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nutn˘ poãet pﬁídavn˘ch v˘ztuÏn˘ch vloÏek
je tﬁi kusy. UvaÏujeme-li tedy zÛstatkovou
kapacitu síly v pﬁedpínací v˘ztuÏi podle
tab 1. pﬁepoãtenou na 4,4 kusy v˘ztuÏné
vloÏky o prÛmûru 10 mm, pak celkov˘
nutn˘ poãet vloÏek je 3 + 4,4 ≈ 8 vloÏek.
Tato hodnota koresponduje s hodnotou
8,2 v˘ztuÏn˘ch vloÏek získanou v˘poãtem
v programu NEXIS (obr. 3).
Z ÁV ù R
Ze srovnání obou ﬁe‰ení mezní únosnosti v˘‰e uvedeného pﬁíkladu pﬁedpjaté

konstrukce vypl˘vá, Ïe vnitﬁní síly na mezi
únosnosti, respektive mnoÏství nepﬁedpjaté betonáﬁské v˘ztuÏe nutné k pﬁenesení poÏadovaného zatíÏení se vzájemnû
prakticky neli‰í. Pﬁitom metody pouÏité
pro statickou anal˘zu i posouzení jsou naprosto odli‰né. Programov˘ systém NEXIS
tedy poskytuje velmi rychlé, efektivní
a dostateãnû pﬁesné inÏen˘rské ﬁe‰ení
v‰ech typÛ pﬁedpjat˘ch plo‰n˘ch konstrukcí z hlediska statické anal˘zy i posouzení.
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KURZ V¯POâET

POÎÁRNÍ ODOLNOSTI
KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSK¯CH NOREM
Fakulta stavební âeského vysokého uãení technického v Praze ve
spolupráci s Generálním ﬁeditelstvím Hasiãského záchranného
sboru Ministerstva vnitra âR poﬁádají pro statiky a poÏární specialisty kurz V˘poãet poÏární odolnosti konstrukcí podle evropsk˘ch norem, kter˘ se uskuteãní odpoledne ve ãtvrtek 17.
února 2005 v budovû Fakulty stavební âVUT v Praze, Thákurova
7, Praha 6.
Kurz je zamûﬁen na soubor poÏárních návrhov˘ch norem EN
199x-1-2: 2004, kter˘ byl v letech 1995 aÏ 2003 ° revidován
a roce 2004 schválen jako evropské normy.
Pﬁíspûvky na koncepci v˘poãtÛ poÏární odolnosti, na modelování poÏáru, na roz‰íﬁené vyuÏití v˘sledkÛ zkou‰ek a na poÏární
návrh betonov˘ch, dﬁevûn˘ch, ocelov˘ch, ocelobetonov˘ch a hliníkov˘ch konstrukcí seznámí posluchaãe s principy návrhu, novinkami v textu norem oproti pﬁedbûÏn˘m dokumentÛm a dosahovanou pﬁesností v˘poãtÛ na experimentech v laboratoﬁi na
zkou‰ky velkého rozsahu.
Kurz je zaﬁazen do systému celoÏivotního vzdûlávání âKAIT. Jeho
absolvování je navrÏeno na ocenûní bodovou hodnotou 3. VloÏné
ãiní 950,- Kã. Akce je poﬁádána s podporou grantu fondu rozvoje
pro vzdûlávání státní správy Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy ã. 62/2004. Úãastníci obdrÏí monografii „V˘poãet poÏárPohled na okenní otvory pﬁi plnû
rozvinutém poÏáru

Sloup z vysokopevnostního
betonu po poÏáru
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Rozhoﬁívání

Plnû rozvinut˘ poÏár

Dohoﬁívání
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Tﬁi fáze rozvoje poÏáru: rozhoﬁívání, plnû rozvinut˘ a dohoﬁívání

ní odolnosti stavebních konstrukcí“, která obsahuje v˘klad problematiky doplnûn˘ ãíseln˘mi pﬁíklady a tabulkami, a kompaktní disk
s pﬁedná‰kami a videofilmy z poÏární zkou‰ky na skuteãném
objektu. URL: web.fsv.cvut.cz/pozarni.odolnost/.
Vliv aktivních poÏárních opatﬁení na prÛbûh teploty pﬁi poÏáru
v kanceláﬁi, qf,k = 511 MJ/m2, 7 x 11 m s oknem 1,3 x 9 m, ﬁe‰eno
programem OZone V.2.2
Teplota plynu, °C

1,0 (bez aktivní poÏární ochrany)

1000
0,61

0,87 (napﬁ. jeden nezávisl˘ vodní zdroj)

800
0,61 x 0,87 (napﬁ. samoãinné vodní hasící zaﬁízení
a jeden nezávisl˘ vodní zdroj)
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0,61 x 0,87 x 0,87 (napﬁ. samoãinné vodní hasicí zaﬁízení,
jeden nezávisl˘ vodní zdroja zaﬁízení
dálkového pﬁenosu k poÏární jednotce)
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