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ROZŠÍŘENÁ ZÓNOVÁ METODA: PRAKTICKÝ ZPŮSOB POŽÁRNÍHO NÁVRHU 
ŽELEZOBETONOVÝCH SLOUPŮ 

Na posouzení požární odolnosti železobetonových sloupů nabízí norma tři různé postupy: 
tabelární hodnoty, zjednodušené a obecné metody. Zónová metoda, jako jedna z možných, 
zjednodušených metod, představuje solidní a přehlednou alternativu ke komplexní obecné 
metodě. Původní zónová metoda, vycházející z teorie plasticity, byla dále rozpracována pro účely 
nelineárního výpočtu sloupů při vysokých teplotách. Statistické vyhodnocení přepočtu většího 
množství praktických požárních zkoušek dokládá bezpečnost a hospodárnost této metody. 
Aplikační obor zónové metody lze rozšířit na kruhové průřezy. Na závěr se porovnávají a diskutují 
výsledky výpočtů vybraných příkladů rozšířenou zónovou metodou, aplikovanou v programu RIB 
BEST, s tabelárními hodnotami a obecnou metodou. 

1 POSOUZENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI BETONOVÝCH SLOUPŮ 
Norma Eurocode 2: Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru [1] připouští 3 druhy 
návrhových metod na posouzení požadované doby požární odolnosti: 

1. Konstrukce může být provedena v souladu s výsledky praktických zkoušek, které jsou 
shrnuty do tabelárních hodnot nutných minimálních rozměrů. 

2. Jednotlivé konstrukční prvky mohou být posouzeny výpočetními, zjednodušenými metodami. 
3. Chování konstrukčních prvků i celých nosných konstrukcí při požáru může být simulováno 

obecnými výpočetními metodami. 

Rozdíly nespočívají pouze v komplexnosti uvedených metod, nýbrž i v jejich použitelnosti. 
Tabelární hodnoty jsou vhodné pro rychlé posouzení konstrukčních prvků, zjednodušené metody 
mohou být využity při ručním výpočtu mezní únosnosti průřezu při požáru, a obecné metody lze 
využít při řešení komplikovaných návrhů, pouze spolu se strojovým numerickým výpočtem. 

V národních přílohách k příslušné normě mohou být obsaženy další upřesňující požadavky, jak 
je tomu např. u jejich německé varianty [2], kde je na rozdíl od obecného Eurocodu, tedy i jeho 
české, resp. slovenské varianty, použití některých tabelárních hodnot vyloučeno, a dále je ze 
zjednodušených metod přípustná pouze zónová metoda, kterou lze aplikovat u sloupů navíc jen 
za dalších, upřesňujících podmínek [5] a [6], které tak vedou na Rozšířenou zónovou metodu. 

2 ROZŠÍŘENÁ ZÓNOVÁ METODA 

2.1 Stav 
Zónovou metodu původně vyvinul K. Hertz [3] pro ruční výpočet požárního návrhu 
železobetonových sloupů. Vzhledem k nelineárním průběhům, jak teplotně závislých 
materiálových parametrů, tak i teplotních přetvoření, u betonových průřezů vystavených účinkům 
požáru, zavádí pro odvození zjednodušené metody K. Hertz různé předpoklady. Teplotní 
přetvoření se zanedbávají a každé vlákno průřez dosahuje potřebného stlačení na dosažení 
meze tlakové pevnosti. Předpokládá se plastické chování betonu. Za těchto předpokladů lze 
popsat únosnost průřezu pomocí teplotně závislé pevnosti 𝑓𝑐,𝜃 a ohybovou tuhost na základě 

teplotně závislého modulu pružnosti 𝐸𝑐,𝜃. Podrobný průběh pracovního diagramu napětí – 
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přetvoření není pro odvození zónové metody zapotřebí. Platnost těchto výchozích předpokladů 
ověřoval M. Achenbach [4], a tyto pro různé konstitutivní vztahy potvrdil. 

K. Hertz vyšetřuje ve svém odvození obdélníkový průřez dle obr. 1 a předpokládá paralelní 
průběh izoterm v průřezu s jeho obrysem. V tomto případě je tlaková pevnost betonového 
průřezu pro řez těžištěm rovnoběžným s hranou b dána výrazem: 

𝑛𝑅𝑐,𝜃 = ∫ 𝑓𝑐(𝜃)
𝑏

2

−
𝑏

2

dy = ∫ 𝑘𝑐(𝜃) ∙ 𝑓𝑐𝑘

𝑏

2

−
𝑏

2

dy = 𝑘𝑐,𝑚 ∙ 𝑓𝑐𝑘 ∙ 𝑏 (1) 

kde 𝑘𝑐(𝜃) je teplotně závislý redukční součinitel, resp. 𝑘𝑐,𝑚  „průměrný“ redukční součinitel 

𝑘𝑐,𝑚 =

∫ 𝑘𝑐(𝜃)
𝑏
2

−
𝑏
2

dy

𝑏
. 

(2) 

„Průměrná“ únosnost je vyjádřena zmenšeným průřezem s materiálovými parametry v bodě M: 

𝑛𝑅𝑐,𝜃 = 𝑘𝑐,𝑚 ∙ 𝑓𝑐𝑘 ∙ 𝑏 = 𝑘𝑐(𝜃𝑀) ∙ 𝑓𝑐𝑘 ∙ (𝑏 − 2 ∙ 𝑎𝑧,𝑓). (3) 

Míra zmenšení průřezu 

𝑎𝑧,𝑓 =
𝑏

2
∙ (1 −

𝑘𝑐,𝑚

𝑘𝑐(𝜃𝑀)
) (4) 

zohledňuje „průměrný“ pokles pevnosti. Z porovnávacích výpočtů zavádí K. Hertz na modelování 
poklesu ohybové tuhosti empirickou rovnici 

𝑎𝑧,𝐸𝐼 =
𝑏

2
∙ (1 − (

𝑘𝑐,𝑚

𝑘𝑐(𝜃𝑀)
)

4 3⁄

) (5) 

jejíž platnost ověřuje M. Achenbach [4]. 

 

 
Obrázek 1: vlevo: veličiny průřezu pro zónovou metodu, vpravo: průběh teplotně 

závislých tlakových napětí betonu (━), „průměrné“ pevnosti (-) a napětí (…) pro z = 0 

Herzova zónová metoda je jako zjednodušená metoda požárního návrhu součástí normy EN 
1992-1-2 [1]. Bohužel je však její popis v normě nekompletní, resp.  nesrozumitelný. Pro správnou 
aplikaci zónové metody proto německá národní příloha [2] odkazuje na práce autorů Zilch, Müller 
a Reitmayer [5] a autorů Cyllok a Achenbach [6], kteří navrhují jistá doplnění k navrhování 
železobetonových sloupů zónovou metodou. Zilch, Müller a Reitmayer [5] zohledňují termická 
přetvoření posunutím pracovního diagramu napětí – přetvoření o hodnotu termického přetvoření, 
čímž se podstatným způsobem liší od původních předpokladů K. Hertze. Cyllok a Achenbach [6] 
zohledňují zamezená termická přetvoření tlačené výztuže, bez podrobnějšího, vědeckého 
zdůvodnění, zavedením paušálního snížení pevnosti betonářské výztuže. 

M. Achenbach v [4] navazuje na tyto uvedené práce [5,6] a převádí zónovou metodu z původního 
ručního výpočtu na nelineární výpočet. Prověřuje původní předpoklady zónové metody a 
předkládá zjednodušenou metodu požárního návrhu železobetonových sloupů, rozšířenou 
zónovou metodu, která vychází z následujících předpokladů: 
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1. Teplotní přetvoření betonu a betonářské výztuže se zanedbávají. 
2. Ohořelý obrys průřezu, dle obr. 1, se zmenšuje o hodnotu 𝑎𝑧,𝐸𝐼. 

3. Materiálový model betonu odpovídá normovým pracovním diagramům obecné metody dle 
[1]. Ve zbytkovém průřezu se předpokládají konstantní materiálové parametry, vztažené 
na teplotu v bodě M. 

4. Uvažuje se stlačení při maximálním tlaku |𝜀𝑐1,𝜃| ≥ 3,5 ‰. 

5. Materiálový model betonářské výztuže odpovídá normovým pracovním diagramům 
obecné metody dle [1]. 

6. Redukuje se plocha tlačené výztuže. Redukční součinitel 𝜂𝑠(𝜃) nabývá hodnot 1,0 pro 
100 °C a 0,5 nad 400 °C. Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují. 

Rozšířenou zónovou metodu dle M. Achenbacha úspěšně potvrzují přepočty laboratorních 
zkoušek a přímou pravděpodobnostní metodou je stanovena její úroveň bezpečnost v porovnání 
s obecnou metodou [4]. Ukazuje se, že tato rozšířená zónová metoda je svými výsledky a úrovní 
bezpečnosti srovnatelná s obecnou metodou [4, 7]. 

2.2 Verifikace 
Rozšířená zónová metoda dle M. Achenbacha [4] byla implementována v programu RIB BEST 
na statické výpočty betonových sloupů pozemních staveb [8]. Základem tohoto programu je 
geometricky (teorie II. řádu) a materiálově nelineární výpočet metodou konečných prvků. 

Pro ověření správnosti této implementace v programu BEST byly přepočteny zkoušky 
železobetonových sloupů, prováděných na Technické univerzitě Braunschweig [9] a univerzitách 
v Liège a Gentu [10].  Pro přepočet těchto laboratorních zkoušek se uvažovalo se změřenými 
parametry fc a fy a teplotně závislými pracovními diagramy napětí – přetvoření dle EN 1992-1-2 
[1]. Termická analýza předpokládá ohoření dle normové teplotní křivky a zbytkovou vlhkost 
betonu 3%. Uvažuje se s dolní mezí teplotní vodivosti a hustotou 2400 kg/m3. Okrajové podmínky 
přenosu tepla se uvažují dle normy. 

Dosažené výsledky byly následně statisticky vyhodnoceny. Sleduje se poměr 𝜂 = 𝑡𝑐𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑥𝑝⁄  

spočtené a skutečné doby požární odolnosti. Ze statistického vyhodnocení [11] celkem 𝑛 = 56 
laboratorních zkoušek vyplývá střední hodnota �̅� = 1,35 při směrodatné odchylce 𝑠 = 0,84. 

Grubbsův test extrémních odchylek (𝛼 = 0,1) vyloučil 7 vzorků. Po jejich odstranění je zjištěná 
střední hodnota �̅� = 1,07 a směrodatná odchylka 𝑠 = 0,26. Program tedy svým výpočtem lehce 
nadsazuje požární odolnost ověřovaných sloupů, ale výsledky se v průměru nachází v obecně 
přijatelném rozmezí +/- 10 %. Průběh hustoty a rozptylu výsledků viz obr. 2. 

 
Obrázek 2: vlevo: statistické rozdělení φ(𝜂 =  𝑡𝑐𝑎𝑙/𝑡𝑒𝑥𝑝), vpravo: funkce rozptylu  

Φ (𝜂 =  𝑡𝑐𝑎𝑙/𝑡𝑒𝑥𝑝) přepočtu laboratorních zkoušek rozšířenou zónovou metodou (bez 

extrémů) 

2.3 Rozšíření na sloupy s kruhovým průřezem 
Základní myšlenka Hertzovy zónové metody, modelování ohořelého průřezu zmenšením jeho 
rozměrů a s konstantním průběhem materiálových parametrů, je přenositelná na jiné tvary 
průřezů. Kolektiv autorů Krybus, Achenbach a Prifti prověřil rozšíření na kruhové průřezy [12]. 
Vyšetřuje se řez středem průřezu. Při ohoření celého obrysu průřezu lze předpokládat soustředný 
průběh izoterm. 
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Obr. 3 uvádí související průběh pevnosti kruhového průřezu při požáru. 

 
Obrázek 3: vlevo: veličiny kruhového průřezu pro rozšířenou zónovou metodu, 

vpravo: průběh teplotně závislých tlakových napětí betonu (━), „průměrné“ pevnosti 

(-) a napětí (…) pro řez středem 

Únosnost plného průřezu je dána vztahem 

𝑁𝑅𝑐,𝜃 = ∫ ∫ 𝑓𝑐,𝜃

𝑟

0

2𝜋

0

∙ 𝑟 𝑑𝑟 𝑑𝜑 = ∫ ∫ 𝑘𝑐(𝜃) ∙ 𝑓𝑐𝑘

𝑟

0

2𝜋

0

∙ 𝑟 𝑑𝑟 𝑑𝜑. (6) 

Po zavedení „průměrného“ redukčního součinitele: 

𝑘𝑐,𝑚 =
2 ∫ 𝑘𝑐(𝜃) ∙ 𝑟 𝑑𝑟

𝑟

0

𝑟2
, (7) 

dostáváme pro únosnost 

𝑁𝑅𝑐,𝜃 = 𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ 𝑘𝑐,𝑚 ∙ 𝑓𝑐𝑘 . (8) 

Plný průřez s teplotně závislým průběhem pevnosti lze nahradit redukovaným zbytkovým 
průřezem s pevností ve středu, s ekvivalentní únosností: 

𝑁𝑅𝑐,𝜃 = 𝜋 ∙ (𝜂𝑓 ∙ 𝑟)
2

∙ 𝑘𝑐(𝜃𝑀) ∙ 𝑓𝑐𝑘 (9) 

Z rovnic (8) a (9) lze vyjádřit šířku „poškozené“ zóny při konstantním průběhu pevnosti: 

𝑎𝑧,𝑓 = 𝑟 ∙ (1 − √
𝑘𝑐,𝑚

𝑘𝑐(𝜃𝑀)
). (10) 

Dle doporučení K. Hertze [3] lze šířku poškozené zóny využít pro modelování poklesu ohybové 
tuhosti [12]: 

𝑎𝑧,𝐸𝐼 = 𝑟 ∙ (1 − (
𝑘𝑐,𝑚

𝑘𝑐(𝜃𝑀)
)

2 3⁄

) (11) 

Na rozdíl od obdélníkových průřezů je počet provedených požárních zkoušek sloupů s kruhovým 
průřezem značně omezený, a tudíž nedostačuje pro odpovídající statistické vyhodnocení. 
Přepočet čtyř experimentů autorů Franssen a Dotreppe [13] však ukazuje, že rozšířená zónová 
metoda dává pro tyto vyšetřované sloupy, ve srovnání s obecnou metodou, konzervativní, tj. 
bezpečnou dobu požární odolnosti [12]. 
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3 SROVNÁVACÍ VÝPOČTY 
Tato kapitola porovnává na v literatuře dostupných příkladech výsledky různých metod požárního 
návrhu. Toto má za cíl ukázat možnosti posouzení požární odolnosti neztužených sloupů (konzol) 
a kyvných stojek a ilustrovat jistá specifika požárního návrhu. 

Pro výpočty obecnou metodou (OM) byl aplikován program InfoCAD [14], pro výpočty rozšířenou 
zónovou metodou (RZM) program RIB BEST [8]. 

3.1 Kyvné stojky 
U kyvných stojek (= jednopodlažní sloupy v objektech s jiným, vodorovným ztužujícím nosným 
systémem) lze za dodržení normových podmínek využít tabelární metody. Oba řešené sloupy 
jsou uvedeny a jejich požární návrh podrobně popsán v publikaci Betonkalender 2018 [15]. 
Podstatné parametry termické a mechanické analýzy uvádí tabulka 1. 

Betonářská výztuž, výroba válcovaná za tepla 

Kamenivo křemičité 

Teplotní vodivost horní mez 

Vlhkost betonu 3 % 

Surová hustota betonu 2300 kg/m3 

Tabulka 1: parametry termické a mechanické analýzy 

U příkladu 1, viz obr. 4, se jedná o vnitřní mezipodlažní sloup se čtvercovým průřezem, který je 
modelován jako kyvná stojka o výšce 4,2 m. Tento sloup z betonu C30/37 je vyztužen 4 pruty 
Ø20 B500B s osovým krytím a = 40 mm. Celý sloup je vystaven účinkům požáru a má být 
posouzena vyhovující třída požární odolnosti R60. Návrhová hodnota svislé síly při běžné teplotě 
je 𝑁𝐸𝑑 =  −724 𝑘𝑁, při požární návrhové situaci 𝑁𝐸𝑑,𝑓𝑖 =  −408 𝑘𝑁. 

 
Obrázek 4: příklad 1 – mezipodlažní sloup, rozměry v cm 

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou splněny výchozí předpoklady pro posouzení metodou A dle 
kap. 5.3.2 EN 1992-1-2 [1], mohou být ověřeny minimální rozměry dle normové tabulky 5.2a nebo 
přímo spočtena doba požární odolnosti z rovnice 5.7. přesným výpočtem třídy odolnosti prvku a 
jeho využití. Z rovnice 5.7 plyne doba požární odolnosti 77 minut, což potvrzuje zařazení do 
uvedené třídy PO R60. 

Numerické výpočty požární odolnosti předpokládají zamezením rotace sloupu kolem vlastní osy. 
Získané výsledky uvádí tabulka 2. Ukazuje se, že nejdelší dobu požární odolnosti dává empirická 
rovnice 5.7. Rozšířená zónová metoda, jako představitel zjednodušených metod, podceňuje 
požadovanou dobu požární odolnosti sloupu o 8 minut. 
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Řešení Metoda Rfi [min] 

Reference [15] Rovnice 5.7 77 

Reference [15] OM 69 

InfoCAD OM 67 

RIB BEST RZM 52 

Tabulka 2: doba požární odolnosti mezipodlažního sloupu (příklad 1) 

U příkladu 2 se jedná o podkrovní železobetonový sloup [15] s kruhovým průřezem o průměru 
350 mm, vyztuženým 15 ks profilů Ø20, B500, s osovým krytím 40 mm, viz obr. 5. Je požadovaná 
třída požární odolnosti R120. Výška tohoto sloupu z betonu C45/55 je 3,45 m. Návrhová hodnota 
svislé síly Pd při stálé návrhové situaci je 3750 𝑘𝑁, při požární návrhové situaci 1497 𝑘𝑁.  Tabulka 
3 uvádí výsledky porovnávaných metod výpočtu. 

 
Obrázek 5: příklad 2 – podkrovní sloup, rozměry v cm 

Přestože je u tohoto sloupu pro metodu A překročen [1] maximální stupeň vyztužení průřezu 𝐴𝑠 =
0,049 𝐴𝑐 > 0,04 𝐴𝑐, lze jej zařadit do třídy R120, což potvrzuje výpočet doby požární odolnosti 
149 minut z empirické rovnice 5.7. Stejnou hodnotu doby požární odolnosti dává i obecná metoda. 
Výpočtem rozšířenou zónovou metodou chybí do splnění třídy R120 jedna minuta. 

Řešení Metoda Rfi [min] 

Reference [15] Rovnice 5.7 149 

InfoCAD OM 149 

RIB BEST RZM 119 

Tabulka 3: doba požární odolnosti podkrovního sloupu (příklad 2) 

Ve srovnání s obecnou metodou a empirickou rovnicí 5.7 dává rozšířená zónová metoda 
konzervativnější výsledky, tj. návrh je bezpečnější. Zajímavý je fakt, že tabelární metoda, resp. 
rovnice 5.7 dávají nejdelší doby požární odolnosti. Obecný princip „jednoduchá metoda = 
konzervativnější výsledek“, resp. „pracná numerická metoda = přesnější výsledek“ je u těchto 
konkrétních příkladů narušen. Metoda A vychází jako empirická metoda z vyhodnocení 82 
požárních zkoušek [16]. Lze se domnívat, že „hospodárnost“ této metody je dána jejím naladěním 
přímo na experimentálně získané výsledky. Toto potvrzují i srovnávací studie s obecnou metodou 
[16]. 
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3.2 Neztužené sloupy (konzoly) 
Příklad 3, z publikace Betonkalender 2018 [15], představuje železobetonový sloup s 
obdélníkovým průřezem. Tento sloup z betonu C30/37 je vyztužen 4 ks profilů Ø28 a 4 ks profilů 
Ø25, s osovým krytím a = 45 mm. Hlava sloupu je excentricky (e1 = 283 mm) zatížena svislou 
silou 218 kN a směrově proměnným větrem (tlak vs. sání) 27 kN vs. -14,6 kN. Tento neztužený 
sloup má být navržen pro třídu požární odolnosti R90. 

Posouzení tohoto sloupu dle normové metody [2], příloha AA, na R90 nevyhovuje. Z těchto 
důvodů se navrhuje změna rozmístění nebo zvýšení množství výztuže a třídy betonu, nebo 
zvětšení plochy průřezu [15]. 

Numerické výpočty dávají rovněž nižší než požadovanou dobu požární odolnosti: sloup na 
požadavek třídy požární odolnosti R90 nevyhovuje. Výsledky spočtených dob požární odolnosti 
uvádí tabulka 4. V tomto případě je doba požární odolnosti spočtená rozšířenou zónovou 
metodou sice delší než z obecné metody, přesto však nedostačuje pro splnění požadavku R90, 
tj. i tento výsledek leží na straně bezpečnosti. 

 
 

Obrázek 6: příklad 3 – neztužený sloup dle [15], rozměry v cm 

Řešení Metoda Rfi [min] 

InfoCAD OM 70 

RIB BEST RZM 80 

Tabulka 4: doba požární odolnosti neztuženého sloupu (příklad 3) 

Druhý neztužený sloup (příklad 4) je uveden v německé národní příloze DIN EN 1991-1-2/NA [17] 
jako referenční příklad pro verifikaci výpočetních programů na posouzení požární odolnosti 
obecnou metodou. Oproti parametrům uvedeným v tabulce 1 se v tomto referenčním příkladu 
uvažuje se surovou hustotou betonu 2400 kg/m3. Sloup je proveden z betonu C20/25 a vyztužen 
6 ks profilů Ø20, s osovým krytím 55 mm. V případě požáru je hlava sloupu excentricky 
(e1 = 35 mm) zatížena svislou silou NGk = 79 kN a na sloup působí spojité zatížení větrem 
w = 1,74 kN/m. Tento neztužený sloup má být navržen pro třídu požární odolnosti R90. 
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Obrázek 7: příklad 4 - neztužený sloup z DIN EN 1991-1-2/NA, příloha CC, příklad 
10, rozměry v cm 

Dobu požární odolnosti sloupu dle obr. 7 uvedenou ve zmíněné normě a výsledky porovnávaných 
numerických metod souhrnně obsahuje tabulka 5. 

Řešení Metoda Rfi [min] 

Reference [16] OM  93 

InfoCAD OM 97 

RIB BEST RZM 87 

Tabulka 5: doba požární odolnosti neztuženého sloupu, DIN EN 1991-1-2/NA, příloha 
CC, příklad 10 (příklad 4) 

Použití tabelární metody nebo empirické rovnice 5.7 dle EN 1992-1-2 [1] není přípustné, neboť 
obě tyto metody vycházejí z požárních zkoušek na ztužených sloupech, tj. se zamezením 
vodorovného posuvu v patce a hlavě sloupu. V obou uvedených případech se ukazuje, že 
rozšířená zónová metoda dává bezpečné výsledky. Závěry týkající se její hospodárnosti nelze z 
důvodu omezeného počtu vzorků učinit. Statistická analýza výsledků rozšířené zónové metody 
implementované v programu RIB BEST, uvedená v kapitole 2.2, dokládá, že výpočet pouze mírně 
podceňuje skutečnou, experimentálně zjištěnou dobu požární odolnosti, tedy není 
pravděpodobný výrazně nehospodárný návrh. To by bylo popř. vhodné doložit dalšími 
porovnávacími výpočty, např. parametrickými studiemi. 

4 REKAPITULACE A DALŠÍ VÝVOJ 
Z hlediska komplexnosti a použitelnosti lze zařadit rozšířenou zónovou metodu na požární návrh 
železobetonových sloupů na rozmezí tabelární metody a obecných metod. Zónová metoda, 
původně vyvinutá jako plastická analýza, je po uvedených úpravách vhodná pro nelineární 
výpočty štíhlých betonových sloupů vystavených účinkům požáru. Implementace představené 
metody v programu RIB BEST byla úspěšně verifikována přepočtem výsledků řady požárních 
zkoušek. 

Ačkoliv byla tato metoda původně navržená pro obdélníkové průřezy [3], lze redukci průřezu 
„poškozenou zónou“ analogicky odvodit i pro kruhové průřezy. Přepočty vybraných požárních 
zkoušek potvrzují praktickou použitelnost rozšířené zónové metody i pro požární situaci sloupů 
s kruhovým průřezem. 

Na čtyřech typických požárních návrzích železobetonových sloupů jsou prezentovány výsledky 
z rozšířené zónové metody, obecné metody a pro kyvné stojky rovněž z tabelární metody A. 

Rozšířená zónová metoda poskytuje ve srovnání s obecnou metodou v průměru konzervativnější 
výsledky a ve vyšetřovaných příkladech nepřevyšuje výsledky tabelárních hodnot, resp. z 
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empirické rovnice 5.7. Spočtené hodnoty doby požární odolnosti „oscilují“ okolo výsledků 
z obecné metody, tj. vychází jak kratší, tak i delší doby požární odolnosti. Zónová metoda byla 
koncipována pro ruční výpočet tak, aby mol být výpočet realizován běžnými postupy stavební 
statiky. Nad rámec toho představuje rozšířená zónová metoda verifikovanou, teoreticky 
podloženou metodu na požární návrh železobetonových sloupů, a může tak posloužit i ke kontrole 
výsledků z obecných metod. Zamýšlený cíl, nabídnout alternativní metodu požárního návrhu 
železobetonových sloupů, tak byl dosažen. 
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