti pri prestupe tepla obidvoma smermi. Z toho vyplýva,
že ak má takáto stena vyhodnotenú požiarnu odolnosť z vnútornej strany, napr.
EI 60, tak takú istú vlastnosť bude mať aj z druhej (vonkajšej) strany. V tom
prípade je možné skonštatovať, že táto stena bude vykazovať požiarnu
odolnosť EI 60-ef, a to aj bez skúšania. To však neplatí pre geometricky
nesymetrické steny, napr. niektoré typy sendvičov.

ak je REI 30, tak je aj REI 30-ef      Opačne to NEPLATÍ!!!!



Záver

1. Požiarna odolnosť obvodovej steny z vonkajšej strany sa hodnotí IBA podľa 
teplotnej krivky vonkajšieho požiaru.

Takáto požiarna odolnosť sa podľa STN EN 13501-2 označuje doplnkovým 
kritériom ef takto:
a) REI-ef - obvodová stena zabezpečujúca stabilitu stavby;
b) EI-ef - obvodová stena nezabezpečujúca stabilitu stavby.

2. Správna interpretácia 2. odstavca čl. 5.4.6 a § 43, ods. 5:
Požiadavky na požiarnu odolnosť obvodovej steny musia byť z vonkajšej
strany splnené, ak sa jedná o obvodovú stenu v požiarne nebezpečnom
priestore alebo obvodová stena tvorí požiarny pás.

Ak sa obvodová stena nenachádza v požiarne nebezpečnom priestore iného
PÚ alebo ak obvodová stena netvorí požiarny pás, tak sa jej požiarna
odolnosť z vonkajšej strany

NEURČUJE!!!!
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