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Předmluva

Tento dokument (EN 1365-1:2012) byl zpracována technickou komisí CEN/TC 127 Požární bezpečnost
staveb, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2013 dát statut národní normy, a to buď vydáním
identického textu nebo schválením k přímému používání a národní normy, které s ní jsou v rozporu, je
nutno zrušit nejpozději do dubna 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1365-1:1999.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu.

Hlavní rozdíly v porovnání s předchozím vydání jsou uvedeny níže:

zavedení mechanického zatížení na zkušební vzorek;a.
změny v důsledku úprav v EN 1363-1.b.

EN 1365 „Zkoušení požární odolnosti nosných prvků“ sestává z následujících částí:

Část 1: Stěny;●

Část 2: Stropy a střechy;●

Část 3: Nosníky;●

Část 4: Sloupy;●

Část 5: Balkóny a rampy;●

Část 6: Schodiště.●

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Účelem této zkoušky je změřit schopnost reprezentativního vzorku nosné stěny odolávat šíření požáru
z jedné strany na druhou při zachování své nosnosti. Platí pro vnitřní i obvodové stěny.

UPOZORNĚNÍ

Všechny osoby zabývající se řízením a prováděním této zkoušky požární odolnosti musí věnovat
pozornost tomu, že požární zkoušky mohou být nebezpečné a že při nich existuje nebezpečí
uvolňování toxických a/nebo škodlivých kouřů a plynů. Mechanické a provozní nebezpečí může
vzniknout i během montáže zkušebních vzorků nebo konstrukcí, jejich zkoušení a odstraňování zbytků
po zkoušce.



Je nutno posoudit všechna možná nebezpečí a rizika pro zdraví, určit a zajistit potřebná bezpečnostní
opatření. Je nutno vydat písemné bezpečnostní pokyny. Příslušní pracovníci musí být patřičně
vyškoleni. Má být být zajištěno, aby pracovníci laboratoře trvale dodržovali písemné bezpečnostní
pokyny.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví metodu zkoušení požární odolnosti nosných stěn. Platí pro vnitřní
i obvodové stěny. Požární odolnost obvodových stěn se může stanovit za podmínek vnitřního
i vnějšího požárního namáhání.

Požární odolnost nosných stěn se běžně hodnotí bez výplně otvorů jako jsou například dveře, zasklení
nebo požárně odolné potrubí. Lze-li prokázat, že konstrukce otvoru je taková že nepřenáší zatížení,
pak se výplň otvorů nemusí zkoušet v zatíženém stavu. Má-li být výplň otvoru začleněna do
hodnocení, je nutno její vliv stanovit samostatně.

Tato zkušební metoda neplatí pro nedělicí nosné stěny, které lze v malých šířkách zkoušet jako sloupy
podle EN 1365-4.

Tato norma navazuje na EN 1363-1:1999NP1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


