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1 Úvod 

Stavební materiály a výrobky a z nich tvořené jednotlivé konstrukce jsou základními 

prvky stavebních objektů. Kaţdá stavba by měla být, ve vazbě na stavební materiály 

a výrobky do ní zabudovávané, navrţena a provedena tak, aby byla při respektování 

hospodárnosti vhodná pro poţadovaný účel vyuţití. Jednotlivé stavební materiály 

a výrobky totiţ mají zásadní vliv zejména na mechanickou odolnost a stabilitu staveb, 

poţární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých ţivotních podmínek a ţivotního prostředí, 

ochranu proti hluku, bezpečnost při uţívání staveb, úsporu energií a ochranu tepla, atd. 

A to jak při jejich uţívání, tak při jejich běţné údrţbě a působení běţně předvídatelných 

vlivů po celou dobu předpokládané existence staveb. Ve vztahu k poţární bezpečnosti lze 

vhodnou volbou materiálů, výrobků a vhodným řešením stavebních konstrukcí 

u stavebních objektů účinně bránit rozvoji a šíření poţárů, nebo toto do určité míry 

omezit. 

Kaţdý materiál nebo výrobek je charakterizován svými vlastnostmi, které vychází 

z technických charakteristik stanovených prostřednictvím zkušebních metod a postupů. 

Specifickou kategorií jsou poţárně technické charakteristiky. Bakalářská práce popisuje 

poţárně technické charakteristiky, mapuje tuzemské zkušební metody stanovení poţárně 

technických charakteristik stavebních materiálů a výrobků ve vazbě na poţární bezpečnost 

staveb, hodnotí současný stav a tento formou doporučení precizuje. 

Existuje celá řada i zahraničních zkušebních metod a postupů stanovení poţárně 

technických charakteristik, ze kterých bylo i při tvorbě národních normativů v některých 

případech čerpáno, stejně tak jako existuje mnoho zkušebních metod postihujících oblast 

poţárně technických charakteristik, které se však váţou ke stavebním konstrukcím. Tyto 

zkušební metody nejsou vzhledem ke stanovenému rozsahu bakalářské práce v textu 

uváděny. 

Cílem bakalářské práce je vytvořit komentovaný přehled stanovení a ověřování 

vlastností stavebních výrobků v souvislosti s poţární bezpečností, posoudit současný stav 

a stanovit výhledová doporučení. 
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2 Rešerše 

Pro tvorbu této bakalářské práce bylo zapotřebí nastudovat níţe uvedenou literaturu 

a další zdroje, zejména české technické normy. Primárně z těchto bylo při vypracování 

bakalářské práce čerpáno. Ostatní pouţité zdroje jsou uvedeny v seznamu literatury. 

FILIPI, Bohdan. Nauka o materiálu. Ostrava: Sdruţení poţárního a bezpečnostního 

inţenýrství, 2003. 124 s. ISBN 80-86634-11-6 

Tato publikace je kromě obecných aspektů hoření a tvorby dýmu zaměřena na oblast 

poţárně technického zkušebnictví, na charakteristiky popisující zapalitelnost, hořlavost 

a vývoji dýmu pevných materiálů. V publikaci jsou vedle v ČR platných normalizovaných 

zkušebních metod uvedeny a komentovány i zahraniční zkušební standardy. 

Z publikace byly pouţity základní informace, skutečnosti a některé závěry autora, 

týkající se v bakalářské práci popisovaných zkušebních metod. 

NETOPILOVÁ, Miroslava, KAČÍKOVÁ, Danica, OSVALD, Anton. Reakce 

stavebních výrobků na oheň. Ostrava: Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 

2010. 126 s. ISBN 978-80-7385-093-7 

Publikace poskytuje informace o vývoji zkušebních metod poţárně technických 

charakteristik stavebních materiálů a o současných zkušebních metodách pro stanovení 

reakce stavebních výrobků na oheň v návaznosti na mezinárodní harmonizaci soustavy 

technických specifikací stavebních výrobků. Publikace mi napomohla k základní orientaci 

v předmětné problematice. 

Z publikace byly čerpány skutečnosti o vývoji zkušebních metod či údaje 

o parametrech ovlivňujících výsledky zkoušek reakce na oheň. 

Skutečnosti řešící legislativní úpravu problematiky byly čerpány z předmětných sbírek 

zákonů. Jedná se o právní a další předpisy [1] - [9], citované v seznamu literatury. 

Při tvorbě kapitol bakalářské práce, věnovaných jednotlivým zkušebním metodám 

a vazbě na poţární bezpečnost staveb, bylo čerpáno výhradně z českých technických 

norem [11] - [13], [15], [18] - [27] a [29] - [33], které jsou citovány v seznamu literatury. 

Z těchto zdrojů rovněţ vychází obrazová i tabulková příloha. 
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3 Legislativní rámec 

V úvodu zmíněné základní poţadavky na bezpečnost a uţitné vlastnosti staveb 

stanovovala dnes jiţ zrušená vyhláška č. 137/1998 Sb.
[1]

 Ta byla prováděcím předpisem 

v té době platného zákona č. 50/1976 Sb.
[2]

 Tento stavební zákon stanovil, ţe pro stavby 

mohou být navrţeny a pouţity pouze takové výrobky a konstrukce, jejichţ vlastnosti 

z hlediska způsobilosti stavby pro navrţený účel zaručí, ţe stavba při respektování 

hospodárnosti splní uvedené poţadavky.  

Stávající právní úprava na úseku stavebního řádu poţadavky zákona č. 50/1976 Sb. 

a vyhlášky č. 137/1998 Sb. převzala. V současné době jsou zakotveny ve vyhlášce 

č. 268/2009 Sb.
[3]

, která nahradila vyhlášku č. 137/1998 Sb., resp. v zákoně č. 183/2006 

Sb.
[4]

, který od 1. ledna 2007 nahradil zákon č. 50/1976 Sb. Stavební zákon, naposled 

výrazně novelizovaný v roce 2012, upravuje mimo jiné povinnosti a odpovědnost osob při 

přípravě a provádění staveb. Upravuje také podmínky pro projektovou činnost a provádění 

staveb, obecné poţadavky na výstavbu a ochranu veřejných zájmů.  

Oba citované stavební zákony vycházejí ze základního evropského předpisu v oblasti 

stavebnictví, a to Směrnice Rady 89/106/EHS
[5]

. Ta dosud platí, avšak k 1. červenci 2013 

bude nahrazena Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se 

stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Směrnice 

zajišťuje sjednocení základních poţadavků kladených na stavební výrobky. Dále definuje 

technické specifikace (harmonizované evropské normy, evropská technická schválení), 

jejichţ respektováním lze u stavebních výrobků splnit její poţadavky. Stavebními výrobky 

jsou podle směrnice výrobky vyrobené pro dlouhodobé zabudování nebo instalování 

do staveb. V oblasti poţární bezpečnosti směrnici rozpracovává Interpretační dokument 

č. 2 - Poţární bezpečnost
[6]

, který vymezuje technické specifikace pro evropské technické 

osvědčování. Fungováním evropského systému pro klasifikaci reakce stavebních výrobků 

na oheň se zabývá Pokyn G – Evropský klasifikační systém pro reakci stavebních výrobků 

na oheň
[7]

, který směrnici doplňuje.  

Na uvedené předpisy navazují technické normy. Obecně platí, ţe technické normy 

jsou nezávazné. Závaznost norem je však třeba posuzovat v kontextu platných zákonů 

a vyhlášek, které mohou některé technické normy vyhlásit jako závazné. V oblasti poţární 

bezpečnosti tak činí vyhláška č. 23/2008 Sb.
[8]

, která přímo odkazuje na projektové, 

hodnotové a zkušební normy, uvedené ve své příloze č. 1, a technické normy tímto 

způsobem zezávazňuje.  
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4 Požárně technické charakteristiky 

Vyhláška č. 246/2001 Sb.
[9]

 definuje poţárně technickou charakteristiku jako vlastnost 

látky vyjádřenou měřitelnou hodnotou nebo stanovenou na základě měřitelných hodnot 

více dílčích vlastností anebo jako jev vystihující chování látky při procesu hoření nebo 

s tímto procesem související. Poţárně technickou charakteristiku lze také definovat jako 

údaj, případně soubor údajů, které jsou potřebné pro stanovení preventivních opatření 

k ochraně ţivota, zdraví, osob a majetku. Poţárně technickou charakteristikou nejsou, 

aţ na výjimky, fyzikální konstanty, ale konvenční veličiny, jejichţ reprodukovatelnost 

ve značné míře závisí na kvalitě materiálu, způsobu provedení zkoušek a na podmínkách 

zkoušení
[10]

. 

V případě stavebních materiálů, hmot a výrobků zabudovávaných do staveb se 

v oblasti poţární bezpečnosti jedná o veličiny specifikující vlastnosti, jako jsou hořlavost, 

zapalitelnost, vznětlivost, šíření plamene, uvolněné teplo, výhřevnost, vývin kouře či 

reakce na oheň. 

Hořlavost je moţné definovat jako schopnost stavebního materiálu, hmoty nebo 

výrobku se za stanovených podmínek vznítit, hořet nebo ţhnout účinkem zdroje 

vznícení
[11]

. Zapalitelností, či jinak vznětlivostí se rozumí míra snadnosti, s jakou můţe 

být stavební materiál, hmota nebo výrobek za stanovených podmínek zapálen/vznícen. 

Šířením plamene je moţné označit postup hranice hoření plamenem na povrchu materiálu, 

nebo při šíření směsi plynů. Uvolněné teplo je vyjádřeno tepelnou energií vyvolanou 

hořením (obvyklou jednotkou je Joule [J]). Výhřevnost je moţné chápat jako tepelnou 

energii uvolněnou hořením při přeměně veškeré vzniklé vody na plynné skupenství
[12]

. 

Reakce stavebního výrobku na oheň, definovaná jako odezva výrobku za určených 

podmínek, příspěvkem vlastního rozkladu k rozvoji ohně, kterému je vystaven
[13]

, je 

vyjádřena kombinací několika poţárně technických charakteristik. 

Různými zkušebními metodami jsou zjišťovanými poţárně technickými 

charakteristikami např.: 

- teplota vzplanutí (FIT - Flame Ignition Temperature) - jedná se o nejniţší teplotu 

vzduchu proudícího kolem zkoušeného vzorku materiálu, při které se uvolní 

ze zkoušeného materiálu takové mnoţství zplodin, které s proudícím vzduchem 

vytvoří směs schopnou zapálení pomocí vnějšího zdroje plamene, 

- teplota vznícení (SIT - Spontaneous Ignition Temperature) - jedná se o nejniţší 

teplotu vzduchu proudícího kolem zkoušeného vzorku materiálu, při které se uvolní 
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ze zkoušeného materiálu takové mnoţství zplodin, které s proudícím vzduchem 

vytvoří směs schopnou iniciace bez vnějšího zdroje plamene, 

- teplota žhnutí (GT – Glowing Temperature) - jedná se o nejniţší teplotu vzduchu, 

při které se u zkoušeného materiálu iniciuje bezplamenné hoření
[14]

, 

- kyslíkové číslo – jedná se o minimální objemový zlomek kyslíku ve směsi kyslíku 

a dusíku při teplotě (23±2) °C, který ještě za stanovených zkušebních podmínek 

umoţňuje hoření materiálu plamenem, 

- spalné teplo – jedná se o tepelný obsah látky při dokonalém hoření, kdy všechna 

vzniklá voda je za stanovených podmínek zcela zkondenzovaná obvyklou 

jednotkou je kilojoule na gram [kJ.g
-1

], 

- rychlost šíření plamene – jde o poměr vzdálenosti, kterou za stanovených 

podmínek urazí čelo plamene během svého šíření a doby tohoto postupu (obvyklou 

jednotkou je metr za sekundu [m.s
-1

])
[12]

. 

- index šíření plamene – jedná se o relativní hodnotu, kterou je vyjádřena schopnost 

stavebních hmot se vznítit a šířit po svém povrchu plamen a která se vyjadřuje 

podílem délkové jednotky a času, v němţ plamen dosáhne určený bod
[15]

, 

- rychlost uvolňování tepla – jde o rychlost vyvíjení tepelné energie způsobené 

hořením
[12]

 a další. 

V tabulce B.1 přílohy B této bakalářské práce jsou uvedeny konkrétní poţárně 

technické charakteristiky rozhodné pro stanovení reakce stavebních výrobků na oheň, 

které stanovuje příloha k rozhodnutí Komise 2000/147/ES, kterým se provádí směrnice, 

pokud jde o klasifikaci z hlediska reakce stavebních výrobků na oheň. Tyto poţárně 

technické charakteristiky jsou rovněţ obsaţeny v ČSN EN 13501-1+A1
[13]

. 
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5 Vývoj zkušebnictví a požadavků na požárně technické vlastnosti stavebních 

materiálů a výrobků 

5.1 Stanovení stupně hořlavosti - ČSN 73 0853 

Zkušební metoda byla náplní ČSN 73 0853:1970, která byla jednou z prvních 

zkušebních norem. Prostřednictvím dnes jiţ neplatné zkušební metody byly porovnávány 

jednotlivé stavební materiály podle toho, kolik hmotnostních procent odhořelo za přesně 

definovaných podmínek a za dobu 10 minut ze zkušebního vzorku (destiček) 

předepsaných plošných rozměrů 100 x 200 mm, vlivem působení Landmannova 

kahanu
[16], [17]

. Podle výsledného úbytku hmotnosti pak byly jednotlivé stavební hmoty 

tříděny do následujících stupňů hořlavosti: 

- stupeň A – nehořlavé stavební hmoty, 

- stupeň B – nesnadno hořlavé stavební hmoty, 

- stupeň C1 – těţce hořlavé stavební hmoty, 

- stupeň C2 – středně hořlavé stavební hmoty a 

- stupeň C3 – lehce hořlavé stavební hmoty. 

Konec platnosti zkušební metody je spojen s ukončením platnosti normy k roku 1980, 

kdy tato byla nahrazena zkušebními metodami podle norem ČSN 73 0861 a ČSN 73 

0862
[16]

. Výše uvedené třídění stavebních hmot podle stupňů hořlavosti však bylo 

zachováno v rámci ČSN 73 0862 a promítalo se dále i do kmenových projektových norem 

kodexu norem poţární bezpečnosti staveb ČSN 73 0802 či ČSN 73 0804
[17]

. 

5.2 Zkušební metoda pro stanovení nehořlavosti hmot - ČSN 73 0861 

Zkušební metoda viz ČSN 73 0861:1979
[18]

 ukončila platnost ČSN 73 0853:1970. 

Účinnosti nabyla 1. ledna 1980. Podstatou zkušební metody bylo určení kritéria hořlavosti 

hmoty, která byla vystavena pod dobu cca 20 minut teplotě v rozsahu 800 aţ 850 °C, 

s průměrnou hodnotou (825±5) °C. Vycházela z mezinárodního testu ISO 1182. 

Zkušební zařízení (viz obr. A.1 přílohy A) tvořila elektricky vyhřívaná válcová pec 

z ţáruvzdorného materiálu, osazená na ocelovém nosném rámu. Ze spodu na pec 

navazoval kónický stabilizátor proudu vzduchu. Teplotu kontrolovaly tři termoelektrické 

články (pro měření teploty v peci, pro měření povrchové teploty vzorku a pro měření 

teploty uvnitř vzorku). 

Zkušební vzorek byl tvaru válce o průměru 45 mm a výšce 50 mm. Před zkouškou 

byla u kaţdého zkušebního vzorku stanovena jeho hmotnost. 
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Průběh zkoušky 

Zkušební vzorek byl vloţen do drţáku a v normou definované pozici do pece. Doba 

zahřívání začala v okamţiku spuštění vzorku do pece a trvala cca 20 minut. Po dobu 

zkoušky se sledovaly teploty na termočláncích, čas a doba hoření vzorku. Po ukončení 

zkoušky byl vzorek zváţen. 

Vyhodnocení zkoušky 

Zkoušený materiál byl povaţován za nehořlavý, pokud: 

I. průměrná teplota ve zkušební peci (ze všech nejvyšších hodnot) nepřesáhla 

ustálenou počáteční teplotu ve zkušební peci o více neţ 50 °C, 

II. průměrná povrchová teplota zkušebního vzorku (ze všech nejvyšších hodnot) 

nepřesáhla ustálenou počáteční teplotu o více neţ 50 °C, 

III. úbytek hmotnosti vzorku nebyl větší neţ 50 % oproti hmotnosti vzorku 

před zkouškou a 

IV. průměrná doba trvání plamene ve zkušební peci nebyla delší neţ 10 s. 

Stavební hmoty, které byly podle této zkušební metody nehořlavé, se zařazovaly 

do stupně hořlavosti A.  

Tato metoda jiţ neplatí, ale v revidované podobě se promítla do ČSN EN ISO 1182. 

5.3 Stanovení stupně hořlavosti - ČSN 73 0862 

Zkušební metoda vycházela z ČSN 73 0862:1981
[11]

, která byla modifikací zkušebního 

testu BS 476: Part 6. Pro potřebu této zkušební metody byla definována stavební hmota 

jako hmota určená k trvalému zabudování do stavebních konstrukcí. Za stavební hmotu 

naopak nebyl povaţován výrobek (např. vícevrstvá deska) sloţený z vrstev různorodých 

hmot, přičemţ nátěrové hmoty a lepidla se za samostatnou vrstvu nepovaţovaly. 

Podstatou laboratorní zkoušky bylo stanovit časovou závislost uvolňování tepla 

ze zkušebního vzorku při tepelném namáhání. Uvolňování tepla bylo charakterizováno 

nárůstem teploty spalných zplodin, které zkoušený materiál produkoval. 

Zkušební zařízení (viz obr. A.2 přílohy A) se sestávalo z komory z ocelového plechu, 

vyloţené azbestem. V horní části komory byl komínek s nástavcem pro odvod spalin, 

ve kterém byl situován termočlánek pro měření teploty spalin. Druhý termoelektrický 

článek pro měření povrchové teploty vzorku byl umístěn v komoře. V komoře byla dvě 

tyčová elektrická topná tělesa a v dolní části podélný plynový hořák. 

Zkušební vzorek měl rozměry 220 x 195 mm a tloušťku 3 aţ 30 mm (tloušťka vzorku 

byla odvislá od měrné hmotnosti vzorku). 
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Průběh zkoušky 

Před vlastní zkouškou bylo zařízení kalibrováno (kalibrace termoelektrických článků, 

kalibrace plynového hořáku na výšku plamene a kalibrační zkouška). Kalibrační zkouška 

se, stejně jako vlastní zkouška materiálu, skládala ze tří časových intervalů. Zapálil se 

plynový hořák a na konci 3. minuty musela být teplota měřená termoelektrickým článkem 

v nástavci komínku na hodnotě (90±5) °C. Potom se přívod plynu na 2. minuty přerušil 

a došlo k chladnutí zařízení, přičemţ byl regulován průtok vzduchu vstupním nasávacím 

otvorem tak, aby na konci 5. minuty byla teplota vzduchu snímaná termoelektrickým 

článkem v nástavci komínku na hodnotě (55±5) °C. Na počátku 6. minuty se opět zapálil 

plynový hořák a spolu s ním i elektrická topná tělesa. Ty se regulovaly způsobem, který 

zaručoval na konci 20. minuty teplotu na termoelektrickém článku v nástavci komínku 

(270±5) °C
[14], [19]

. 

Vyhodnocení zkoušky 

Stupeň hořlavosti stavební hmoty byl stanoven podle pomocné hodnoty Q [-] (viz 

tabulka B.2 přílohy B) vypočítané z hodnot naměřených v průběhu zkoušky. Označení 

stupňů hořlavosti stavebních hmot bylo shodné s ČSN 73 0853:1970. 

Hodnoty stupňů hořlavosti vybraných stavebních materiálů byly uvedeny v hodnotové 

normě ČSN 73 0823:1984 Poţárně technické vlastnosti hmot – Stupeň hořlavosti 

stavebních hmot. Zkušební metoda, stejně tak jako citovaná hodnotová norma dnes jiţ 

neplatí. 

5.4 Změna b) ČSN 73 0862 

Zkušební metoda vycházela z ČSN 73 0862, resp. její změny z února 1991
[20]

. 

Předmětem této zkušební metody bylo zkoušení stavebních hmot, které při tepelném 

namáhání zpěňují a dále stavebních hmot těmito zpěňujícími hmotami chráněnými. 

Podstatou zkušební metody bylo stanovení úbytku hmotnosti zkušebního vzorku 

v procentech. 

Zkušební zařízení tvořil laboratorní plynový kahan s průtokoměrem pro měření 

mnoţství dodávaného plynu z tlakové lahve a kovový rám pro uchycení zkušební vzorku 

(pod úhlem 45° k vodorovné pracovní desce). 

Zkušební vzorky byly o délce 200 mm, šířce 100 mm a tloušťce v rozmezí podle 

ČSN 73 0862. Zkušební vzorky byly před zkouškou klimatizovány a zváţeny. 
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Průběh zkoušky 

Na vzorek osazený do zkušebního rámu hodnocenou stranou dolů se nechal po dobu 

10 minut působit 100 mm vysoký plamen o tepelném výkonu 550 W. Po odstavení 

kahanu se měřil čas samovolného hoření, ţhnutí nebo uhelnatění vzorku. 

Vyhodnocení zkoušky 

Kritériem pro zařazení zkoušené hmoty do předmětného stupně hořlavosti byl úbytek 

hmotnosti po zkoušce (viz tabulka B.3 přílohy B). 

5.5 Komentář ke zkušebním metodám stanovení hořlavosti 

ČSN 73 0853 hodnotila hořlavost stavebních hmot zejména na základě zjištěného 

úbytku hmotnosti zkoušeného materiálu při jeho tepelném namáhání. 

Podstatnou změnu přinesla zkušební metoda podle ČSN 73 0862, která stanovovala 

hořlavost stavebních hmot na základě uvolňovaného tepla při hoření, coţ o něco lépe 

odpovídá procesu hoření. Zkušební zařízení vycházelo z britské normy BS 476: Part 6. 

Výsledné údaje však byly ovlivněny tloušťkou zkušebních vzorků a jejich objemovou 

hmotností. 

Změna b) normy ČSN 73 0862 reagovala na příchod zpěňujících hmot retardujících 

hoření výraznou změnou zkušební metody. Jednalo se o sníţení hodnoty tepelného 

výkonu a zkrácení doby vystavení namáhání vzorku, či odlišné uspořádání vlastní 

zkušební sestavy. Zmíněné zkušební metody však měly shodný způsob klasifikace 

zkoušených stavebních hmot, a to stanovení stupně hořlavosti stavební hmoty, který se 

dále promítal do kmenových projektových norem kodexu norem poţární bezpečnosti.  

Nehořlavost stavební hmoty bylo téţ moţné stanovit zkušební metodou podle ČSN 73 

0861, která vycházela z mezinárodního testu ISO 1182. Nedostatkem však byl poţadavek 

na předepsaný tvar zkušebního vzorku a tedy nemoţnost testovat např. sypké stavební 

hmoty, nebo vrstvené materiály. Nebylo také přesně stanoveno, kdy postupovat podle 

ČSN 73 0862 a kdy podle ČSN 73 0861
[14]

. 

5.6 Zkušební metoda pro stanovení vznětlivosti materiálů - ČSN 64 0149 

Zkušební metoda podle ČSN 64 0149:1978
[21]

, vycházející z ISO 871, je účinná 

od 1. července 1978 a je stále v platnosti. Platí pro stanovení vznětlivosti pevných 

materiálů v různých formách. Norma definuje vznětlivost jako schopnost materiálů zapálit 

se při zahřívání za zvýšených teplot, vyjádřenou teplotou vzplanutí a vznícení. Za teplotu 

vzplanutí je povaţována nejniţší teplota vzduchu proudícího kolem vzorku, při které 
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dojde k zapálení směsi plynných produktů rozkladu působením vnějšího zápalného zdroje. 

Teplotou vznícení je nejniţší teplota vzduchu proudícího kolem vzorku, při které dojde 

k samostatnému zapálení vzorku nebo produktů rozkladu (tzn. bez vnějšího zápalného 

zdroje), projevujícímu se plamenem nebo výbuchem. Zkušební metoda umoţňuje 

srovnání charakteristik vznětlivosti různých materiálů, které jsou stanoveny za přesně 

daných laboratorních podmínek, a poskytuje orientační informace o minimálních 

teplotách způsobujících vzplanutí či vznícení materiálů. 

Zkušební zařízení (viz obr. A.3 přílohy A) se skládá z elektrické odporové pece tvaru 

válce ze ţáruvzdorného materiálu, nerezového drţáku vzorku s kruhovým prstencem 

pro vloţení misky se vzorkem. Pomocným zapalovacím zdrojem je buď plynový hořák, 

nebo elektrická odporová spirála. Součásti zařízení jsou přístroje pro regulaci a měření 

průtoku vzduchu a plynu, regulátor teploty vzduchu v peci, tři termočlánky (pro měření 

teploty vzduchu v peci, pro měření teploty vzorku a termočlánek regulátoru teploty) 

a zapisovače teplot. 

Zkušební vzorek jsou o hmotnosti 2 aţ 3 g. Tenké tvrdé materiály se zkouší ve formě 

destiček o rozměrech 15 x 15 mm aţ 20 x 20 mm. Lehčené materiály se zkouší ve tvaru 

hranolku. 

Průběh a vyhodnocení zkoušky 

Zkouší se při konstantní rychlosti proudění vzduchu 25 mm.s
-1

. Zvolí se teplota blízká 

předpokládané teplotě vzplanutí nebo vznícení zkoušeného materiálu, která musí být před 

vsunutím vzorku po dobu 10 minut konstantní. Po spuštění vzorku do pece se začne měřit 

čas. Sleduje se, zda během 15 minut nedojde k vzplanutí nebo vznícení materiálu. Vznik 

plamene je zjišťován jak vizuálně, tak i sledováním průběhu teploty vzorku v čase. 

V okamţiku vzplanutí nebo vznícení totiţ dochází k rychlému růstu teploty vzorku. 

Přednastavená konstantní teplota vzduchu se při opakování zkoušky s novým vzorkem 

o 10 °C sniţuje, došlo-li v časovém intervalu 15 minut od zahájení zkoušky ke vzplanutí 

či vznícení, a to aţ do teploty, při které ke vzplanutí či vznícení v době zkoušky nedojde. 

Výslednou minimální teplotou vzplanutí či vzníceni je pak teplota, při které ještě dochází 

ke vzplanutí či vznícení zvýšená o 10 °C. Analogický postup opakování zkoušky se uţije, 

nedošlo-li v časovém intervalu 15 minut od zahájení zkoušky ke vzplanutí nebo vznícení, 

s tím rozdílem, ţe teplota proudícího vzduchu se o 10 °C zvyšuje. Výslednou minimální 

teplotou vzplanutí či vzníceni je pak teplota, při které jiţ dojde ke vzplanutí či vznícení 

do 15 minut. 
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5.7 Stanovení kyslíkového čísla - ČSN ISO 4589-2 

Jedná se o platnou zkušební metodu podle ČSN ISO 4589-2:1998
[22]

. Platí 

pro stanovení minimální koncentrace kyslíku ve směsi s dusíkem, která je ještě schopná 

udrţet hoření malých zkušebních těles ve vertikální poloze. Výsledky jsou definovány 

jako hodnoty kyslíkového čísla. 

Zkušební zařízení tvoří trubice ze ţáruvzdorného skla upevněná ve vertikální poloze 

na desce, kterou je přiváděna směs kyslíku s dusíkem. Horní vývod trubice je zúţen 

příklopnou redukcí, zaručující předepsanou rychlost proudění plynů. Ve středu trubice je 

drţák zkušebního vzorku - svorka pro upevnění vzorku ve vertikální poloze v případě 

samonosných vzorků. Zkušební vzorek je zapalován trubkovým hořákem, který lze 

zasunout do trubice. Další součástí zkušebního zařízení jsou měřící a regulační zařízení 

pro přívod plynu, vhodné pro měření koncentrace kyslíku ve směsi přiváděných plynů, 

a zařízením pro kontrolu teploty vstupující směsi plynů. Zkušební zařízení je znázorněno 

na obr. A.4 přílohy A. 

Zkušební vzorky jsou rozděleny do šesti skupin (I. aţ VI.) podle typu zkušebního 

tělesa. Základní rozměry samonosných zkušebních vzorků (lisované materiály - I., lehčené 

materiály – II., deskové materiály – III.) jsou: 80 aţ 150 mm délka, 10 mm šířka a 4 aţ 

10,5 mm tloušťka.  

Průběh a vyhodnocení zkoušky 

Zvolí se počáteční koncentrace kyslíku podle hodnot obdobných materiálů. Zkušební 

vzorek je obtékán směsí kyslíku s dusíkem proudícím trubicí směrem vzhůru konstantní 

rychlostí 40 mm.s
-1

 při teplotě (23±2) °C. Zkoušený materiál je zapalován maximálně 

30 s a povaţuje se za zapálený, pokud po oddálení hořáku po dobu 5 s jeho horní část 

hoří. Po zapálení se hořák odstraní a sleduje se doba a délka ohořelé části a další jevy 

doprovázející hoření (např. odkapávání). Kyslíkové číslo zkoušeného materiálu (v případě 

samonosných materiálů) je vyjádřeno koncentrací kyslíku, při které materiál do 180 

s od zapálení uhasne a rozsah hoření nepřekročí 50 mm, přičemţ při minimálním zvýšení 

koncentrace kyslíku bude pokračovat hoření.  

5.8 Komentář ke zkušebním metodám stanovení vznětlivosti 

V případě postupu podle ČSN 64 0149 (Setchkinův test) se jedná o nejrozšířenější 

zkušební metodu pro stanovení vznětlivosti tuhých materiálů. Zkušební metoda vychází 

z ISO 871. Uţívá se pro stanovení teplot vzplanutí, vznícení a ţhnutí. Díky konstrukčnímu 

řešení zkušebního zařízení je zajištěno, ţe na zkoušený materiál nepůsobí sálavé teplo 
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vyhřívaného povrchu pece, ale pouze teplý vzduch, proudící kolem zkoušeného materiálu 

konstantní rychlostí. Setchkinův test je oficiálně normován pro pouţití pouze pro plasty, 

avšak v praxi je uplatňován i pro jiné materiály
[14]

. 

Zkušební metoda stanovení kyslíkového čísla podle ČSN ISO 4589-2 je původně 

určena pro stanovení vznětlivosti plastů. Hoření zkušebního vzorku probíhá 

ve vertikálním směru, a to pro šíření plamene v méně příznivém směru shora dolů, 

přičemţ je závislé na mnoţství uvolněného tepla ze zkušebního vzorku. Jedná se o metodu 

univerzální a její pouţitelnost není omezena pouze na plasty
[14]

. 

Problémy oběma zkušebním metodám způsobují materiály, které při zahřívání 

napěňují a výrazně mění svůj objem
[14]

. 

5.9 Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot - ČSN 73 0863 

Zkušební metoda vychází z ČSN 73 0863:1983. Její revidovaná podoba z 1. ledna 

1992 a je doposud v platnosti
[15]

. Indexem šíření plamene je pro potřebu metodiky 

relativní hodnota, kterou je vyjádřena schopnost stavebních hmot se vznítit a šířit po svém 

povrchu plamen. Vyjadřuje se podílem jednotky délky a času, v němţ plamen dosáhne 

určeného bodu. Účelem zkoušky je zjistit, jak povrch stavební hmoty přispívá k šíření 

poţáru.  

Zkušební zařízení - komora z ocelového plechu je tvořena spalovacím a zkušebním 

prostorem a je vyloţena šamotovými tvarovkami (viz obr. A.5 a obr. A.6 přílohy A). 

Spalovací prostor je opatřen uzavíratelným otvorem pro přívod vzduchu, zkušební prostor 

otvorem s komínovým nástavcem pro odvod spalin. V čelní stěně spalovacího prostoru 

jsou umístěny čtyři plynové hořáky, v dolní části zkušebního prostoru je umístěn přídavný 

plynový hořák pro přímé namáhání tepelného vzorku. Zkušební prostor je uzavírán 

odnímatelnou izolovanou deskou. Teplotu ve spalovacím prostoru měří tři termoelektrické 

články, další dva potom měří teplotu na povrchu zkušebního vzorku. Součástí zkušebního 

zařízení je také zapisovač záznamu teplot, přívod a rozvod topného plynu s ventilem 

a regulátorem tlaku plynu, zařízení pro měření tlaku, technické váhy, zařízení k měření 

délky a laboratorní průtokový plynoměr. 

Zkušební vzorky (viz obr. A.7 přílohy A) jsou základních rozměrů 350 x 1050 mm, 

tloušťka stavební hmoty musí odpovídat její skutečné tloušťce na povrchu konstrukce, 

max. však 50 mm. Nasazuje se na ocelové trny ve stěně zkušebního prostoru. 
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Průběh zkoušky 

Začíná se zapálením plynových hořáků ve spalovacím prostoru, ve 4. minutě se 

zapalují i hořáky ve zkušebním prostoru. Sleduje se okamţik vznícení v bodě A 

a okamţik, kdy plamen dosáhne bodu B na zkušebním vzorku (urazí vzdálenost 600 mm 

mezi body A a B) a časy τA [min] a τB [min], kdy k tomu došlo. Zkouška končí 

v momentě, kdy plamen dosáhne bodu B, nebo pokud se do 30 minut zkoušený vzorek 

v místě A nevznítí, nebo plamen do 60 minut nedosáhne bodu B. 

Vyhodnocení zkoušky 

Index šíření plamene po povrchu stavební hmoty is [mm.min
-1

] se určí z rovnice (1): 

 
B

600


si [15]

, (1) 

kde τB je průměrný čas dosaţení plamene bodu B [min]
[15]

. 

Rychlost šíření plamene po povrchu stavební hmoty vs [mm.min
-1

] se stanoví z rovnice 

(2): 

 
AB  - 

600


sv [15]

, (2) 

kde τA je průměrný čas vznícení v bodě A [min], 

 τB je průměrný čas dosaţení plamene bodu B [min]
[15]

. 

Za zmínku stojí ustanovení čl. 20, podle kterého se stavební hmoty podle této normy 

nemusí zkoušet a povaţují se za stavební hmoty, které nešíří plamen, pokud byly podle 

ČSN 73 0861 nebo ČSN 73 0862 zatříděny jako nehořlavé. 

Některé hodnoty indexů šíření plamene po povrchu vybraných stavebních hmot jsou 

uvedeny v hodnotové normě ČSN 73 0822:1987
[19]

. 

5.10 Komentář ke zkušební metodě stanovení rychlosti a indexu šíření plamene 

Teplotní reţim zkušební metody podle ČSN 73 0863 vychází z normové teplotní 

křivky. Norma však přesně nespecifikuje konkrétní topný plyn, ani podrobnější 

charakteristiku šamotových tvarovek. Dále neuvádí, které stavební materiály a hmoty je 

moţné zkoušet. Nepočítá např. s tím, ţe některé běţně uţívané stavební materiály mohou 

vlivem tepelného namáhání měknout a roztékat se, jako např. lehčený pěnový 

polystyren
[14]

. 
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5.11 Zkušební metoda kyslíkového kalorimetru 

Jedná se o zkušební metodu podle ČSN 44 1352:1981, jejíţ platnost byla ukončena 

1. července 1999. Zkušební metoda je současné době zavedena v ČSN ISO 1928:2010
[23]

. 

Vychází z mezinárodní normy ISO 1928. Podstatou zkušební metody je stanovení 

spalného tepla tuhých paliv při konstantním objemu a referenční teplotě 25 °C 

v kalorimetru s tlakovou nádobou. 

Zkušebním zařízením je kyslíkový kalorimetr sestávající se z tlakové nádoby 

pro spalování, kalorimetrické nádoby, míchadla, termostatu s vodou, teplotních čidel 

a zapalovacích přívodů se svorkami uvnitř kalorimetrické nádoby (viz obr. A.8 přílohy A). 

Zkušební vzorek můţe být v libovolné tvarové formě (prášek, hobliny, granule, 

apod.). Hmotnost zkušebního vzorku se pohybuje okolo 1 g
[14]

. 

Průběh a vyhodnocení zkoušky 

Zkoušený vzorek materiálu se odváţí do zkušebního kelímku. Zváţí se rovněţ 

zapalovací drát, který se upevní mezi elektrody v tlakové nádobě. Nádoba se naplní 

kyslíkem na tlak 3 MPa a vloţí se do kalorimetrické nádoby vyplněné vodou. Po ustálení 

kalorimetru v počátečním úseku dojde k zapálení vzorku. V přesných časových 

intervalech jsou odečítány teploty v hlavním úseku měření. Teplo uvolněné spalováním 

vzorku se rozptýlí do vody. Vzestup teploty vody je přímo úměrný mnoţství vzniklého 

tepla. Spalné teplo se poté vypočítá z v normě uvedených vztahů z hodnot tepelné 

kapacity kalorimetru (určené při kalibraci kalorimetru), hodnoty vzestupu teplot v hlavním 

úseku a hmotnosti zkoušeného vzorku se zohledněním oprav na výměnu tepla s okolím. 

Výhřevnost zkoušeného materiálu se poté stanoví ze spalného tepla poníţeného o obsah 

vody ve vzorku, při zohlednění koeficientu přepočtu vodíku na vodu a koeficientu 

odpovídajícímu 1 % vody ve vzorku
[13], [23]

. 

5.12 Zkušební metoda pro stanovení požární výhřevnosti - ČSN 73 0864 

Dnes jiţ neplatná zkušební metoda vycházela z ČSN 73 0864:1988
[24]

. Prostřednictví 

této zkušební metody se stanovovala poţární výhřevnost hořlavých látek pevného 

skupenství (kromě výbušnin a hořlavých prachů) pro potřeby projektování poţární 

bezpečnosti výrobních objektů podle ČSN 73 0804. Poţární výhřevností se rozumělo 

mnoţství tepla, které se za stanovených podmínek při hoření uvolnilo z jednotky 

hmotnosti zkoušené látky, přičemţ vznikající voda zůstávala ve spalinách ve formě páry. 

Základem zkušebního zařízení (viz obr. A.9 a obr. A.10 přílohy A) byla spalovací 

komora tvaru krychle o hraně 2500 mm se stěnami a stropem ze sádrových tvárnic 
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a podlahou z šamotových tvárnic. V čelní stěně byl uzavíratelný vstupní otvor, v dolním 

rohu zadní stěny otvor pro přívod vzduchu a uprostřed zadní stěny otvor pro vsunutí 

hořáku. Uprostřed stropu byl otvor pro odvod spalin. Ve stěnách spalovací komory bylo 

rovnoměrně umístěno 48 termoelektrických článků ve čtyřech vodorovných rovinách, ve 

stropu komory pak další čtyři (viz obr. A.11 přílohy A). Kalibrace zkušebního zařízení se 

prováděla prostřednictvím plynového hořáku s tepelným výkonem v rozmezí 0 aţ 150 kW 

umístěného do středu spalovací komory. 

Vzorky materiálu v soudrţném stavu se zkoušely ve tvaru bloku nebo hranice, 

v sypkém tvaru ve stavu hromady (viz obr. A.12 přílohy A). Ve tvaru bloku se zkoušel 

materiál s objemovou hmotností do 100 kg.m
-3

. Základní půdorysné rozměry bloku byly 

400 x 300 mm, výška byla odvislá od objemové hmotnosti zkoušené látky, a to 400 mm 

v případě lehkých, 300 mm v případě středně těţkých a 200 mm v případě těţkých látek. 

Ve tvaru hranice se zkoušel materiál s objemovou hmotností nad 100 kg.m
-3

. Hranice 

měla rozměry 400 x 300 x 200 mm a byla tvořena hranoly o průřezu 50 x 50 mm, takţe 

zkoušený materiál zaujímal 50 % objemu vymezené rozměry hranice. Hromada byla 

vytvořena nasypáním 0,024 m
3
 zkoušeného materiálu do sběrné vany, aby tvořil kuţel 

s vrcholem ve středu sběrné vany. U zkušebních vzorků byla vţdy stanovena jejich 

hmotnost a výhřevnost podle ČSN 44 1352. 

Průběh zkoušky 

Zkušební vzorek byl umístěn na váhu ve středu spalovací komory, v případě bloku 

a hranice na rošt sběrné vany, v případě hromady do sběrné vany. Ke vzorku byl přiloţen 

zdroj vznícení – 100 g buničité vaty rovnoměrně napojené 410 ml 96 % etanolu. Umístění 

zdroje vznícení záviselo na tvaru zkušebního vzorku, v případě bloku a hranice byl 

umisťován doprostřed pod zkoušený vzorek, v případě hromady byl přikládán shora 

na její povrch
[14]

. Elektrickým plamínkem nebo jiskrou byl zapálen zdroj vznícení 

a současně v činnost uveden měřící systém zkušebního zařízení. V průběhu zkoušky byly 

zaznamenávány teploty na všech termoelektrických článcích v časovém intervalu 

ne delším neţ 15 s a z nich určeny teploty jednotlivých vodorovných rovin stěn spalovací 

komory, stropu a odváděných spalin. Dále se v průběhu zkoušky zaznamenávala 

i hmotnost vzorku.  

Vyhodnocení zkoušky 

Naměřené teploty stěn, stropu a spalin (zprůměrované v jednotlivých časových 

intervalech) se dosazovaly do devíti rovnic pro výpočet členů, které následně slouţily 

pro výpočet okamţitého tepelného výkonu.  Z toho se stanovovalo mnoţství uvolněného 
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tepla Qn [kJ] při hoření zkušebního vzorku v průběhu zkoušky. Z vypočtené hodnoty Qn se 

poté stanovovala poţární výhřevnost zkoušeného materiálu Hp [kJ.kg
-1

] podle rovnice (3): 

  znp QQ
m

H 
1 [24]

, (3) 

kde m je hmotnost vzorku před zkouškou [kg] a 

 Qz je teplo dodané zdrojem vznícení [kJ]
[14], [24]

. 

 

Poţární výhřevnost zkoušeného materiálu se počítala aritmetickým průměrem poţární 

výhřevnosti dvou vzorků. Obě hodnoty se od sebe nesměly lišit o více neţ 15 % z vyšší 

hodnoty. 

5.13 Komentář ke zkušebním metodám stanovení množství uvolněného tepla 

Zkušební metoda podle ČSN ISO 1928 je primárně určena pro stanovování 

výhřevnosti tuhých paliv (uhlí, koks). Pro potřeby zkušebnictví v oboru poţární 

bezpečnosti byla převzata z oboru paliv a energetiky. Výsledkem je spalné teplo vzorku 

při konstantním objemu s celkovou vodou ze zplodin hoření v kapalném stavu. V praxi 

dochází ke spalování materiálů za konstantního (atmosférického) tlaku, kdy voda 

nekondenzuje, ale odchází jako pára ve spalinách
[23]

. Spalné teplo udává maximální 

mnoţství tepla, které se uvolní z materiálu chemickou cestou. Obecně se jedná o součet 

slučovacích tepel produktů hoření jednotlivých prvků obsaţených ve zkoušeném 

materiálu. Touto zkušební metodou lze kromě spalného tepla stanovit výhřevnost 

materiálu, a to výpočtem ze spalného tepla, pokud je znám obsah vodíku ve zkoušeném 

materiálu, nebo mnoţství vody vzniklé při hoření
[14]

. 

Zkušební metoda kyslíkového kalorimetru podle ČSN ISO 1928 zabezpečuje dokonalé 

spálení zkoušeného materiálu. Při volném odhořívání materiálů však k dokonalému 

spalování nedochází. Tato skutečnost byla zohledněna zkouškou podle ČSN 73 0864, 

která stanovovala tzv. poţární výhřevnost hořlavých materiálů pevného skupenství. 

Zkušební metoda umoţnila sledovat dynamiku procesu hoření. U zkoušených materiálů 

bylo zapotřebí znát jejich výhřevnost. V případě zkušebního vzorku ve tvaru hromady se 

nepřihlíţelo k objemové hmotnosti vzorku, jako tomu bylo v případě bloku nebo 

hranice
[14]

. 

Některé hodnoty poţární výhřevnosti vybraných hořlavých látek jsou uvedeny 

v hodnotové normě ČSN 73 0824:1992 Poţární bezpečnost staveb - Výhřevnost hořlavých 

látek, která je stále v platnosti. 
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6 Současná klasifikace stavebních výrobků podle výsledků zkoušek reakce na oheň 

Současná klasifikace stavebních výrobků v rámci evropských harmonizovaných norem 

vychází v oblasti poţární bezpečnosti staveb z výsledků zkoušek reakce stavebních 

výrobků na oheň. Klasifikací výrobků podle reakce na oheň se zabývá ČSN EN 13501-1. 

6.1 ČSN EN 13501-1 

Norma byla zavedena do národní soustavy převzetím EN 13501-1:2002. Současně 

platnou českou verzí je ČSN EN 13501-1:2007+A1:2010
[13]

. Předmětem normy je určení 

postupů klasifikace podle reakce na oheň pro všechny stavební výrobky včetně výrobků 

zabudovaných v konstrukcích staveb, přičemţ výrobky jsou uvaţovány ve vztahu k jejich 

konečnému pouţití. Norma dělí stavební výrobky do tří kategorií, které jsou v ní 

samostatně řešeny, a to stavební výrobky kromě podlahových krytin a tepelně izolačních 

výrobků potrubí, vlastní podlahové krytiny a vlastní tepelně izolační výrobky potrubí. 

Stavební výrobky jsou klasifikovány v pěti třídách, označovaných A1, A2, B, C, D, E a F, 

v případě podlahových krytin s doplňujícím indexem fl (A1fl aţ Ffl), v případě tepelně 

izolačních výrobků potrubí s doplňujícím indexem L (A1L aţ FL). Některé třídy mohou 

být navíc „obohaceny“ doplňkovou klasifikací, vyjadřující tvorbu kouře (s1, s2, s3) 

a výskyt plameně hořících kapek/částic (d0, d1, d2). Třídy A1 a A2 zahrnují nehořlavé 

stavební výrobky, které nebudou přispívat k poţáru, třída F znamená, ţe ţádný ukazatel 

nebyl stanoven. Kaţdá třída reakce stavebního výrobku na oheň je kombinací dílčích 

výsledků jednotlivých zkušebních metod, sledujících konkrétní poţárně technické 

charakteristiky. Jedná se o zkušební metody uvedené v kapitolách 6.1.1 aţ 6.1.5. 

Normou specifikovaná klasifikační kritéria pro stanovení jednotlivých tříd reakce 

na oheň stavebních výrobků, podlahových krytin a tepelně izolačních výrobků potrubí 

jsou uvedeny v tabulkách B.4, B.5 a B.6 přílohy B.  

Zvláštní skupinou výrobků jsou kabely elektrických vedení. Jsou nedílnou součástí 

stavby a patří proto do skupiny stavebních výrobků. Jedná však rovněţ o výrobky 

elektrotechnické
[16]

. Rozhodnutím Komise 2006/751/ES ze dne 27. října 2006 bylo 

vydáno konečné znění klasifikace kabelů podle jejich třídy reakce na oheň. Vzhledem 

ke stanovenému rozsahu práce nejsou specifické zkušební metody pro stanovení třídy 

reakce na oheň kabelů elektrických vedení v této bakalářské práci uváděny. 
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6.1.1 Zkouška nehořlavosti - ČSN EN ISO 1182 

Jedná se o zkušební metodu podle ČSN EN ISO 1182:2010
[25]

. Zkušební metoda 

stanoví nehořlavosti stejnorodých stavebních výrobků a podstatných sloţek 

nestejnorodých stavebních výrobků podle přesně definovaných podmínek. Určuje 

výrobky, které nebudou přispívat nebo budou přispívat pouze nevýznamně k poţáru, 

bez ohledu na způsob jejich konečného pouţití. Vychází z mezinárodního testu ISO 1182 

a v revidované podobě je pokračováním ČSN 73 0861.  

Zkušební zařízení je obdobou zkušebního zařízení podle ČSN 73 0861, které bylo 

popsáno v kapitole 5.2. 

Zkušební vzorek musí být tvaru válce o objemu (76±8) cm
3
, průměru 45 mm a výšky 

(50±3) mm. Před zkouškou se u kaţdého zkušebního vzorku stanoví jeho hmotnost. 

Průběh zkoušky 

Nejprve musí dojít k ustálení pece tak, aby průměrná teplota v peci byla na hodnotě 

(750±5) °C po dobu 10 minut (bez driftů větších neţ 2 °C a maximální odchylky větší neţ 

10 °C). Zkušební vzorek se poté vloţí do drţáku a v normou definované pozici do pece. 

Zkouška se provádí po dobu 30 minut. Sledují se teploty na pecním termočlánku, výskyt 

trvalého plamenného hoření a jeho doba trvání. Po ukončení zkoušky se vzorek zváţí. 

Vyhodnocení zkoušky 

Pro kaţdý zkušební vzorek se vypočítá úbytek hmotnosti ∆m [%] jako procentní část 

z původní hmotnosti zkušebního vzorku. Pro kaţdý zkušební vzorek se stanoví celková 

doba trvalého plamenného hoření tf [s] a vypočítá se nárůst teploty ∆T [°C] ze vztahu (4): 

 ∆T = Tmax - Tf
 [25]

, (4) 

kde Tmax je maximální teplota během zkoušky [°C] a 

 Tf je průměrná teplota v poslední minutě zkoušky [°C]
[25]

. 

 

Podle hodnot ∆m, ∆T, tf a kritérií uvedených v tabulkách B.4, B.5 a B.6 přílohy B jsou 

stavební materiály a výrobky zatříděny do tříd A1, A2, A1fl, A2fl, A1L a A2L. 

6.1.2 Stanovení spalného tepla - ČSN EN ISO 1716 

Zkušební metoda podle ČSN EN ISO 1716:2010
[26]

 je určena pro stanovení spalného 

tepla materiálů a výrobků. Stanoví maximální mnoţství uvolněného tepla při úplném 

shoření výrobků, bez ohledu na způsob jejich konečného pouţití. Při zkoušce hoří 

zkušební materiál definované hmotnosti, při standardních podmínkách, při konstantním 
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objemu, v prostředí kyslíku, v kalorimetrické bombě, kalibrované hořením certifikované 

kyseliny benzoové. Tepelný obsah stanovený za těchto podmínek se vypočítá na základě 

pozorování nárůstu teploty, přičemţ se bere v úvahu úbytek tepla a skupenské teplo 

vypařování vody. 

Zkušební zařízení (viz obr. A.13 přílohy A) se sestává z kalorimetrické bomby 

o objemu (300±50) ml, hmotnosti nejvýše 3,25 kg a tloušťce pláště nejméně 1/10 

vnitřního průměru nádoby, která se vkládá do kalorimetru s vodou plněným pláštěm 

a tepelně izolovaným víkem. Součástí kalorimetru je míchadlo, zařízení pro měření 

teploty a kelímek na zkušební vzorek. 

Zkušební vzorek 

Jedná se buď o výrobky stejnorodé, z jednoho materiálu o jednotné hustotě a sloţení, 

nebo o nestejnorodé výrobky, sloţené z jedné nebo více podstatných a/nebo 

nepodstatných sloţek. Zkušební vzorek o hmotnosti 0,5 g je získán drcením 

reprezentativního mnoţství stejnorodého výrobku a podstatné části nestejnorodého 

výrobku o hmotnosti nejméně 50 g, nepodstatné sloţky nestejnorodého výrobku 

o hmotnosti nejméně 10 g. K 0,5 g drceného materiálu se přidá 0,5 g kyseliny benzoové 

a zapalovací drát, tak aby se dotýkal prášku (tzv. kelímková metoda), pokud není moţné 

materiál nadrtit na jemný prášek, je zkušební vzorek zformován do tvaru cigarety s drátem 

vedeným jejím středem (tzv. cigaretová metoda). 

Průběh zkoušky 

Zkušební vzorek v kelímku se umístí do drţáku a připojí se zapalovací drát. Drţák 

se umístí do kalorimetrické bomby, která se naplní kyslíkem na tlak 3,0 aţ 3,5 MPa. 

Bomba se vloţí kalorimetrické nádoby a ta do vodního pláště. V počátečním časovém 

úseku se voda v kalorimetrické nádobě přivede na ustálenou (počáteční) teplotu v plášti. 

Sepne se elektrický okruh, aby došlo k hoření, při kterém dochází k nárůstu teploty vody 

v kalorimetrické nádobě. V přesných časových intervalech jsou odečítány teploty 

v hlavním úseku měření. 

Vyhodnocení zkoušky 

Spalné teplo QPCS [MJ.kg
-1

] se vypočte z rovnice (5): 

 
 

m

bcTTE
Q

im
PCS


 [26]

, (5) 

kde E je vodní hodnota kalorimetru, bomby, jejich příslušenství a vody v kalorimetru 

[MJ.K
-1

], 

Ti je počáteční teplota [K], 
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Tm je maximální teplota [K], 

c je opravný součinitel teploty pro výměnu tepla s okolím [K], 

b je korekce tepelného obsahu paliva [MJ], 

 m je hmotnost zkušebního vzorku [kg]
[26]

. 

 

Podle hodnoty QPCS a kritérií uvedených v tabulkách B.4, B.5 a B.6 přílohy B jsou 

stavební materiály a výrobky zatříděny do tříd A1, A2, A1fl, A2fl, A1L a A2L. 

6.1.3 Zkouška jednotlivým hořícím předmětem - ČSN EN 13823 

Zkušební metoda podle ČSN EN ISO 13823:2010
[27]

 je určena pro stanovení 

hořlavosti stavebních materiálů a výrobků. Hodnotí příspěvek výrobku k rozvoji poţáru 

při jeho vystavení tepelnému účinku v rohu místnosti. Vychází z principu stanovení 

produkovaného tepla na základě spotřeby kyslíku v průběhu zkoušky
[14]

. Při postupu 

podle této zkušební metody je zkoušený materiál vystaven účinku jednotlivého hořícího 

předmětu, jedná se o tzv. SBI test (Single Burning Item Test). 

Zkušební zařízení SBI (viz obr. A.14 přílohy A) se sestává ze zkušební místnosti, 

zkušebního vybavení (vozíku, rámu, hořáků, odsávacího zvonu, sběrače a potrubí), 

ze systému pro odvod kouře a měřících zařízení. 

Zkušební místnost čtvercového půdorysu o vnitřních rozměrech 3,0 x 3,0 m a vnitřní 

výšce 2,4 m je zhotovena z nehořlavých stavebních bloků s kamenivem (např. lehkého 

betonu), sádrových desek, apod. V jedné ze stěn je proveden otvor 1470 mm široký 

a 2450 mm vysoký pro zaváţení vozíku se zkoušeným materiálem. V ostatních stěnách 

jsou provedena pozorovací okénka, naproti dvěma navzájem kolmým rovinám zkušebního 

tělesa
[14], [27]

. 

Na zkušebním vozíku jsou umístěny dvě vzájemně kolmé části zkušebního tělesa 

a hlavní (primární) pískový hořák tvaru trojúhelníku se dvěma stejnými odvěsnami 

o délce 250 mm umístěný v úrovni spodních hran rohu zkušebního tělesa. Výška hořáku je 

80 mm. Přívod vzduchu ke zkušebnímu tělesu je zajištěn perforovanými plechy. 

Zkušební vozík je zaváţen do pevného rámu, jehoţ vrchní část podepírá odsávací zvon 

odvodu plynných zplodin hoření. Na sloupku pevného rámu je ve výšce 1450 mm 

nad podlahou osazen identický, pomocný (sekundární) pískový hořák. Na vrchu 

odsávacího zvonu je sběrač s vývodem do odsávacího potrubí. 

Odsávací potrubí tvaru písmene J je z kruhových rour o vnitřním průměru 315 mm. 

Toto je izolováno 50 mm minerální vlny. Odsávací potrubí se sestává z několika dílčích 
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částí, které mimo jiného obsahují čtyři termoelektrické články - sekce pro měření teploty 

spalin a také tzv. hlavní měřící sekci, která obsahuje tlakovou sondu, čtyři termoelektrické 

články, sondu pro odběr plynu a systém měření útlumu bílého světla. Systém odvodu 

kouře umoţňuje během zkoušky nepřetrţitě odsávat objemový průtok 0,5 aţ 0,65 m
3
.s

-1
. 

Měřící zařízení zabezpečuje kaţdé 3 s automatický záznam následujících hodnot: 

- čas [s], 

- hmotnostní průtok propanu hořákem [mg.s
-1

], 

- tlakový rozdíl [Pa], 

- relativní intenzitu světla [-], 

- koncentrace O2 [(VO2/Vvzduch) %], 

- koncentrace CO2 [(VCO2/Vvzduch) %], 

- teplota vzduchu u spodku vozíku [K], 

- tři teploty v hlavní měřící sekci [K]. 

Zkušební vzorek rohové dispozice (viz obr. A.15 přílohy A) se skládá ze dvou křídel, 

kratšího o délce 495 mm a výšce 1500 mm a delšího o délce 1000 mm a výšce 1500 mm. 

Maximální tloušťka vzorku je 200 mm. 

Průběh zkoušky 

Před zahájením vlastní zkoušky se zapálí pomocný (sekundární) pískový hořák 

pro změření tepelného výkonu a vývinu kouře ze samotného hořáku. Smontovaný 

zkušební vzorek je na zkušebním vozíku zavezen do zkušební místnosti. Zkušební vzorek 

je po dobu 20 minut vystaven plamenům primárního pískového hořáku o tepelném 

výkonu (30,7±2,0) kW. Sledují se následující parametry: tepelný výkon, vývin kouře, 

boční (horizontální) šíření plamene a odpadávající plamenně hořící kapky a částice. Boční 

(horizontální) šíření plamene je zaznamenáno, pokud trvalé plamenné hoření v čase 

zkoušky dosáhne vzdálenější hrany delšího křídla, a to ve výšce mezi 500 mm a 1000 mm. 

Plamenně hořící kapky a částice se zaznamenávají pouze po dobu prvních 600 s zkoušky, 

pokud dopadnou mimo oblast hořáku (čtvrtkruh o poloměru 300 mm od zkušebního 

tělesa). Sledují se plamenně hořící kapky a částice, které po dopadu nehoří déle neţ 10 

s a plamenně hořící kapky a částice, které po dopadu plamenně hoří déle neţ 10 s. 

Vyhodnocení zkoušky 

Celkové uvolněné teplo zkušebního tělesa během časového intervalu 300 s ≤ t ≤ 900 s 

THR600s [MJ] se stanoví z rovnice (6): 

   
s

s

s tHRRTHR
900

300

600 0),(max
1000

3 [27]
, (6) 
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kde HRR(t) je rychlost uvolňování tepla zkušebního tělesa [kW]
[27]

. 

 

Index rychlosti rozvoje poţáru FIGRA [W.s
-1

] se stanoví z rovnice (7): 

 











300

)(
max1000

t

tHRR
FIGRA

av [27]
, (7) 

kde t je čas [s] a 

 HRRav(t) je střední hodnota rychlosti uvolňování tepla zkušebního tělesa [kW]
[27]

. 

 

Rychlost vývinu kouře SMOGRA [m
2
.s

-2
] se stanoví z rovnice (8): 

 











300

)(
max10000

t

tSPR
SMOGRA

av [27]
, (8) 

kde t je čas [s] a 

 SPRav(t) je střední hodnota rychlosti vývinu kouře ze zkušebního tělesa [m
2
.s

-2
]

[27]
. 

 

Podle hodnot THR600s, FIGRA, SMOGRA a LFS a kritérií uvedených v tabulkách B.4 

a B.6 přílohy B jsou stavební materiály a výrobky zatříděny do tříd A2, A2 L, B, BL, C, 

CL, D a DL. 

6.1.4 Stanovení zapalitelnosti výrobků - ČSN ES ISO 11925-2 

Jedná se o zkušební metodu podle ČSN EN ISO 11925-2:2011
[29]

. Zkušební metoda 

stanoví zapalitelnosti/vznětlivosti výrobků přímým působením malého plamene 

za nulového sálání na svisle umístění zkušební vzorek. Na povrch nebo na hranu 

zkušebního vzorku působí po dobu 15 s nebo 30 s plamen velikost zápalky. 

Zkušební zařízení (viz obr. A.16 přílohy A) je tvořeno zkušební komorou z nerezové 

oceli, opatřené prosklenými dveřmi pro přístup a pozorování zkoušky. Komora je 

postavena na 40 mm vysokých podpěrách umoţňujících proudění vzduchu skrz 

základovou mříţ. Spaliny jsou odváděny komínkem zkušební komory o průměru 150 mm. 

Zkušební vzorky se osazují do drţáku, tvořeného sešroubovanou dvojicí rámů tvaru 

písmene U. Drţák zkušebního vzorku je připevněn k podpěře svislého stojanu, aby 

vzdálenost mezi dolním koncem vzorku a vodorovnou základnovou deskou byla 125 mm 

při zapalování hrany, a 85 mm při zapalování povrchu. Zdrojem zapálení je malý hořák 

s ventilem pro seřízení výšky plamene na 20 mm, konstruovaný tak, aby mohl být 

pouţíván ve svislé poloze i skloněný pod úhlem 45°. Schéma podpěra/drţák/hořák je 

na obr. A.17 přílohy A.  
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Zkoušené vzorky jsou 250 mm dlouhé, 90 mm široké, obvyklá tloušťka je 60 mm. 

Tenčí vzorky se zkouší v plné tloušťce. Neplošné výrobky (např. izolace potrubí se zkouší 

v podobě, v jaké se v praxi pouţívají. 

Průběh zkoušky 

Při zkoušce je třeba zajistit rychlost proudění vzduchu v komínku zkušební komory 

0,7 m.s
-1

. Zvolí se doba expozice plamene buď 15 s, nebo 30 s. Hořák se zapaluje 

ve svislé poloze, plamen se nechá ustálit a aţ po té se skloní a přisune ke zkušebnímu 

vzorku. V okamţiku dotyku se spustí časoměrné zařízení. Zkouška trvá 20 s od přiblíţení 

plamene v případě 15 s působení plamene, resp. 60 s od přiblíţení plamene v případě 

30 s působení plamene. Při zkoušce se sleduje, zda dojde k zapálení vzorku, zda špička 

plamene dosáhne hranice 150 mm nad místem působení plamene a čas, kdy k tomuto 

dojde, a dále přítomnost plamenně hořících kapek a částic, které způsobí zapálení 

filtračního papíru. 

Vyhodnocení zkoušky 

Podle hodnot šíření plamene Fs, době vystavení působení plamene a kritérií uvedených 

v tabulkách B.4, B.5 a B.6 přílohy B jsou stavební materiály a výrobky zatříděny do tříd 

B, Bfl, BL, C, Cfl, CL, D, Dfl, DL, E, Efl a EL. 

6.1.5 Stanovení chování podlahových krytin při hoření - ČSN EN ISO 9239-1 

Zkušební metoda viz ČSN EN ISO 9239-1:2010
[30]

 hodnotí chování při hoření 

vyvolaném opačným proudem vzduchu a šíření plamene po vodorovně uloţených 

podlahových krytinách, které jsou vystaveny radiačnímu tepelnému toku. Stanovuje se 

kritický tepelný tok pod hodnotu, při které se uţ plamen nešíří po vodorovném povrchu. 

Zkušební metoda platí pro všechny typy podlahových krytin, včetně jakýchkoliv 

pouţitých podkladů. 

Zkušební zařízení - komora je provedena z kalcium-silikátových desek o tloušťce 

13 mm a jmenovité objemové hmotnosti 650 aţ 750 kg.m
-3

. Pro moţnost pozorování 

průběhu zkoušky je v čelní stěně osazena tabule poţárně odolného skla o rozměrech 110 x 

1100 mm a pod ní přístupová dvířka pro vkládání a vyjímání drţáku zkušebního vzorku. 

Dno zkušební komory je vybaveno posuvnou plošinou (pro uchycení drţáku zkušebního 

vzorku), kolem které je volný prostor pro přístup vzduchu. Horní část komory tvoří 

odsávací kryt, potrubí odvodu spalin hoření a komínový nástavec s anemometrem 

pro měření rychlosti jejich proudění. Zdrojem tepelné energie je plynem vytápěný radiační 

panel o rozměrech 350 x 450 mm. Radiační panel je osazen nad drţákem zkušebního 
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vzorku ve sklonu 30° k vodorovné rovině. Pomocným zdrojem zapálení zkušebního 

vzorku je plynový liniový hořák. Schéma zkušebního zařízení viz obr. A.18 přílohy A. 

Zkušební vzorek o rozměrech 1050 x 230 mm reprezentuje podlahovou krytinu 

v praxi. 

Průběh zkoušky 

Zkušební komora se zahřeje radiačním panelem na ustálenou teplotu (ta musí být 

ve stanovených mezích teploty při kalibraci). Za začátek zkoušky je povaţován okamţik 

zapálení pomocného liniového hořáku, který je po dobu 2 minut udrţován ve vzdálenosti 

50 mm od nulového bodu zkušebního vzorku. Poté se hořák přisune ke zkušebnímu 

vzorku a nechá se působit. Po uplynutí 10 minut se odsune a uhasne. Po 30 minutách se 

zkouška ukončí. V desetiminutových intervalech se měří vzdálenost mezi čelem plamene 

a nulovým bodem a zaznamenávají se všechny význačné jevy (tavení, tvorba puchýřků, 

apod.). V případě poţadavku se měří optická hustota kouře v odsávacím zařízení. 

Vyhodnocení zkoušky 

Z křivky profilu tepelného toku se zjištěné vzdálenosti šíření plamene převedou 

na hustotu tepelného toku a stanoví se kritický tepelný tok, který je definovaný jako 

tepelný tok v kW.m
-2

 dopadající na povrch zkušebního vzorku v místě, kde se plamen 

přestal šířit a uhasl. Podle hodnoty kritického tepelného toku a kritérií uvedených 

v tabulce B.5 přílohy B jsou podlahové krytiny zatříděny do tříd A2fl, Bfl,  Cfl a Dfl. 

6.1.6 Komentář ke zkušebním metodám stanovení reakce na oheň 

Rozsah platnosti zkušební metody podle ČSN EN ISO 1182 je omezen na zkoušení 

stejnorodých výrobků a podstatných sloţek nestejnorodých výrobků z důvodu obtíţné 

specifikace zkušebních vzorků
[25]

. Oproti ČSN 73 0861, která sledovala nárůst teploty 

od teploty počáteční, sleduje ČSN EN ISO 1182 nárůst teploty oproti teplotě konečné 

(ustálené v poslední minutě). Prostřednictvím výpočetní techniky se sleduje ustálenost 

teplot, coţ je mnohem přesnější oproti odečítání hodnot z analogových zapisovačů 

v případě ČSN 73 0861. 

Zkušební metoda podle ČSN EN ISO 13823 vyuţívá rohovou dispozici zkušebního 

vzorku, která způsobuje rychlejší šíření plamene vlivem vzájemného spolupůsobení 

tepelného sálání obou křídel zkušebního vzorku. Zkušební postup nevyţaduje stanovení 

hmotnosti zkoušeného vzorku před zkouškou, protoţe se nesleduje hmotnost vzorku 

v průběhu zkoušky
[14]

.  
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Ačkoliv se v případě zkušební metody podle ČSN EN ISO 11925-2 posuzuje 

zapalitelnost, je tato určována na základě měření šíření plamene ve směru vzhůru po svisle 

orientovaném povrchu zkoušeného materiálu. Oproti zkušební metodě podle ČSN EN ISO 

13823 závisí tvorba plameně hořících kapek nebo částic na tom, zda se vznítí filtrační 

papír umístěný pod zkušebním vzorkem. Za trvalé plamenné hoření se podle ČSN EN ISO 

11925-2 povaţuje časový interval delší neţ 3 s, přičemţ se sleduje, zda k zapálení 

filtračního papíru dojde či nikoliv, tedy pouze klasifikace vyhoví/nevyhoví
[29]

. 

Zkušební metoda podle ČSN EN ISO 9239-1 pro stanovení chování podlahových 

krytin při hoření uţitím zdroje sálavého tepla je normována v mnoha zemích světa, např. 

v USA jako ASTM E684-93, ASTM E970, nebo NFPA 253
[14]

. 
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7 Návaznost klasifikace stavebních výrobků na oblast požární bezpečnosti staveb 

Materiálové a konstrukční řešení návrhů stavebních konstrukcí řadíme při plnění 

poţadavků poţární bezpečnosti staveb mezi pasivní systémy ochrany stavebních objektů. 

Splnění poţadavků poţární bezpečnosti je vyţadováno právními předpisy a projektovými 

normami, tzv. kodexem norem poţární bezpečnosti řady ČSN 73 08… 

Hodnoty získané postupy podle dříve platné zkušební metody podle ČSN 73 0862 

a podle ČSN 73 0863, poţadované dřívějšími poţárními projektovými normami řady ČSN 

73 08.., převáděly, po zavedení harmonizovaných postupů současné klasifikace stavebních 

výrobků podle reakce na oheň, tabulky B.7 a B.8 přílohy B uvedené v ČSN 

73 0810:2009
[31]

. Obě převodní tabulky, uţívané pouze po přechodné období, jiţ 

po revizích norem kodexu poţární bezpečnosti pozbyly platnosti. 

V současné době platné kmenové normy kodexu poţární bezpečnosti staveb, ČSN 

73 0802:2009
[32]

 a ČSN 73 0804:2010
[33]

, označují výrobky třídy reakce na oheň A1 a A2 

jako stavební výrobky nehořlavé, výrobky třídy reakce na oheň B aţ F jako stavební 

výrobky hořlavé. Konstrukční části (stavební dílce a prvky) se podle třídy reakce na oheň 

pouţitých výrobků a materiálů, v závislosti na teple uvolněném z těchto výrobků 

a materiálů při poţáru a jejich vlivu na intenzitu poţáru a únosnost a stabilitu, třídí podle 

citovaných norem na konstrukční části druhu DP1, DP2 a DP3
[32], [33]

. 

Konstrukční části druhu DP1 nezvyšují v poţadované době poţární odolnosti intenzitu 

poţáru a jsou sestaveny
[31]

: 

a) pouze z výrobků třídy reakce na oheň A1, 

b) nebo z výrobků třídy reakce na oheň A2, jde-li o objekty s poţární výškou 

do 22,5 m (příp. objekty vyšší s instalovaným samočinným stabilním hasicím 

zařízením v poţárních úsecích s poţárním rizikem), 

c) nebo z výrobků třídy reakce na oheň B aţ F umístěných uvnitř konstrukční části 

mezi výrobky podle bodů a) nebo b), (např. tepelné a zvukové izolace), na kterých 

není závislá stabilita a únosnost. 

Konstrukční části druhu DP2 nezvyšují v poţadované době poţární odolnosti intenzitu 

poţáru a jsou sestaveny: 

a) pouze z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, tvořících povrchové vrstvy, 

u nichţ se po dobu poţadované poţární odolnosti nenaruší jejich stabilita a jejichţ 

tloušťka je ověřena zkouškou prokazující poţární odolnost E 15 (např. omítka 

na pletivu, desky na bázi sádry o tloušťce zpravidla alespoň 12 mm), 
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b) nebo z výrobků třídy reakce na oheň B aţ D umístěných uvnitř konstrukční části 

mezi výrobky podle bodu a), (např. dřevěné nosníky a sloupky), na kterých je 

závislá stabilita, 

c) nebo z výrobků třídy reakce na oheň B aţ E umístěných uvnitř konstrukční části, 

aniţ by na nich byla závislá stabilita (např. tepelné a zvukové izolace mezi 

dřevěnými sloupky opláštěné podle bodu a)). 

Konstrukční části druhu DP3 zvyšují v poţadované době poţární odolnosti intenzitu 

poţáru a nesplňují poţadavky na konstrukce druhu DP1 a DP2. 

Podle druhu konstrukčních částí, ze kterých jsou stavební objekty postaveny 

(navrhovány), se rozlišují tři konstrukční systémy: nehořlavý, smíšený a hořlavý. 

Konstrukční systém nehořlavý má pouze konstrukce druhu DP1. Konstrukční systém 

smíšený má svislé poţárně dělící a svislé nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu 

nebo jeho části z konstrukcí druhu DP1 a ostatní poţárně dělící a nosné konstrukce 

zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části z konstrukcí druhu DP2 (u jednopodlaţních 

objektů mohou být střešní nosné konstrukce druhu DP3). Hořlavý konstrukční systém má 

konstrukce alespoň druhu DP2 nebo druhu DP3 a nebo nesplňuje poţadavky na nehořlavý 

či smíšený konstrukční systém
[32], [33]

. 

Jednotlivé normy pro projektování poţární bezpečnosti stavebních objektů dále 

stanoví pro stavební výrobky a materiály ve vazbě na třídu reakce na oheň konkrétní 

poţadavky, a to v závislosti na jejich účelu pouţití, konečném umístění ve stavbě a druhu 

objektu. Rozdílné poţadavky stanoví např. na podlahové krytiny v chráněných únikových 

cestách, podlahové krytiny ve zdravotnických objektech či shromaţďovacích prostorech 

oproti ostatním (běţným) prostorům. Obdobně je tomu i např. u povrchových úprav 

podhledových a stěnových konstrukcí shromaţďovacích prostorů oproti běţným 

prostorům, či v případě rozdílných poţadavků na zateplovací systémy v návaznosti 

na poţární výšku objektu
[32], [33]

, atd. Kmenové normy odkazují pro určení poţárního 

zatíţení na hodnotovou normu ČSN 73 0824, udávající hodnoty poţární výhřevnosti. 

Příloha A normy ČSN 73 0810 uvádí v souladu s rozhodnutími Komise konkrétní 

klasifikace stavebních výrobků podle ČSN EN 13501-1, u kterých se můţe bez dalších 

průkazů uţít klasifikace do tříd reakce na oheň A1, resp. A1fl. Dále specifikuje konkrétní 

stavební materiály a výrobky, u kterých přímo uvádí třídy reakce na oheň, včetně 

doplňkových klasifikací. Jedná se např. o desky na bázi dřeva, desky z minerální nebo 

skelné vlny, sádrokartonové desky, konstrukční desky z plastů, a další
[31]

. 



 

  30 

8 Posouzení současného stavu 

V současné době platné zkušební metody byly stručně komentovány a posouzeny 

v předchozích kapitolách 5.8, 5.10, 5.13 a 6.1.6. Kapitola 8 tato posouzení dále rozšíří. 

8.1 Současný stav a požární bezpečnost staveb 

Po zavedení současného systému klasifikace stavebních výrobků podle reakce na oheň 

byla Česká republika jednou ze zemí, která nevyuţila moţnosti zavést evropský systém 

klasifikace do národních předpisů s moţnou prodlevou přechodného období, ale zavázala 

se, ţe nastolené změny v systému klasifikace stavebních výrobků zavede do národních 

předpisů v poměrně krátkém, na naše poměry aţ šibeničním časovém intervalu. 

Proto se v současné době platné národní projektové normy poţární bezpečnosti staveb 

– kodex ČSN 73 08.., stejně tak jako vyhláška č. 23/2008 Sb., ve svých ustanoveních 

opírají o poţadavky současného klasifikačního systému reakce stavebních výrobků 

na oheň, jak bylo popsáno v předchozí kapitole. 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. v části 11 přílohy 1 potom dále odkazuje i na další v současné 

době platnou normu mimo systém klasifikace podle reakce na oheň, která stanovuje 

poţárně technické charakteristiky stavebních materiálů a výrobků, a to zkušební normu 

ČSN 73 0863 či dále na hodnotovou normu ČSN 73 0822. 

Projekční normy ČSN 73 0802 pro nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 pro výrobní 

objekty ve svých ustanoveních odkazují na platnou hodnotovou normu ČSN 73 0824, 

udávající hodnoty poţární výhřevnosti, pro potřeby určení poţárního zatíţení. 

8.2 Systém klasifikace podle reakce na oheň 

Současný systém klasifikace podle reakce na oheň hodnotí stavební výrobek jako 

celek, nikoliv jeho jednotlivé části. Současné stavební výrobky jsou v mnoha případech 

tvořeny více stavebními hmotami. Oproti dříve klasifikovaným stavebním hmotám jsou 

proto v případě všech pěti zkušebních metod shodně definovány pojmy materiál, 

stejnorodý výrobek, nestejnorodý výrobek, podstatná sloţka nebo nepodstatná sloţka. 

Systém zaloţený na kombinaci výsledků zkušebních metod ovlivňuje celá řada faktorů, 

majících vliv na klasifikaci, jako je tloušťka stavebního výrobku, jeho objemová 

hmotnost, sloţení, geometrie a struktura, povrchová úprava nebo nátěr, nebo konečné 

pouţití. Vlivy těchto parametrů jsou ve vztahu k jednotlivým zkušebním metodám 

uvedeny níţe
[16], [34]

: 
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Tloušťka stavebního výrobku 

Zkušební metoda podle ČSN EN ISO 1716 je zkouškou jednotlivých materiálů 

výrobku a tak tloušťka výrobku d nemá vliv na jeho poţární chování při zkoušce. Při 

zkoušce podle ČSN EN ISO 1182 nemá tloušťka vliv, pokud je d ≥ 50 mm. Pokud je 

d ≤ 50 mm, přičemţ vzorek musel být zhotoven spojením dvou nebo více vrstev, můţe 

mít tloušťka vliv. Při zkoušce podle ČSN EN 13823 má tloušťka výrobku vliv na jeho 

poţární vlastnosti. Protoţe vliv tloušťky je u jednotlivých výrobků velmi rozdílný, není 

moţné stanovit ţádná obecná pravidla. Je ale moţné vytvořit skupinu výrobků podobné 

povahy, např. dřevěných panelů, s cílem odvození pravidla pro přímou aplikaci. Zkušební 

zařízení SBI omezuje tloušťku zkušebního vzorku na 200 mm. Proto zkouška se 

zkušebním vzorkem o tloušťce 200 mm, zhotoveným z výrobku podle schválených 

pravidel pro montáţ a upevnění, platí také pro výrobek všech větších tloušťek. Při zkoušce 

podle ČSN EN ISO 11925-2 má tloušťka výrobku vliv na jeho poţární vlastnosti. 

Zkušební metoda omezuje tloušťku zkušebního vzorku na 60 mm. Proto zkouška se 

zkušebním vzorkem o d = 60 mm, zhotoveným z výrobku podle schválených pravidel pro 

montáţ a upevnění, platí také pro výrobek všech větších tloušťek. Při zkoušce podle ČSN 

EN ISO 9239-1 má tloušťka výrobku vliv na jeho poţární vlastnosti. Vliv tloušťky 

u jednotlivých výrobků je velmi rozdílný, není proto moţné stanovit ţádná obecná 

pravidla. Můţe být vytvořena skupina výrobků podobné povahy, s cílem odvození 

pravidla pro přímou aplikaci. 

Objemová hmotnost stavebního výrobku 

Při zkoušce podle ČSN EN ISO 1716 nejsou parametry poţárních vlastností ovlivněny 

objemovou hmotností. Při zkouškách podle ČSN EN ISO 1182 a ČSN EN 13823 

objemová hmotnost výrobku ovlivňuje parametry poţárních vlastností. Vliv objemové 

hmotnosti je u různých výrobků rozdílný, není proto moţné stanovit ţádná obecná 

pravidla. Je ovšem moţné pro daný výrobek interpolovat mezi údaji ze vzorků s různou 

objemovou hmotností. Při zkouškách podle ČSN EN ISO 11925-2 a ČSN EN ISO 9239-1 

má objemová hmotnost výrobku vliv na jeho poţární vlastnosti. Jelikoţ vliv objemové 

hmotnosti je u jednotlivých výrobků velmi rozdílný, není moţné stanovit obecná pravidla.  

Barva stavebního výrobku 

Sama barva nemá vliv na výsledky zkoušky podle ČSN EN ISO 1716, výsledek 

zkoušky však můţe ovlivnit druh a mnoţství barevné látky. I kdyţ v úvahu nepřipadají 

ţádná obecná pravidla, je moţné vytvořit vztah na podkladě obsahu organických látek. 

Barva sama o sobě nemá vliv na výsledky zkoušky podle ČSN EN ISO 1182. Pokud je 
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změna sloţení barevné látky zanedbatelná, je i její vliv zanedbatelný. Ţádná další obecná 

pravidla nejsou moţná. Barva sama i barevná látka můţe při zkouškách podle ČSN EN 

13823, ČSN EN ISO 11925-2 a ČSN EN ISO 9239-1 ovlivnit poţární vlastnosti výrobku, 

protoţe změna barvy můţe změnit pohltivost výrobku. Výrobek s tmavým povrchem se 

bude obecně ohřívat rychleji neţ výrobek se světlým nebo lesklým povrchem. Pokud je 

změna sloţení zanedbatelná, je zanedbatelný i její vliv. Poţární vlastnosti můţe ovlivnit 

také druh barevné látky. Ţádná další obecná pravidla nejsou moţná. 

Povrchový nátěr nebo úprava stavebního výrobku 

Nátěr nebo povrchová úprava nemá na zkoušku podle ČSN EN 1182 vliv, pokud 

vnější vrstva, jejíţ součástí je nátěr nebo úprava, není podstatnou sloţkou. Parametry 

poţárního chování podle ČSN EN ISO 1716, ČSN EN 13823 a ČSN EN ISO 11925-2 

ovlivňuje druh nátěru nebo povrchové úpravy. Různé druhy nátěrů nebo povrchových 

úprav mají při poţáru velmi rozdílné chování, a tak nelze stanovit ţádná obecná pravidla 

pro přímou aplikaci výsledků zkoušek pro různé druhy nátěrů nebo povrchových úprav. 

Složení stavebního výrobku 

Sloţení výrobku můţe při všech pěti zkouškách ovlivnit parametry poţárního chování. 

Obecná pravidla není moţné definovat. Vliv sloţení stavebního výrobku je třeba posoudit 

spolu s ostatními parametry. 

Geometrie a struktura stavebního výrobku 

Zkušební metody podle ČSN EN ISO 1716 a ČSN EN ISO 1182 jsou zkouškami 

jednotlivých materiálů výrobku. Geometrie a struktura výrobku nemá vliv na poţární 

chování výrobku. Geometrie a struktura výrobku můţe při zkouškách podle ČSN EN 

13823, ČSN EN ISO 11925-2 a ČSN EN ISO 9239-1 poţární chování výrobku ovlivnit. 

Obecná pravidla však nelze stanovit. 

Konečné použití stavebního výrobku 

Zkušební metody podle ČSN EN ISO 1182 a ČSN EN ISO 1716 se týkají 

materiálových charakteristik a konečné pouţití výrobku tak výsledné hodnoty 

neovlivňuje. Parametry konečného pouţití výrobku však mohou ovlivnit hodnoty 

v případě zkoušek podle ČSN EN 13823, ČSN EN ISO 11925-2 a ČSN EN ISO 9239-1. 

Jedná se o vlivy podkladu nebo podkladní konstrukce, způsobu osazení a upevnění, typu 

a polohy styků, přítomnosti vzduchových mezer/dutin či orientace výrobku. 

Podklad nebo podkladní konstrukce stavebního výrobku 

Podkladové konstrukce mohou ovlivnit výsledky zkoušek. Svůj vliv má tloušťka, 

objemová hmotnost, tepelná kapacita, tepelná vodivost, deformace a příspěvek podkladu 
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k rozvoji poţáru. ČSN EN 13238 uvádí seznam normových podkladů. Uţití těchto 

podkladů je pro výrobce výhodné, protoţe tato norma rovněţ přímo definuje některá 

pravidla pro přímou aplikaci. 

Způsob osazení a upevnění stavebního výrobku 

Způsob osazení můţe stejně jako upevnění/připojení či podepření výrobku ovlivnit 

výsledky zkoušek. Vliv způsobu upevnění je u jednotlivých výrobků velmi rozdílný, a tak 

nelze stanovit ţádná obecná pravidla. Lze však vytvořit skupinu výrobků podobné povahy 

pro odvození pravidel pro přímou aplikaci. 

Typ a poloha styků stavebního výrobku 

Styky mohou ovlivnit výsledek zkoušky. Ve stycích mohou plameny pronikat 

na neohřívanou stranu výrobku a na jeho vnitřní vrstvy. Ve stycích můţe docházet 

k deformaci výrobku a moţné tvorbě malých vzduchových mezer za vzorkem. Výsledek 

zkoušky potom můţe ovlivnit výplň styků. Pro styky nebo jejich výplně nelze definovat 

obecná pravidla pro přímou aplikaci. 

Přítomnost vzduchových mezer/dutin 

Vzduchové mezery/dutiny mohou ovlivnit výsledky zkoušek. Prostřednictvím 

vzduchových mezer/dutin mohou plameny působit na obě strany výrobku a na podkladní 

konstrukci. Toto působení můţe být způsobeno otevřenými nebo otevírajícími se svislými 

i vodorovnými styky, prohořením, roztavením, nebo odpadáváním částí zkoušeného 

výrobku. Ohřívání vzduchové mezery rovněţ můţe vyvolat komínový efekt a podstatně 

tak zvýšit intenzitu tepelného působení. Pro vzduchové mezery nelze stanovit ţádná 

obecná pravidla pro přímou aplikaci. 

Orientace stavebního výrobku 

U nesymetrických výrobků můţe být chování obou stran zkušebního vzorku velmi 

rozdílné, např. vlivem velmi rozdílných vrchních vrstev. Na jedné straně můţe mít 

výrobek rozdílnou reakci na oheň vlivem směrového účinku (např. povrch s lineárními 

trapézovými profily). Šíření plamene můţe být směrovým účinkem blokováno nebo 

řízeno (směr profilu). Není moţné stanovit ţádná obecná pravidla pro přímou aplikaci. 

8.3 Nedostatky zkušebních metod 

ČSN EN ISO 1182 

Nedostatkem zkušební metody podle ČSN EN ISO 1182 je moţné označit způsob 

vyhodnocení trvalého plamenného hoření. To je normou definované jako přetrvávání 

plamene na jakékoliv viditelné části zkušebního vzorku nejméně po dobu 5 s nebo déle. 
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Stálé, modře zbarvené svítivé oblasti plynů se za plamenné hoření povaţovat nemají
[25]

. 

Osoby provádějící zkoušku v jejím průběhu znamenávají jakýkoliv výskyt trvalého 

plamenného hoření a dobu jeho trvání v sekundách. Jedná se však výhradně o subjektivní 

hodnocení jedince, které můţe být vzhledem k vlastnímu uváţení v některých případech 

sporné a zavádějící a můţe tak ovlivnit závěrečné hodnocení výrobku. 

ČSN EN 13823 

U zkušební metody stanovení hořlavosti stavebních materiálů a výrobků podle ČSN 

EN 13823 povaţuji za nedostatek způsob hodnocení bočního rozšíření plamene 

na dlouhém křídle zkušebního vzorku. Boční (horizontální) šíření plamene LFS  je podle 

normových ustanovení zaznamenáno, pokud trvalé plamenné hoření v jakémkoliv čase 

zkoušky dosáhne vzdálenější hrany delšího křídla, a to ve výšce mezi 500 mm a 1000 mm. 

Problémem je, ţe vlastní délka předmětného křídla, na němţ je horizontální šíření 

plamene sledováno, se můţe v jednotlivých případech zkušebních vzorků lišit, a to 

v závislosti na tloušťce zkoušeného výrobku, tzn. tloušťce křídla zkušebního vzorku, 

vzhledem ke skutečnosti, jak jsou obě křídla v rohové dispozici smontována. Vlastní délka 

úseku sledování horizontální šíření plamene na delším křídle zkušebního vzorku bude 

větší v případě menší tloušťky zkušebního vzorku, a nejmenší (konkrétně 800 mm) 

v případě maximální tloušťky zkušebního vzorku (200 mm). Normový postup umoţňuje 

zadavateli v případě nesplnění kritéria LFS u série prvních tří vzorků provést další sérii tří 

zkoušek s delším křídlem zkušebního vzorku, jehoţ délka bude upravena na 1000 mm + 

tloušťku vzorku (vlastní délka úseku sledování LFS na delším křídle zkušebního vzorku 

tedy bude 1000 mm). 

ČSN EN ISO 11925-2 

Za nedostatek v případě zkušební metody podle povaţuji nedořešení konkrétního 

způsobu aplikace zdroje zapálení v případech zkušebních vzorků, nevyuţívajících 

normovaný laboratorní drţák. Zkušební metoda má v přílohách normy detailně stanovené 

podmínky aplikace malého zdroje plamene (úhel, vzdálenost špičky plamene hořáku, jeho 

situování např. na hranu vzorku, apod.), přičemţ v případě modifikace zkušebního 

zařízení, která je u některých výrobků nezbytná a norma ji připouští, není vţdy moţné 

vyuţít normového způsobu namáhání vzorků přisunutím hořáku. V takových případech je 

podle ustanovení normy třeba zdroj zapálení přidrţovat a aplikovat manuálně, coţ můţe 

významně ovlivnit přesnost i výsledky zkoušky. 

Připouští-li norma ČSN EN ISO 11925-2 moţnost modifikace zkušebního zařízení – 

drţáku zkušebního vzorku (rámu nebo podpůrné konstrukce) pro výrobky, které nejsou 
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rovinné, je diskutabilní poţadavek na úpravu tloušťky zkušebních vzorků. Je-li tato 

tloušťka větší neţ maximálně poţadovaných 60 mm, norma poţaduje jejich ztenčení, a to 

odříznutím části od neexponovaného povrchu. Z praxe vyplývá, ţe taková úprava tloušťky 

zkušebního vzorku je u některých materiálových modifikací výrobků problematická. 

ČSN EN ISO 9239-1 

Za nedostatečné povaţuji v případě zkušební metody podle ČSN EN ISO 9239-1 

normou předepsané hodnoty hustoty tepelného toku ve zkušební komoře v průběhu 

zkoušky. Hustota tepelného toku je při zkoušce ve zkušební komoře odstupňována, a to 

podle vzdálenosti k nulovému bodu zkušebního tělesa. Maximální hodnoty 

(10,9±0,4) kW.m
-2

 je dosahováno v místě zapalování vzorku, s rostoucí vzdáleností 

od tohoto bodu hodnota hustoty tepelného toku klesá, přičemţ na druhém konci zkušební 

komory je hodnota nejniţší, a to (1,1±0,2) kW.m
-2

. Tyto hodnoty však neodpovídají 

hodnotám reálným, v praxi je při poţárech dosahováno mnohem vyšší tepelné radiace, 

a to hodnot hustoty tepelného toku přesahující 20 kW.m
-2

. Norma poţaduje, aby zkušební 

vzorek reprezentoval podlahovou krytinu v praxi (poţadavek na vlastní instalaci). 

Pro dosaţení výsledků, které budou mít v praxi svou vypovídající hodnotu, je proto 

třeba poţadovat zkoušení podlahové krytiny nejen ve vztahu k jejich montáţi, 

ale i k podmínkám jejich tepelného namáhání tak, aby toto co moţná nejvíce se 

odpovídalo realitě při poţáru, tzn. zohlednit hodnoty hustoty tepelného toku minimálně 

20 kW.m
-2

 (viz např. ISO 9239-2 Reakce na oheň podlahových krytin - Část 2: Stanovení 

šíření plamene na úrovni tepelného toku 25 kW/m
2
). Zvýšení tepelné radiace však můţe 

mít negativní vliv na konstrukci zkušebního zařízení a můţe proto vyvolat nutnost 

materiálové a konstrukční úpravy zkušebního zařízení. Vlivem většího tepelného 

namáhání by mohlo dojít v případě ponechání stávajícího materiálového a konstrukčního 

provedení k jeho poškození či destrukci. 

ČSN 73 0863 

Oproti ostatním platným metodám spatřuji nedostatky zkušební metody podle ČSN 73 

0863 nestanovení konkrétního plynu, zcela chybí detailní popis hořáků. Rovněţ nejsou 

specifikovány charakteristiky šamotových tvarovek obkladu zkušební komory. Uvedené je 

ovlivněno datem vydání normy (1991). Je zřejmé, ţe oproti novějším zkušebním normám 

nebyly určité záleţitosti specifikovány detailně, jak je tomu v dnešní době. 
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9 Navrhovaná doporučení dílčích úprav některých zkušebních metod 

9.1 Vlastní doporučení 

ČSN EN ISO 1182 

V případě zkušební metody podle ČSN EN ISO 1182 doporučuji doplnit normové 

znění kapitoly 7.5 Pozorování při zkoušce (konkrétně článku 7.5.2) o poţadavek 

nepřetrţitého zaznamenávání průběhu zkoušky kamerou s vysokým rozlišením, 

pro moţnost jednoznačného a průkazného stanovení výskytu trvalého plamenného hoření 

a doby jeho trvání, stejně jako je tomu v případě plameně hořících kapek nebo částic 

zkušební metody podle ČSN EN 13823. 

ČSN EN 13823 

U zkušební metody podle ČSN EN 13823 doporučuji v normě pro potřebu sledování 

bočního (horizontálního) šíření plamene LFS upravit poţadavky na provedení rohové 

sestavy zkušebního tělesa tak, aby vlastní délka úseku sledování bočního (horizontálního) 

šíření plamene LFS na delším křídle zkušebního vzorku byla pevně dána (např. 800 mm 

nebo 1000 mm), a to bez ohledu na tloušťku zkušebního vzorku. 

ČSN EN ISO 11925-2 

V případě zkušební metody podle ČSN EN ISO 11925-2 doporučuji v normě detailněji 

dopracovat podmínky aplikace zdroje zapálení – hořáku v těch případech výrobků, kdy je 

nezbytná modifikace zkušebního zařízení (zejména drţáku zkušebního vzorku) a není 

moţné vyuţít normového způsobu namáhání vzorků přisunutím hořáku, a to způsobem 

nezávislým na manuální aplikaci zdroje zapálení. Uvedené opatření doporučuji realizovat 

formou dalších obrazových příloh zkušební normy. 

Dále doporučuji upravit znění normy a připustit moţnost zkoušet výrobky o tloušťce 

přesahující 60 mm v jejich plné tloušťce v modifikovaném drţáku zkušebního vzorku 

(upraveném rámu nebo podpůrné konstrukci), vzhledem ke skutečnosti, ţe norma 

modifikace drţáku zkušebního vzorku formou úpravy rámu či podpůrné konstrukce 

připouští. 

ČSN EN ISO 9239-1 

V případě zkušební metody podle ČSN EN ISO 9239-1 doporučuji upravit normou 

předepsané hodnoty hustoty tepelného toku ve zkušební komoře v průběhu zkoušky, a to 

na hodnotu minimálně 20 kW.m
-2

 (viz např. ISO 9239-2 Reakce na oheň podlahových 

krytin - Část 2: Stanovení šíření plamene na úrovni tepelného toku 25 kW/m
2
), tak aby 

průběh zkoušky lépe simuloval podmínky reálného poţáru v objektech. S doporučeným 
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zvýšením tepelné radiace současně doporučuji řešit související podmíněně vyvolanou 

zejména materiálovou a konstrukční úpravu zkušebního zařízení.  

ČSN 73 0863 

U zkušební metody podle ČSN 73 0863 doporučuji formou revize normy stanovit, 

ţe zkušební metoda není vhodná pro stavební hmoty, které se při tepelném namáhání bortí 

a roztékají se, dále stanovit konkrétní topný plyn - navrhuji propan, jako je tomu v případě 

zkušebních metod podle ČSN 13501-1. Formou přílohy potom doporučuji doplnit normu 

o detailnější popis a zobrazení hořáků. 

9.2 Komentář k doporučením jiných autorů 

Za úvahu jistě stojí i skutečnosti uváděné Ing. Bohdanem Filipim, Ph.D. v jeho 

publikaci [14], a to: 

 neuvaţovat při výpočtech poţární bezpečnosti s poţární výhřevností, 

ale s hodnotami spalného tepla, 

 za nedostatek povaţovat absenci zařízení pro měření hmotnosti zkušebního 

vzorku u zkušební metody podle ČSN EN ISO 13823. Moţnost sledování 

průběţné hmotnosti zkušebního vzorku by poskytovala základ pro vyčíslení 

parametrů výhřevnosti a produkce kouře. Zařízení pro snímání hmotnosti by bylo 

moţné instalovat do zkušební komory. Technické provedení by muselo být 

takové, aby respektovalo podpůrnou konstrukci zkušebního vzorku, konstrukci 

zkušebního vozíku a aby zohledňovalo teplotní namáhání senzorů váţního 

zařízení. Instalací takového zařízení by došlo k zefektivnění zkušební metody 

a získané hodnoty by měly vyšší vypovídací hodnotu
[14]

. 

Doporučení neuvaţovat při výpočtech poţární bezpečnosti s poţární výhřevností, 

ale s hodnotami spalného tepla by však podle mého názoru mělo zásadní vliv na stávající 

koncepci řešení poţární bezpečnosti staveb zakotvenou v kodexu norem, který vyuţívá 

poţární výhřevnosti jiţ od svého vzniku, a jeví se mi proto v současné době jako nereálné. 

Překáţkou v druhé odráţce uvedeného doporučení můţe podle mého názoru být jiţ 

stávající dosti vysoká cena zkušebního zařízení, která by doplněním zařízení pro sledování 

hmotnosti vzorku ještě vzrostla. Zásadní můţe být i skutečnost, ţe samotný vozík váţí 

okolo 200 kg a některé zkušební vzorky jsou o hmotnosti i přibliţně 100 kg. Praxe rovněţ 

dokládá, ţe hořící tavenina některých zkušebních vzorků kolikrát i zatéká do konstrukce 

vozíku, coţ by mohlo mít negativní vliv na zařízení pro sledování hmotnosti vzorku. 
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10 Závěr 

Skutečnosti uvedené v této práci ukazují, ţe v ČR existoval v oblasti poţární 

bezpečnosti systém pravidel, týkající se poţadavků, zkoušení a prokazování konkrétních 

vlastností – poţárně technických charakteristik stavebních materiálů, hmot a výrobků. 

Jednalo se o soubor národních technických norem (ČSN), vycházející z kodexu norem 

poţární bezpečnosti. Tento měl svůj národní vývoj s ohledem na poznatky praxe, 

zkušenosti jiných zemí (vycházel např. z britských standardů BS), rostoucí nároky 

a trendy ve stavebnictví. Se vstupem ČR do EU došlo k zásadním změnám v uvolnění trhu 

mimo jiné i se stavebními materiály a výrobky a jejich volnému pohybu v rámci 

společenství. Došlo tak ke zvýšení tlaku na zabudovávání těchto stavebních materiálů 

a výrobků do staveb, kolizím při průkazu jejich poţárně technických charakteristik 

a kolizím s národními poţadavky poţární bezpečnosti vlivem jejich rozdílných úrovní 

kladených jednotlivými státy. V rámci evropského společenství muselo dojít ke 

sjednocení poţadavků na stavební materiály, hmoty a výrobky. Cesta ke sjednocení 

nebyla jednoduchá a neobešla se bez kompromisních řešení. Výsledkem dlouhotrvajícího 

procesu je stávající systém klasifikace stavebních výrobků podle výsledků zkoušek reakce 

na oheň, vycházející z pěti základních zkušebních metod
[16]

. ČR a ostatní členské státy EU 

tak musely opustit své národní zkušební metody. 

Poskytnout komentovaný přehled stanovení a ověřování vlastností stavebních výrobků 

v souvislosti s poţární bezpečností, posoudit současný stav a stanovit výhledová 

doporučení je cílem této bakalářské práce. Přehledu stanovení a ověřování poţárně 

technických charakteristik stavebních výrobků a materiálů je věnována nejrozsáhlejší 

kapitola práce. V dalších kapitolách je popsána vazba na předpisy a normy poţární 

bezpečnosti staveb, posouzen současný stav, včetně uvedení faktorů majících vliv 

na současný systém klasifikace stavebních výrobků a specifikovány zjištěné nedostatky 

současně platných zkušebních metod. Na podkladě zjištěných nedostatků byly doporučeny 

konkrétní úpravy vybraných zkušebních metod. 

Bakalářská práce můţe být vyuţita jako dokument, poskytující základní orientaci 

v řešené problematice. Práce vzhledem ke svému stanovenému rozsahu nemapuje 

obdobné zahraniční a mezinárodní zkušební postupy a standardy, blíţe nepopisuje 

a nehodnotí zkušební metody a postupy rozhodné pro stanovení reakce na oheň kabelů 

elektrických vedení, coţ můţe být vhodným námětem pro budoucí rozšíření zpracovaného 

znění. 
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Obr. A.1 Zkušební zařízení podle ČSN 73 0861
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Obr. A.2 Zkušební zařízení podle ČSN 73 0862
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Obr. A.3 Zkušební zařízení podle ČSN 64 0149
[21] 

 

Obr. A.4 Zkušební zařízení podle ČSN ISO 4589-2
[14] 
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Obr. A.5 Zkušební komora podle ČSN 73 0863 - půdorys
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Obr. A.6 Zkušební komora podle ČSN 73 0863 – řezy
[15] 

 

LEGENDA: 14 – otvory pro termoelektrické články 1TE aţ 5TE 

Obr. A.7 Pohled na zkušební vorek podle ČSN 73 0863 ze strany tepelného namáhání
[15]
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Obr. A.8 Kalorimetr s tlakovou nádobou podle ČSN ISO 1928
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LEGENDA: 1 – plášť z ocelového plechu, 2 – vyzdívka ze sádrových tvárnic, 3 – vstupní otvor, 4 – zasklený 

průzor, 5 – ocelové potrubí o průřezu 160 x 160 mm pro přívod vduchu, 6 – ocelové potrubí o průřezu 160 x 160 

mm pro přívod vduchu, 7 – kovové prvky pro spojení jednotlivých dílů obvodového pláště, 8 – uzavíratelný 

otvor 160 x 160 mm pro vsunutí hořáku, 9 – betonová základová deska, 10 – podlaha ze šamotových tvárnic, 

T – termoelektrické články 

Obr. A.9 Půdorys spalovací komory podle ČSN 73 0864
[24] 
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LEGENDA: 1 – plášť z ocelového plechu, 2 – vyzdívka ze sádrových tvárnic, 3 – vstupní otvor, 4 – zasklený 

průzor, 5 – ocelové potrubí o průřezu 160 x 160 mm pro přívod vduchu, 6 – ocelové potrubí o průřezu 160 x 160 

mm pro přívod vduchu, 7 – kovové prvky pro spojení jednotlivých dílů obvodového pláště, 8 – uzavíratelný 

otvor 160 x 160 mm pro vsunutí hořáku, 9 – betonová základová deska, 10 – podlaha ze šamotových tvárnic, 

T – termoelektrické články 

Obr. A.10 Řezy spalovací komorou podle ČSN 73 0864
[24]
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Obr. A.11 Zkušební zařízení podle ČSN 73 0864 – rozmístění termoelektrických článků
[24]

 

 
Obr. A.12 Tvary zkušebních vzorků podle ČSN 73 0864

[24]
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Obr. A.13 Zkušební zařízení podle ČSN EN ISO 1716
[26]

 

 
Obr. A.14 Zkušební zařízení podle ČSN EN 13823

[28]
 



Příloha A  Vítězslav Šolc 

Vývoj metodik stanovení poţárně technických charakteristik stavebních materiálů a výrobků 

 

 

 

LEGENDA: 1 – zadní desky, 2 – L-profil, 3 – vzduchová mezera, 4 – spoje, 

  5 – křídla zkušeního vzorku, 6 – hořák, 7 – U-profil 

Obr. A15 Rohové uspořádání zkušebního vzorku podle ČSN EN 13823
[27]

 

 

LEGENDA: 1 – místo měření proudění vzduchu, 2 – kovová mříţ, 4 - komín 

Obr. A.16 Zkušební komora podle ČSN EN ISO 11925-2
[29]
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Obr. A.17 Podpěra, drţák zkušebního vzorku a malý hořák podle ČSN EN ISO 11925-2
 [29]

 

 
Obr. A.18 Zkušební zařízení podle ČSN EN ISO 9239-1

[30]
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Tab. B.1 Poţárně technické charakteristiky pro stanovení reakce stavebních výrobků na 

oheň
[13]

 

Značka/zkratka Požárně technická charakteristika 

ΔT Vzrůst teploty [K] 

Δm Úbytek hmotnosti [%] 

tf Doba trvalého plamenného hoření [s] 

PCS Spalné teplo [MJ/kg nebo MJ/m
2
] 

FIGRA 
Index rychlosti rozvoje poţáru vyuţívaný pro účely klasifikace 

[W.s-1] 

LSF Horizontální šíření plamene [m] 

THR600s Celkové mnoţství uvolněného tepla za 600 s [MJ] 

Fs Šíření plamene [mm] 

SMOGRA Rychlost vývinu kouře [m
2
.s

-2
] 

TPS600s Celkové mnoţství vyvinutého kouře za 600 s [m
2
] 

Tab. B.2 Hodnoty Q a stupně hořlavosti stavební hmoty
[11]

 

Hodnota Q [-] Stupeň hořlavosti stavební hmoty 

Q ≤ 50 stupeň A – nehořlavé stavební hmoty 

50 < Q ≤ 150 stupeň B – nesnadno hořlavé stavební hmoty 

150 < Q ≤ 300 stupeň C1 – těţce hořlavé stavební hmoty 

300 < Q ≤ 600 stupeň C2 – středně hořlavé stavební hmoty 

Q > 600 stupeň C3 – lehce hořlavé stavební hmoty 

Tab. B.3 Hmotnostní úbytek ∆m a stupně hořlavosti stavební hmoty
[20]

 

Hmotnostní úbytek ∆m 

[%] 

Doba žhnutí nebo 

uhelnatění τ [min] 
Stupeň hořlavosti stavební hmoty 

∆m  ≤ 2 τ = 0 stupeň A – nehořlavé stavební hmoty 

2 < ∆m ≤ 5 τ ≤ 3 
stupeň B – nesnadno hořlavé stavební 

hmoty 

5 < ∆m ≤ 10 3 < τ ≤ 10 
stupeň C1 – těţce hořlavé stavební 

hmoty 

10 < ∆m ≤ 50 10 < τ ≤ 20 
stupeň C2 – středně hořlavé stavební 

hmoty 

∆m > 50 τ > 20 
stupeň C3 – lehce hořlavé stavební 

hmoty 
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Tab. B.4 Třídy reakce na oheň pro stavební výrobky kromě podlahových krytin a tepelně 

izolačních výrobků potrubí
[13]
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Tab. B.4 Třídy reakce na oheň pro stavební výrobky kromě podlahových krytin a tepelně 

izolačních výrobků potrubí (pokračování)
[13]
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Tab. B.5 Třídy reakce na oheň pro podlahové krytiny
[13]
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Tab. B.6 Třídy reakce na oheň pro tepelně izolační výrobky potrubí
[13]
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Tab. B.6 Třídy reakce na oheň pro tepelně izolační výrobky potrubí (pokračování)
[13]
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Tab. B.7 Vztah mezi poţadavky na stupně hořlavosti a třídami reakce na oheň
[31]

 

Stupeň hořlavosti stavební hmoty Třída reakce na oheň 

A 
A1 

A2 

B B 

C1 C 

C2 D 

C3 
E 

F 

Tab. B.8 Vztah mezi poţadavky na indexy šíření plamene podlahových krytin a třídami 

reakce na oheň
[31]

 

Index šíření plamene is [mm.min
-1

] Třída reakce na oheň 

is = 0 
A1fl 

A2fl 

0 < is ≤ 75 Bfl 

75 < is ≤ 100 Cfl 

is > 100 

Dfl 

Efl 

Ffl 

 


