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ÚVOD 

Z vývoje různých průmyslových oblastí je zřejmé, že je to zejména stavebnictví, 

které může podstatně ovlivnit rozvoj společnosti cestou efektivního využívání nových 

progresivních materiálů vedoucích ke zkvalitňování výstavby budov nejen z hlediska 

technického, energetického či ekonomického, ale i bezpečnostního.  

Úkolem rozvoje stavebnictví v oblasti stavebních materiálů je efektivněji 

využívat materiálové zdroje. Toho lze dosáhnout např. pomocí: 

- šetření neobnovitelných přírodních zdrojů, 

- regulovaného využívání obnovitelných zdrojů, 

- recyklace stavebních materiálů,  

- využívání recyklovaných materiálů i z oblastí mimo stavebnictví (komunální 

a průmyslový odpad), 

- využívání trvanlivých a dlouhodobě spolehlivých materiálů a konstrukcí 

s cílem prodloužit kvalitní funkci objektu a snížit náklady na údržbu 

a rekonstrukce objektu,  

- využívání materiálů přispívajících k bezpečnosti, a to včetně požární 

bezpečnosti. 

K materiálům, které tyto požadavky mohou spolehlivě splňovat, se spolehlivě 

řadí i kompozitní materiály. 

Kompozitní materiály mají dnes uplatnění v mnoha oborech a stavebnictví 

nevyjímaje. Rozvoj a užití kompozitních materiálů je značné. Jen výčet jednotlivých 

druhů je obrovský. Díky inovacím, novým technologiím a postupům vznikají nové 

materiály, které svými vlastnostmi dokáží nahradit i tak často používaný materiál jako 

například nerezová ocel. V této práci se věnuji využívání kompozitních materiálů ve 

stavebnictví a přihlédnutím na požární bezpečnost stavebních objektů.  

Cílem práce je souhrn a hodnocení současného stavu použití kompozitních 

materiálu ve stavebních výrobcích a případné nové možnosti využití v souvislosti 

s řešením požární bezpečnosti staveb. 



2 

1 HISTORIE A VÝVOJ 

Historie výroby kompozitních materiálů sahá do dávné minulosti. Lidé hledali 

materiály na základě jejich mechanických vlastností a také na vhodnosti použití. Dříve 

člověk pro své výrobky a stavby používal materiály, které nalezl v přírodě. Postupem 

času, ale začal zjišťovat, že spojením různých materiálů odlišných vlastností a struktur, 

lze získat materiál, který se svými vlastnostmi pozitivně liší od vlastností použitých 

vstupních surovin. Takto bylo možné vylepšovat vlastnosti již existujících materiálů 

a později k výrobě nových materiálů nevyskytujících se v přírodě.[2] 

Struktura kompozitních materiálů je odvozena od materiálů přírodních. 

Zástupcem přírodních vláknitých materiálů tvz. bio-kompozit, je např. dřevo. Na dřevo 

se dříve nepohlíželo jako na kompozit. Byl to jednoduše materiál, který měl svoje 

vlastnosti, ale důvody proč tomu tak bylo, nikoho příliš nezajímaly a pochopitelně 

nebyla dostupná technika k jejich zkoumání. Dřevo je kompozit z celulózních vláken, 

která jsou ohebná a pevná v tahu a z ligninu, který zajišťuje pevnost. Jako další zástupce 

bio-kompozitů můžeme uvést stébla trávy, stavbu kostí nebo cévy.[2][13] 

Mezi první uměle vytvořené materiály, které lze považovat za kompozit, lze 

začlenit zdi z jílu, vyztužené rostlinnými vlákny (traviny, sláma). Postupem času 

a zdokonalením „technologie“ vznikaly první cihly vyztužené slámou a sušené na 

slunci. Tyto cihly používané 800 let před naším letopočtem, měly tlakovou pevnost 7 

MPa. Beton a malty také patří mezi velmi staré kompozitní materiály, které používali už 

i Římané.[1] 

Podstatný rozvoj a vývoj kompozitních materiálů (viz. Obr. 1) byl zaznamenán 

v minulém století, kdy se objevil beton vyztužený ocelí, azbestocementové výrobky, 

asfaltové granulární směsi, plasty vyztužené vlákny, apod. Kompozitní materiály jsou 

kombinovány ze všech hlavních skupin materiálů (kovy, keramika a jiné anorganické 

materiály, polymery) do konečné kompozitní struktury.[2] 
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Obr. 1 Vývoj konstrukčních materiálů [8] 

Z pohledu na vývoj v minulosti či na dnešní situaci lze stanovit strategii 

výzkumu a rozvoje kompozitů. Je několik hlavních směrů činnosti, které mohou zajistit 

realizaci konstrukčních částí z moderních kompozitů: 

- moderní koncepce návrhu konstrukce, založená na kompozitech 

- orientace na prvky s prodlouženou životností, opírající se o výrobnou 

únavovou odolnost moderních kompozitních struktur a o možnost rychlých 

oprav 

- konstrukce a výroba velkých a silně namáhaných částí 

- maximální účinnosti užitých materiálů vhodnou konfigurací tvaru, vnitřní 

struktury i způsoby výroby 

- vývoj nových matric umožňujících zrychlení a zjednodušení výrobního 

cyklu, a vývoj zařízení pro jejich průběžnou kontrolu k zajištění vyšší 

reprodukovatelnosti (stejnorodosti) vlastností výrobku 

- opatření ke snížení ceny výroby zavedením mechanizace a automatizace 

výrobního procesu místo ruční práce[1] 
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2 KOMPOZITNÍ MATERIÁLY 

2.1 Základní charakteristiky 

Kompozitní materiály jsou složené ze dvou nebo více chemicky a fyzikálně 

odlišných složek (fází). Tvrdší, tužší a pevnější dispergovaná fáze se nazývá výztuž. 

Spojitá a obvykle poddajnější fáze, působící jako pojivo výztuže, se nazývá matrice. 

U kompozitů je typickým synergismus, který znamená, že výsledné vlastnosti 

kompozitu jsou vyšší, než součet jednotlivých vlastností jeho dílčích fází. Vznikají tak 

materiály kvalitativně nových vlastností. 

Aby vícefázový materiál mohl být zařazen do kategorie kompozitní materiály, 

musí být podle současného chápání pojmu kompozit, splněny tyto podmínky: 

- podíl výztuže musí být vetší než 5% 

- vlastnosti výztuže a matrice (mechanické, fyzikální i chemické) se liší, 

výztuž je významně pevnější v tahu a obvykle tužší než matrice 

- kompozit musí být připraven mísením složek [8] 

Podle takto definovaných podmínek nelze za kompozit považovat plast, 

obsahující malá množství tuhých barviv, ani slitinu kovů, ve které během ochlazení 

nebo při tepleném zpracování došlo k vyloučení tvrdé fáze. Také eutektické slitiny 

kovů, u kterých během tuhnutí taveniny došlo k usměrněnému vyloučení tvrdších 

a tužších fází v podobě tyčinek nebo lamel nelze považovat za pravé kompozity, protože 

není splněna třetí podmínka. Oproti tomu kov disperzně zpevněný částicemi oxidů je 

kompozitní materiál, protože se připravuje mechanickým míšením fází. [8] 
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Obr. 2 Druhy kompozitů [12] 

2.2 Rozdělení kompozitů 

Kompozity můžeme rozdělovat podle základních hledisek, jako jsou: 

- Rozměry vyztužující fáze 

- Materiál matrice 

- Druhu zpevňujícího komponentu 

- Výrobní hledisko 

- Strukturní roztřídění 

- Geometrický tvaru výztuže 

Druhy kompozitů s rozlišení podle vyztužené fáze uvádí Obr. 2 

2.2.1 Rozměry vyztužující fáze 

Mikrokompozity mají v průmyslu největší význam. Největší příčné rozměry 

(vláken nebo částic) jsou až 10
2
 µm. Oproti kovům a jejich slitinám mají 
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mikrokompozitní materiály menší hustotu a tedy příznivý poměr pevnosti v tahu 

a modulu pružnosti k hustotě. Dosahují velké měrné pevnosti a měrného modulu. 

Makrokompozity se používají především ve stavebnictví. Obsahují výztuž 

o velikosti příčného rozměru až 10
2
 mm. Jsou to např. železobetony, tj. beton zpevněný 

ocelovými lany nebo pruty, polymerbetony obsahující drcené kamenivo a pryskyřici. Za 

makrokompozity lze považovat i plátované kovy, více vrstvé materiály a konstrukce 

(např. chodníky a vozovky). 

Nanokompozity jsou kompozitní materiály s polymerní matricí, u kterých se 

rozměr částicové výztuže pohybuje v jednotkách nm. [8] 

2.2.2 Materiál matrice 

- kompozity s organickou (polymerní) matricí (zpevněné jinými polymery, 

s partikulárními nebo fibrilárními plnivy) 

- kompozity s kovovou matricí (slitiny, kovy zpevněné disperzemi, kovy 

vyztužené částicemi, cermety, kovy vyztužené vlákny) 

- kompozity s keramickou a silikátovou matricí [2] 

2.2.3 Druhu zpevňujícího komponentu 

- kompozity zpevněné vlákny – vláknové kompozity 

- kompozity zpevněné whiskery 

- částicové kompozity s výztuží pravidelných nebo nepravidelných tvarů 

nebo s plynnými inkluzemi – lehčené polymery, pěnobeton 

- disperzně zpevněné kompozity, např. oxidy kovů 

- eutektické kompozity – vyráběné krystalizací [2] 

2.2.4 Výrobní hledisko 

K výrobě kompozitního materiálu vedou různé technologické postupy. Na Obr. 

3 jsou znázorněny jednotlivé druhy výrobních postupů. 
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Obr. 3 Možnosti vytvoření kompozitu [2] 

2.2.5 Strukturní roztřídění 

Rozdělení kompozitních materiálů do 3 základních typů uvádí následující Obr. 

4. a Obr. 5  Označení Vk značí objem kompozitu, Vm objem matrice, Vf objem výztužné 

fáze a Vv objem tekuté fáze (kapalné, plynné). 
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Obr. 4 a) První mezní systém – pouze matrice, b) Kompozit prvního typu, c) Druhý mezní 

systém mezi kompozity I. a II. typu – agregované plnivo, bez pórů, d) Kompozit druhého typu – 

segregované plnivo, nespojitá tekutá fáze, e) Kompozit třetího typu – spojitá tekutá fáze, f) Třetí 

mezní systém bez matrice [1] 

Kompozity I. typu (bez přítomnosti tekuté fáze), zcela vyplňují prostor, který 

zaujímají (viz. Obr. 4b). Od konečného kompozitu I. typu už není možné zvyšovat 

objem dispergované fáze v tělese (viz. Obr. 4c). Další změna poměru objemu obou 

tuhých fází je možná pouze snížením objemu matrice, na jejíž místo vstupuje do 

systému tekutá fáze.  V matrici vznikají uzavřené póry a celkový poměr objem tělesa 

k objemu tekuté fáze se zvyšuje. Vzniká nejméně třífázový systém, jehož všechny 

vlastnosti se začnou zásadně odlišovat od předchozích systémů. Kompozity tohoto 

druhu tvoří samostatnou skupinu – kompozity II. typu (viz. Obr. 4d). Kompozity II. 

typu teoreticky končí systémem, ve kterém se třetí, tekutá fáze spojí a vytvoří 

samostatnou infrastrukturu. Zde začínají kompozity III. typu (viz. Obr. 4e). Hranice, 
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mezi kompozity II. a III. typu, není ve skutečnosti ostrá, protože ke spojování 

jednotlivých uzavřených pórů do spojitých kanálků dochází postupně. [1][2] 

Tuhá fáze v systémech II. a III. typu nezaujímá na rozdíl od systému I. typu celý 

prostor vymezený materiálem. Je-li tekutá fáze v matrici plynná, je snadno stlačitelná, 

je-li kapalná, je nestlačitelná. Kromě parametrů, které určují výsledné vlastnosti 

kompozitů I. typu (tyto parametry jsou poměr objemů tuhých fází a poměr vlastností 

tuhých fází a specifická plocha dispergované fáze), se objevují u kompozitů II. a III. 

typu další parametry: poměr objemů a poměr vlastností tekuté a tuhé fáze. [1][2] 

Jakmile se pórovitost systému stane spojitou, uplatní se další veličina: interakce 

kompozitu s vnějším prostředím. To opět rozhodujícím způsobem mění chování 

systému. Dalším parametrem pro popis těchto systémů je proto vnější prostředí. Při 

zmenšování podílu tuhé fáze, která zaujímá stále menší část celkového objemu 

kompozitu, matrice ubývá až do okamžiku, kdy se souvislá matrice rozpadá a materiál 

se stává sypkým, nesoudržným (III. mezní systém, viz Obr. 4f)[1][2] 

 

Obr. 5 Schématické znázornění strukturního rozdělení kompozitů [2] 
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2.2.6 Podle geometrického tvaru výztuže 

Graficky je rozdělení kompozitů podle tvaru výztuže znázorněno na Obr. 6. 

Částicové: Jeden rozměr útvarů výztuže nepřesahuje výrazně rozměry ostatní. 

Vyztužující částice pak mohou mít tvar kulovitý, destičkovitý, tyčinkovitý 

i nepravidelný. [12] 

Vláknové: Výztuž je v jednom směru výrazně rozměrnější  

- s krátkými vlákny - délka vláken výrazně menší v porovnání s velikostí 

daného výrobku  

- s dlouhými vlákny - délka vláken srovnatelná s velikostí daného výrobku 

[12] 

Různá uspořádání kontinuálních vláken, např. v jednom směru nebo vzájemně 

spletena do rohoží (laminát). [12] 

 

Obr. 6 Geometrické rozdělení výztuže [12] 

2.3 Proměnné definující vlastnosti kompozitů 

Hlavní parametry, na nichž závisí vlastnosti kompozitů: 

- Vlastnosti fází (včetně tekuté fáze – póry) – mechanické vlastnosti 

a jejich poměr (pevnost, modul pružnosti, …) a anizotropie vlastností 

jednotlivých fází. 

- Objemové zastoupení fází, jejich geometrický tvar a jejich 
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geometrické uspořádání v systému včetně pórů, tj. např. množství, 

orientace a průměrné vzdálenosti dispergované fáze. 

- Interakce jednotlivých fází a vlastností styku, tedy přesunout zatížení 

z matrice do vyztužujících částic a naopak (soudržnost na kontaktu fází) 

- Interakce s okolním prostředím, která do značné míry závisí na prvních 

třech parametrech. 

- Historie fází od jejich vzniku, která zahrnuje především časové faktory, 

technologii výroby atd. [1][2] 

Vnější charakteristické vlastnosti kompozitů jsou především tzv. specifické 

vlastnosti: 

- specifická pevnost (poměr pevnosti k hmotnosti) 

- specifický modul pružnosti (poměr modulu pružnosti k hmotnosti) 

- specifický vnitřní povrch (poměr kontaktních povrchů k objemu 

dispergovaných částic) apod., 

ale také cena (nebo spotřebovaná energie při výrobě) za jednotku specifické vlastnosti. 

[2] 
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3 ČÁSTICOVÉ KOMPOZITY 

3.1 Částicové kompozity s kovovou matricí 

Velmi malé a tvrdé částice (< 0,1 mm) přítomné v kovové matrici, vedou ke 

zvýšení tvrdosti, meze kluzu, a pevnosti. [8] 

Přednosti diskontinuálně zpevněných kompozitních materiálů (zpevněných 

částicemi, whiskery nebo krátkými vlákny) s kovou matricí jsou následující: 

- oproti kontinuálně (spojitě) zpevněným kompozitům jsou relativně levné 

- pro jejich výrobu je možné použít běžné metalurgické postupy – 

odlévání, prášková metalurgie, válcování, kování a extruze 

- jsou tepelně odolnější než samotná kovová matrice 

- vyšší modul pružnosti a pevnosti 

- vyšší otěruvzdornost 

- jsou relativně izotropní (nezávislé na směru namáhání) oproti 

kompozitům zpevněných dlouhými vlákny [2] 

3.2 Částicové kompozity s minerální matricí 

3.2.1 Částicové kompozity s cementovou matricí 

Přední místa zaujímají cementové tmely a cementové malty. Struktura čerstvých 

i zatvrdlých cementových tmelů a malt je velmi složitá. Existuje nepřeberné množství 

různých kompozic bezvodých cementových složek, složek s různým množstvím vody 

v cementovém tmelu, různých typů a velikostí plniv a objemového poměru 

cementového tmelu a plniv. U běžných cementů s měrnou hmotností 3,10 až 3,20 g.cm
3
 

je obvykle 90 až 95% bezvodých částic menších než 90µm a 20 až 40% menších než 

10µm. Cementové částice mají hrubou texturu a téměř kulový tvar. Nejdůležitější 

fyzikální charakteristiky cementového kamene – vysoký specifický povrch, stupeň 

porozity, a různé způsoby vazby vody ve struktuře. Situace při tvorbě struktury je 

značně ovlivněna přidáním plniva k cementovému tmelu – vytvoření malty. 



13 

Mechanické vlastnosti kompozitu jsou pak ovlivněny také objemovým poměrem 

cementového tmelu a plniva, specifický povrch plniva a schopností vazeb povrchu 

plniva. [1][2] 

3.2.2 Částicové kompozity s keramickou matricí 

Z hlediska strukturního jsou keramické systémy utvořeny jednoduchou nebo 

složenou matricí s oddělenými částicemi granulárního, destičkového nebo vláknového 

typu. Matrice je po vypálení krystalická. Základní vlastnosti keramiky: křehkost, vysoká 

pevnost, tvrdost při vysokých teplotách, vysoký elastický modul, nízká houževnatost, 

nízká hustota, nízká teplotní roztažnost a nízká elektrická vodivost. Výhodou 

keramických kompozitů je zvýšení houževnatosti. V keramických kompozitních 

materiálech využíváme pro zvýšení houževnatosti zpevňující vlákna nebo whiskery. [2] 

Keramické systémy: 

- systém keramika a pórová fáze – množství pórů výrazně ovlivňuje 

vlastnosti kompozitu 

- systém keramika-sklo-póry – tento systém je typický pro tradiční 

keramiku 

- systém keramika-keramika – v tomto systému je důležité, aby vlastnosti 

obou složek nebyly moc rozdílné, vlastnosti kompozitu určují obě fáze 

- systém keramika v kovu – tzv. cermety. Pokud převládá kovová fáze, 

chová se kompozit jako kov (rázová pevnost, houževnatost), pokud 

převládá keramika, pak je kompozit křehký, ale odolný vůči vyšším 

teplotám [2] 

Objemové podíly dispergované fáze a rozměry částic v jednotlivých systémech 

ukazuje Tabulka 1. 
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Tabulka 1 Rozměry dispergované fáze v keramických kompozitech [1] 

Systém Typ 

Podíl 

dispergované 

fáze (objemová 

%) 

Rozměry částic 

Keramika - 

póry 

Pálené cihly 
10 – 90 

Velmi rozdílné, 0,5 – 300 

µm 

Keramika – 

sklo 

Jemný čínský 

porcelán 
do 70 

Průměr 1 µm 

Porcelán 
30 – 50 

Křemen 5 – 50 µm 

Mulit 0,1 – 3 µm 

Kamenina 

50 - 60 

Pazourek 10 – 15 µm 

Křemen 0,5 – 50 µm 

Některé částice až 300 

µm 

Žáruvzdorná 

keramika 
50 – 90 

Od 1 µm do 1,5 cm 

Keramika - 

keramika 

Nitrid křemíku 

pojený nitridem 

křemíku 

5 – 40 

1 – 10 µm 

Keramika - 

kov 

Disperzně zpevněné 

systémy 
5 – 10 

Asi 1 mm 

Keramika kov 15 – 80 1 – 10 µm 

Keramika vyztužená 

kovovými vlákny 
5 - 30 

Průměr 0,05 – 0,4 mm 

Délka 3 – 12 mm 

Kovy vyztužené 

keramickými vlákny 
20 - 65 

Průměr 0,02 – 0,05 mm 

Délka nad 5 mm 

3.3 Částicové kompozity s polymerní matricí I. typu 

Vlastnosti kompozitních materiálů s polymerní matricí: 

- Měrná hmotnost 6 až 10 krát nižší, než u kompozitů s kovovou matricí 

- Dobrý poměr pevnosti a hmotnosti 

- Vysoká chemická odolnost 

- Optické vlastnosti 

- Dobré elektroizolační vlastnosti 

- Nízká tepelná vodivost 

- Barevnost a dekorativnost 

- Jednoduchá opracovatelnost 

- Cenově výhodné 
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Nevýhody oproti kovovým materiálům jsou:  

Menší absolutní pevnost, nižší stálost, hořlavost, nízká hodnota tepelné 

a elektrické vodivosti, vyšší teplotní roztažnost. 

Druhy polymerních matric jsou:  

Elastomerová jako například kaučuk, termoplastová (PVC, PS, PP, PE, PA) 

a reaktoplastová (plněné epoxidové pryskyřice) [2] 

3.4 Částicové kompozity s polymerní matricí II. a III. typu – Malty 

a betony 

Pojivová složka polymerních betonů a malt je tvořena polymerní látkou nebo 

kombinací cementového a polymerního pojiva. Rozeznáváme (strukturně Obr. 7): 

- malty a betony s polymerním pojivem – polymerbetony a polymermalty 

– PC 

- malty a betony se smíšeným polymerním a cementovým pojivem – 

polymercementové malty a betony – PCC (PPCC) 

- betony s cementovým pojivem impregnované polymerem – PCI [2] 
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Obr. 7 Typy kompozitů beton – polymer [2] 

Polymerbetony jsou převážně II. a III. typu, polymermalty I. typu. 

Používané matrice: furanalkoholové, furanacetonové, epoxidové, polyesterové, 

fenolformaldehydové pryskyřice a polyvinylacetát. [2] 
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4 VLÁKNOVÉ KOMPOZITY 

 

Obr. 8 Rozdělení vláknových kompozitů [2] 

4.1 Rozdělení vláknových kompozitů 

Vláknové kompozity z hlediska použitého materiálu dělíme podle druhu vláken 

(viz Obr. 8) a druhu matrice. 

Vlákna: skleněná, uhlíková, polymerní, keramická, kovová, binární 

Matrice: polymerní, kovová, keramická, uhlíková, skleněná, sklokeramická, 

silikátová [1][8] 

4.2 Struktura vláknových kompozitů 

Vlákna v matrici mohou být orientována jednoose (jednosměrně), dvouose, 
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víceose v rovině, prostorově (třídimenzionální) výztuž) a nahodile v rovině (viz Obr. 9). 

I krátká vlákna a whiskery mohou být orientována uspořádaně nebo nahodile.[8] 

 

Obr. 9 Příklady rovinného uspořádání vláken [8] 

4.3 Vlákna 

Synergické vzájemné působení pevných a tuhých vláken (jako jsou whiskery, 

tažené dráty, skleněná a keramická vlákna) s poddajnou nebo křehkou matricí 

(kovovou, polymerní, keramickou) umožnilo vyrábět kompozity s vysokou pevností, 

tuhostí a houževnatostí. Tyto materiály jsou svými vlastnostmi na mnohem vyšší 

úrovni, než jaké dosáhneme pouhou úpravou tradičních materiálů. [2] 

V současnosti je pro výrobu kompozitů k dispozici široká škála vláken, od 

přírodních jako jsou bavlna, celulóza, azbest až po vlákna kovová a slitinová, whiskery 

z keramických a metalických materiálů, polykrystalická vlákna z různých keramických 

materiálů, skleněná a minerální vlákna a vlákna polymerní. Volba materiálu, délky 

a specifických vlastností vláken závisí na volbě použití daného kompozitu, na 

očekávaných vlastnostech a samozřejmě na použité matrici. [2] 

4.3.1 Skleněná vlákna 

Většinová část produkce skleněných vláken se využívá jako výztuž do 

polymerních matric. Další velké využití skelných vláken je ve vyztužování 

anorganických materiálů, jako jsou malty, betony, sklocementové výrobky. Tato vlákna 

se také používají pro vyztužování sádry a v některých případech také keramiky. [2] 

Typy skleněných vláken 

Skleněná vlákna podle svých vlastností dělíme do několika druhů. Jsou to E, S, 

D, C a L skla. Některé vlastnosti jednotlivých druhů skel jsou znázorněny v Tabulka 2. 
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Tabulka 2 Vlastnosti jednotlivých druhů skel [2] 

Sklo E S D C L 

Hustota [kg.m
-3

] 2540 2490 2160 2490 4300 

Pevnost v tahu [GPa] 3,5 4,65 2,45 2,8 1,68 

Modul pružnosti v tahu [GPa] 73,5 86,8 52,5 70,0 51,1 

Poměrné prodloužení do meze pevnosti [%] 4,8 5,4 4,7 -- -- 

Dielektrická konstanta, 20°C, 10
6
 [Hz] 5,8 4,53 3,56 6,24 9,49 

4.3.2 Uhlíková vlákna 

Velikou výhodou uhlíkových vláken vysoká pevnost, velký modul pružnosti, 

vysoká tepelná odolnost a nízká měrná hmotnost (viz Tabulka 3). Uhlíková vlákna mají 

také vysokou chemickou odolnost, jejich vlastnosti jsou stélé i za vysokých teplot (přes 

2000°C ve vakuu). Význam uhlíkových vláken stéle roste. Jejich cena ale zatím 

poměrně dost vysoká. [2][14] 

Tabulka 3 Vlastnosti některých uhlíkových vláken [1] 

Druh Objemová 

hmotnost [g.cm
-3

] 

Tahová pevnost 

[GPa] 

Modul pružnosti 

[GPa] 

UHM 1,96 1,86 517 

HM 1,85 2,23 375 

VHS 1,75 2,97 235 

HS 1,76 2,42 216 

4.3.3 Polymerní vlákna 

Mezi polymerní vlákna se řadí přírodní vlákna, která se používali pro 

vyztužování materiálů již před mnoha lety (vkládání rostlin do nepálené hlíny). Přírodní 

vlákna mají dobré vlastnosti, ale nevýhodou je jejich malé odolnost proti vodě 

a biologické korozi. První vyrobená vlákna ze syntetických polymerů byly z polyamidu 

– silon, nylon). Tabulka 4 ukazuje vlastnosti některých druhů vláken. [2] 

Polymerní vlákna v současnosti našla uplatnění jako přísady do malt, betonů, 

speciálních správkových materiálů. [2] 
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Tabulka 4 Vlastnosti některých polymerních vláken [1] 

Druh Objemová 

hmotnost 

[g.cm
-3

] 

Tahová 

pevnost [GPa] 

Modul 

pružnosti 

[GPa] 

Přírodní 

Bavlna 1,5 0,35 1,1 

Len - 0,9 110 

Hedvábí 1,25 0,5 1,3 

Vlna 1,3 0,36 6 

Dřevo 1,0 0,9 72 

Syntetické 

Celulosa (Fortisan) 1,52 1,1 2,4 

Polyester 1,38 0,6 1,2 

Polyamid 1,14 0,8 2,9 

Aramid Kevlar 49 1,44 3,62 124 

4.3.4 Kovová vlákna 

Kovová vlákna (vlastnosti některých vláken viz Tabulka 5) se používají pro 

vyztužování polymerních, keramických, kovových a cementových matric. Ve 

stavebnictví jsou nejvíce zastoupeny betonové kompozity s cementovou matricí. [2] 

Tabulka 5 Vlastnosti některých kovových vláken [1] 

Druh Objemová 

hmotnost 

[g.cm
-3

] 

Tahová 

pevnost [GPa] 

Modul 

pružnosti 

[GPa] 

Průměr [µm] 

Wolfram 19,4 1,0 až 4,0 353 až 424 13 

Molybden 10,2 2,41 358 25 

Ocel 7,74 2,8 až 4,14 200 13 

Beryllium 1,83 1,27 240 až 315 127 

Hliník 2,66 0,6 73 - 

4.3.5 Binární vlákna 

Jedním z prvních binárních vláken byla bórová vlákna. Bor má nízkou hustotu – 

2300 kg.cm
-3

 a velkou potenciální pevnost, ale je tuhý a křehký, tudíž nevhodný 

k tažení do jemných vláken. Proto se vyrábí chemickou depozicí na velmi jemné 

wolframové dráty nebo SiC podklad. Pevnost borových vláken je asi 3,5 GPa, modul 

pružnosti 420 GPa a objemová hmotnost 2600 kg.m
-3

. [2] 
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4.3.6 Polykrystalická vlákna 

Tato vlákna jsou v mnohých ohledech mezilehlá whiskerům a kovům nebo 

skleněným vláknům. Používají se především jako výztuž do keramiky a kovů. Předností 

je extrémní odolnost prostředí, vysoká tuhost a pevnost a vysoká tepelná odolnost 1350 

– 1600 °C. V Tabulka 6 jsou vlastnosti některých polykrystalických vláken. [2] 

Tabulka 6 Vlastnosti některých polykrystalických vláken [1] 

Druh Objemová 

hmotnost [g.cm
-3

] 

Tahová pevnost 

[GPa] 

Modul pružnosti 

[GPa] 

Al2O3 (safír) 3,15 až 4,0 2,07 až 2,8 172 až 470 

ZrO2 4,84 2,07 344 

Uhlík (grafit) 1,6 až 2,0 1,7 až 3,4 220 až 690 

BN 1,9 1,38 až 2,4 90 až 315 

B4C 2,3 až 2,5 2,07 až 2,42 276 až 480 

4.3.7 Whiskery 

O whiskerech mluvíme jako o prodloužených monokrystalických částicích 

s průměry okolo 1 µm a délkou 3 – 4 mm. Whiskery mají vysoký stupeň strukturní 

a chemické odolnosti. Díky tomu mají extrémně vysokou pevnost, modul pružnosti 

a lomovou tažnost. Jejich vlastnosti (viz Tabulka 7) převyšují vlastnosti jiných forem 

tuhých látek. Whiskery se vyrábějí z řady materiálů. Nejčastěji používané kompozity 

s whiskery mají kovovou a keramickou matrici. [2] 

Tabulka 7 Vlastnosti některých whiskerů [1] 

Druh Objemová 

hmotnost 

[g.cm
-3

] 

Tahová 

pevnost [GPa] 

Modul 

pružnosti 

[GPa] 

Teplotní 

odolnost [°C] 

Keramické 

Al2O3 4,0 15 2250 1200 

SiC 3,2 21 840 1600 

Grafit 1,6 19 700 - 

Si3N4 3,1 14 380 - 

Kovové 

Cr 7,2 9 240 - 

Cu 8,9 3 120 - 

Fe 7,8 13 200 - 

Ni 9,0 4 213 - 
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4.4 Matrice 

Jelikož je přímé použití vláken v technických aplikacích téměř bezúčelné, 

vkládají se proto do matric různého druhu. Aby vzniklý kompozitní materiál měl co 

nejlepší vlastnosti, musí dojít k dobrému spojení mezi vlákny a matricí, čímž bude 

zajištěný přenos napětí mezi vlákny a matricí. Matrice také vlákna chrání před 

povrchovým poškozením, které by vedlo ke ztrátě pevnosti materiálu. [2] 

4.4.1 Kovové matrice 

Kompozity s kovovou matricí jsou určené pro aplikace, kde pevnost a odolnost 

slitin kovů proti tečení nepostačuje. Nejpoužívanější z kovových matric je hliník a jeho 

slitiny. Do těchto matric se nejčastěji jako výztuž používají borová, uhlíková, 

křemíkokarbidová nebo safírová vlákna. Pevnost hliníkových slitin s 50% objemovými 

jednosměrně uspořádaných borových vláken jsou v podélném směru 0,7 až 2,16 GPa, 

v příčném směru kolem 0,15 GPa, modul pružnosti je 140 až 320 GPa podélně a 85 až 

250 GPa příčně. [2][8] 

Důležité je, aby při výrobě byla dodržena i chemická kompatibilita použitých 

vláken a matrice. Zejména se jedná o kompozity kov-kov (např. Cu-Ti, Cu-Co, Cu-Ni, 

Cu-Al matrice s wolframovými vlákny), kde může docházet k nepříznivým 

metalurgickým reakcím na styku. [2] 

Dalšími používanými matricemi jsou slitiny titanu a superslitiny s nejčastěji 

používanými vlákny B, SiC, Be. Oproti hliníkovým kompozitům mohou být titanové 

kompozity používány do vyšších teplot (hliník – 500 až 600 °C, titanové slitiny 1000 až 

1200 °C). [2]  

4.4.2 Keramické matrice 

Keramika je dobrý materiál z hlediska vysoké pevnosti i při vysokých teplotách, 

malá hustota, odolnost proti oxidaci a další kladné vlastnosti. Její nevýhoda je ovšem 

křehkost. Vzhledem k vysokému modulu pružnosti v tahu jsou k vyztužení keramiky 

vhodná jen některá vlákna (s vyšším modulem pružnosti). Jako materiál matrice se 
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většinou používají oxidy, nitridy nebo karbidy různých prvků (Al, Si, Mg, Al2O3, ZrO2, 

ThO2, sklo, aluminiumfosfát a grafit). Pro vlákna je vhodný molybden, kolumbium, 

ocel a safírové whiskery. [2] 

Spojení vláken a matricí je obvykle slabé, vyjma případů, kdy dochází 

k chemickým reakcím mezi matricí a vlákny. Důležitý je teplotní součinitel roztažnosti. 

Pokud je součinitel teplotní roztažnosti vlákna větší než součinitel teplotní roztažnosti 

matrice, může dojít k oddělení. Taktéž nemůže být součinitel teplotní roztažnosti vlákna 

příliš malý, protože rovnoběžně s vlákny mohou v matrici vzniknout vysoká tahová 

napětí a následně mohou vznikat trhliny. [2] 

4.4.3 Polymerní matrice 

Polymerní matrice neboli pryskyřicové pojivo. Samotná pryskyřice má nízkou 

hustotu, je snadno zpracovatelná a je odolná vůči působení okolního prostředí a většině 

chemikálií. Nevýhodou pryskyřic při použití v konstrikčních aplikacích, je velmi nízký 

modul pružnosti (do 6 GPa), nízká pevnost (100 MPa) a křehkost. Úkolem pryskyřice 

v kompozitu je chránit výztuž před mechanickým nebo chemickým poškozením, 

udržovat ji v požadovaném směru vůči namáhání a umožnit přenos vnějších napětí do 

výztuže. Principem vyztužení je úloha vláken, která mají o jeden až tři řády vyšší 

pevnost a modul pružnosti ve srovnání s pojivem. Typický modul pružnosti pryskyřice 

je 2 - 6 GPa, vlákna mají moduly pružnosti 70 - 900 GPa. Pevnost pryskyřice je běžně 

50 – 150 MPa, vlákna mají pevnost 1 – 8 GPa. Tabulka 8 ukazuje vlastnosti nejčastěji 

používaných organických matric. [2] 
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Tabulka 8 Vlastnosti nejčastěji používaných organickým matric [2] 

Matrice Hustota 

[g.cm
-3

] 

Modul pružnosti 

v tahu [GPa] 

Pevnost 

v tahu 

[MPa] 

Deformace 

do lomu [%] 

Termosety 1,1 – 1,67 1,3 – 6,0 20 – 180 1 – 30 

Epoxidy 1,1 – 1,4 2,1 – 3,0 35 – 90 1 – 10 

Polyestery 1,1 – 1,5 1,3 – 4,5 45 – 85 1 – 5 

Fenolické 

pryskyřice 

1,3 4,4 50 – 60 1 – 3 

Polyamidy 1,2 – 1,9 3,0 – 3,1 80 – 190 2 – 40 

Termoplasty 0,9 – 1,45 1,0 – 4,0 20 – 250 5 – 150 

PP (Polypropylen) 0,9 1,1 – 1,5 28 – 41 10 – 700 

PA (Polyamid) 1,42 2,8 – 3,4 76 – 83 60 – 300 

4.4.4 Silikátové matrice 

Mezi silikátové matrice řadíme cementovou maltu, beton, sádru. Cementová 

matrice je velmi alkalická, aby nedocházelo ke korozi, musí být skleněná vlákna 

chráněna nebo musí být použito speciální sklo. V sádrové matrici jsou skleněná vlákna 

obvykle pokryta polyvinylacetátovým povlakem, aby se zvýšila soudržnost (smyková 

pevnost je pak 1 až 7 MPa). Kvůli dobré zpracovatelnosti se používá méně než 6 % obj. 

vláken. [1] 

Vyztužíme-li cementovou maltu nebo beton 1% ocelových drátů o průměru 0,4 

mm, dlouhých 40 mm, zvýší se ohybová pevnost o 30 – 70 %, pokud skelným vláknem 

zvýší se ohybová pevnost o 20 % na každé 1 % přidané skleněné výztuže. Sádra 

vyztužená 6 % skleněných vláken má téměř stejnou pevnost jako cementový kámen 

vyztužený sklem. Sklocement málo odolává vodě. Jeho pevnost je po dlouhé době 

redukována přibližně o 30 % v suchém prostředí, o 45 – 67 % v pod vodou a o 57 – 78 

% v běžné atmosféře. [1] 

Pozitivní výsledky ukázaly některé hybridní cementové kompozity, např. směs 

celulosových a polypropylenových vláken nebo polypropylenových a skleněných 

vláken, jak ve zvýšení houževnatosti, tak i pevnosti. [1] 
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5 KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ 

BEZPEČNOSTI STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

Aby bylo možné kompozitní materiály použít ve stavebních výrobcích 

z hlediska požární bezpečnosti stavebních objektů, musí projít řadou zkoušek 

a hodnocení, které určí jejich požárně technické vlastnosti a charakteristiky. Ne každý 

materiál se dá pro jednotlivé druhy konstrukcí použít. Každý objekt a požární úsek 

v objektu má jiné nároky na použitý materiál. 

Definice požární bezpečnosti stavebních objektů 

Požární bezpečnost stavebních objektů (déle PBS) je „schopnost stavebních 

objektů bránit v případě požáru ztrátám na životech a zdraví osob, popř. zvířat 

a ztrátám na majetku; dosahuje se jí vhodným urbanistickým začleněním objektu, jeho 

dispozičním, konstrukčním a materiálovým řešením, popř. požárně bezpečnostním 

zařízením a opatřením.“ [9] 

5.1 Vlastnosti a zkoušky stavebních výrobků z hlediska PBS 

Pro stavební výrobky a hmoty z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou 

charakteristické požárně technické vlastnosti: třída reakce na oheň, index šíření plamene 

po povrchu, schopnost vyvíjet vetší či menší množství kouře, tvorba hořících kapek, 

odkapávání, toxicita zplodin hoření, odpadávání hořících částí, kritický tepelný tok aj. 

Ze stavebních výrobků a hmot se na stavbě vytváří stavební konstrukce, které v případě 

požáru musí odolávat vysokým teplotám a zachovat si po požadovanou dobu svou 

funkci. Z tohoto důvodu se určuje požární odolnost, která znamená dobu, po kterou je 

stavební konstrukce schopná odolávat účinkům požáru, a je charakterizována mezními 

stavy. [3][5] 

5.1.1 Třída reakce na oheň 

Zkušební metody pro stanovení reakce stavebních výrobků na oheň mají za účel 

zjistit, zda příslušný materiál slouží při požáru jako palivo (přispívá k rozvoji požáru) či 
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nikoli. 

Klasifikace výrobků dle reakce na oheň se provádí podle evropské klasifikační 

normy ČSN EN 13501-1 [10]. Přehled tříd reakcí na oheň udává Tabulka 9. Tabulka 10 

uvádí doplňkové značení, které doplňuje třídy rekcí na oheň o další vlastnosti. 

Tabulka 9 Třídy reakce na oheň [3] 

Třída A1 Výrobky třídy A1 nebudou přispívat k rozvoji požáru v žádném jeho 

stádiu; z toho důvodu jsou automaticky považovány za vyhovující všem 

požadavkům pro nižší třídy. 

Třída A2 Výrobky sice vyhovují kritériím EN 13823 jako pro třídu B, ale navíc 

nebudou za podmínek plně rozvinutého požáru významně přispívat ke 

kalorickému zatížení a tím i k dalšímu rozvoji požáru. 

Třída B Jako třída C, ale s přísnějšími požadavky. 

Třída C Jako u třídy D, ale navíc při tepelném působení jednotlivého hořícího 

podmětu vykazují omezené rozšíření požáru. 

Třída D Výrobky vyhovující kritériím pro třídu E a schopné odolávat působení 

malého plamene po delší časový interval bez jeho významného rozšíření. 

Kromě toho jsou též schopny odolávat působení tepla od jednotlivého 

hořícího předmětu za podstatného zpoždění a omezení uvolnění tepla. 

Třída E Výrobky schopné odolávat působení malého plamene po krátký časový 

interval bez významného rozšíření plamene. 

Třída F Výrobky, které nelze zařadit do žádné z předchozích tříd. 

 

Tabulka 10 Doplňkové značení vlastností [3] 

Vývoj kouře pro třídy reakce na oheň A2, B, C a D 

s3 Omezení množství kouře není požadováno 

s2 Celkové množství kouře a poměrné zvýšení množství kouře jsou omezeny 

s1 Přísnější kritéria než pro s2 

Plamenně hořící kapky/částice pro třídy reakce na oheň A2, B, C, D a E 

d2 Bez omezení 

d1 Žádné kapky/částice plamenně hořící déle než udávaný časový interval 

d0 Žádné plameně hořící kapky/částice 

Jednotlivé druhy materiálů se zkouší pomocí různých zkušebních evropských 

metod pro stanovení reakce stavebních výrobků na oheň, které Česká republika 

převzala. Jsou to normové zkoušky ČSN EN ISO 1182, ČSN EN ISO 1716, ČSN EN 

13823, ČSN EN ISO 11925-2, ČSN EN ISO 9239-1. [7] 
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5.1.2 Požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Jak už bylo řečeno, požární odolnost stavebních konstrukcí je doba, po kterou 

jsou stavební konstrukce schopny odolávat účinkům požáru. Je charakterizována 

mezními stavy, jako jsou např. nosnost, celistvost, izolační schopnost, kouřotěsnost, 

mechanická odolnost atd. [3][5] 

Požární odolnost stavebních konstrukcí se určuje zejména pro nosné a požárně 

dělící konstrukce – stěny, stropy, nosníky, sloupy, obvodové stěny. Zkoušky se provádí 

ve speciálních laboratorních pecích, kde se daný vzorek tepelně namáhá podle určité 

teplotní křivky znázorněné na  Obr. 10 a k tomu se namáhá i mechanicky (zatížením, 

podepřením, atd.). Výsledkem těchto zkoušek je doba odolávání vzorku a mezní stav. 

[5] 

 

Obr. 10 Teplotní křivky podle ČSN EN 1363-1 a 1363-2 [6] 

5.2 Požární bezpečnost u kompozitních materiálů ve stavebnictví 

Ideálním stavem ve stavebnictví by z požárně bezpečnostního hlediska bylo, 

používat materiály, které jsou nehořlavé, v případě požáru zdravotně nezávadné, 
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netoxické, celistvé, odolné atd. Ne všechny materiály tyto podmínky splňují. Z hlediska 

bezpečnosti proto musíme při projektování volit materiály vhodných vlastností. Normy 

řady ČSN 73 08…, které řeší požárně bezpečnostní řešení staveb, vyžadují používat 

materiály, které mají pro potřeby jednotlivých objektů a požárních úseků vhodné 

požárně technické vlastnosti. 

Kompozitní materiály díky synergismu získávají vyšší výsledné vlastnosti, než 

součet vlastností vstupních fází. Ovšem pokud v kompozitu použijeme hořlavý materiál, 

dá se předpokládat, že i výsledný kompozit bude negativně, ve smyslu bezpečnosti, 

reagovat na oheň. Proto je vhodné volit kompozity z materiálů vyšších tříd reakcí na 

oheň, nebo do směsi na kompozit přidávat zpomalovače hoření, tzv. retardéry hoření.  

5.2.1 Retardéry hoření 

Zpomalovač hoření, retardér hoření nebo samozhášecí přísada je látka, která 

zpomaluje nebo zabraňuje hoření. Retardéry hoření se v protipožární ochraně používají 

velmi často.  

Zpomalovače hoření obecně snižují hořlavost materiálů, buď fyzikálně, anebo 

chemickou reakcí. 

Fyzikální zpomalování 

Existuje řada způsobů, které mohou fyzikálně zpomalovat proces hoření: 

ochlazováním, vytvářením ochranné vrstvy, ředěním 

Chemické zpomalování 

Z chemického hlediska jde o zpomalování hoření: reakce v plynné fázi, reakce 

v pevné fázi, tvorba popela nebo bobtnání 

Například snížení hořlavosti pryskyřice můžeme dosáhnout snížením obsahu 

organické fáze ve výsledném materiálu. Menší obsah hořlavé pryskyřice dosáhneme 

přítomností výztuží a anorganických plniv a déle také přídavkem organických 

a anorganických retardérů hoření. Tyto retardéry většinou zvyšují zápalnou teplotu 

materiálu a prodlužují dobu, po kterou musí plamen působit na materiál, aby došlo 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Popel
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k jeho vznícení. Dále pak retardéry většinou působí tak že, po oddálení plamene dojde 

k samovolnému uhašení. K retardérům se také přidávají látky, které snižují hustotu 

kouře a jeho toxicitu. 

Díky retardérům hoření bylo ve stavebnictví umožněno používat, některé kdysi 

nevyhovující materiály. [2][15] 
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6 HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU POUŽITÍ 

KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ, PERSPEKTIVY 

A INOVACE Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 

STAVEB 

Kompozitní materiály se ve stavebnictví využívají čím dál častěji a to 

i v oblastech, kde by se na první pohled zdálo, že nemůžou konkurovat konvekčně 

používaným materiálům, jako je třeba ocel. Jak je uvedeno v předchozích kapitolách tak 

druhů kompozitů je nesmírné množství.  

6.1 Hodnocení současného stavu 

Záleží hlavně na projektantech a stavebních firmách, zdali budou používat běžně 

používané materiály, nebo hledat alternativy jakými mohou být kompozitní materiály. 

Moderní postupy výstavby totiž vyžadují i použití nových materiálů, které umožňují 

projektantům řešit dříve obtížně proveditelné problémy, a které mohou v určitých 

ohledech řešit kompozitní materiály. Zároveň mohou prováděcí firmy s jejich pomocí 

využívat moderní technologie, zvyšovat produktivitu práce a optimalizovat náklady 

výstavby. 

6.1.1 Využití kompozitů ze stavebního hlediska 

Ve stavebnictví se s kompozity setkáváme ve formě výztuže stávajících 

konstrukcí. Nejčastěji se používají k zesilování betonových, zděných, dřevěných 

a ocelových konstrukcí, u kterých došlo například k překročení plánované únosnosti 

prvku. Novým směrem ve využití kompozitních materiálů ve stavebnictví je náhrada 

běžné ocelové výztuže kompozitní výztuží (viz Obr. 11) v betonových výrobcích. Co se 

týče kompozitních desek, tak své uplatnění mají jako obkladový materiál, krytiny, 

fasády, poklopy, stěny. Z kompozitních profilů a polotovarů se na staveništích montují 

konstrukce. Do kompozitů se řadí také např. cihly z pórobetonu. 

Příkladným využitím ve stavebnictví jsou kompozity s polymerní matricí. Pro 
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svoje vlastnosti, jako je nekorozivnost, vysoká pevnost a dlouhodobá provozní 

životnost, nacházejí uplatnění zejména tam, kde působí agresivní prostředí. Samozřejmě 

ne všechny kompozitní materiály jsou vždy odolné, „bezúdržbové“ a s dlouhou 

životností. Tak jako i v jiných oblastech existují i zde výrobky, které nemusí zaručovat 

kvalitu. Většinou se jedná o levné výrobky, které jsou určené spíše pro krátkodobé nebo 

dočasné aplikace.  

 

Obr. 11 Kompozitní výztuže do betonu [16] 

Kompozity nejsou využívané jen jako stavební materiály typu obklady, betony, 

výztuže apod., ale například jako kompozitní uzávěry otvorů, jako jsou například dřevo-

plastové kompozitní dveře, okna z kompozitních hranolů, nebo pak podlahové krytiny, 

vnější tepelně izolační kompozitní systémy - ETICS (External Thermal Isulation 

Composite Systems) viz Obr. 12, atd. 

Vyskytují se i ve výrobcích jakými jsou schodiště, nádrže, různé pochůzné 

lávky, kanalizační kryty a spousta dalších. 
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Obr. 12 Vnější tepelně izolační kompozitní systém [18] 

6.1.2 Využití kompozitů z požárně bezpečnostního hlediska 

Jak víme, kompozit je výrobek tvořený dvěma nebo více fázemi různých 

vlastností. Je tedy možné vyrobit materiál specifických vlastností, který je možno 

aplikovat podle potřeby. Použitím vhodných materiálům, příměsím a retardérům hoření 

dosahují i některé kompozity třídy reakce na oheň A1 – nehořlavé.  

Díky tomu je možné vyrábět i materiály, které lze aplikovat jako požárně 

ochranné systémy. Jsou to například požární omítky nebo obklady. Požární omítky 

využívají silikátové matrice a jako výztuž minerální materiály, jako například perlit, 

vermikulit nebo dnes už nepoužívaný (pro nepříznivé účinky na zdraví) azbest a další. 

Požární kompozitní desky, které slouží jako požární obklady nebo při uchycení na 

konstrukci jako požárně dělící stěny, mohou být např. vápenocementové, cementové, 

dřevovláknité, sádrovláknité apod. [7] 

Vyrábějí se i kompozitní požární uzávěry, které mají požární odolnost. 

Například dveře vyrobené z dřevo-plastového kompozitu splňují odolnost až 30 min. 

[17] 

Za kompozitní systémy lze považovat i požární ucpávky prostupů. Jako výztuž 

může sloužit minerální vata, kterou se vyplní prostor prostupu a následně se na ni 
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nanese protipožární povlak. Co se týče vnějších tepelně izolačních kompozitních 

systémů tak musí splňovat třídy rekce na oheň podle podmínek daných normou ČSN 73 

0810 [11]. 

Zřejmě jeden z nejhojněji používaných kompozitních materiálů ve stavebnictví 

jsou pórobetonové cihly. Jejich výhody díky minerálnímu složení jsou nehořlavost, 

žáruvzdornost. Odolnost toho materiálu je až 180 min. [19]  

6.2 Perspektivy a inovace 

Inovací kompozitních materiálů ohledně požární bezpečnosti se věnuje firma 

Prefa Kompozity, kde partnerem projektu je i firma KBK Fire. V projektu s názvem: 

Betonové konstrukce s nekovovou výztuží se zvýšenou požární odolností a odolností 

vůči agresivním vlivům, vyvíjejí výztuže do betonu na bázi FRP (Fiber Reinforced 

Polymers), které v některých případech s výhodou nahrazují klasickou betonářskou 

(ocelovou) výztuž. Cílem je potlačení nevýhod běžných výztuží, jako je zvýšení požární 

odolnosti kompozitních výztuží a optimalizace způsobu předpínání.  Dále pak vytvoření 

metodiky návrhu a konstruování betonových prvků nové generace.  V současnosti, je 

vyvinuta pasivní kompozitní výztuž se skleněnými i uhlíkovými vlákny a jsou známy 

její mechanické parametry a interakce s betonem, a dále předpjatá kompozitní výztuž se 

skleněnými i uhlíkovými vlákny a jsou známy její mechanické parametry a interakce 

s betonem. Nyní probíhají dlouhodobé zkoušky kompozitních výztuží. [16] 

Zajímavé je také využívání druhotných surovin jako výztuž. Jedná se 

o částicovou výztuž v podobě jemnozrnných průmyslových odpadních materiálů. 

Jelikož se jedná odpadní materiály typu granulované vysokopecní strusky, popílky, 

škváru a kotelní prach (zbytky po spalování a tepelném zpracování za vysokých teplot), 

mají tyto materiály dobré požárně technické vlastnosti, ale můžou mít negativní vliv na 

zdraví. Úvahy se upírají k vytvoření nových kompozitních materiálů s cementovou 

matricí a významného objemového podílu jemnozrnných částic. U popílků to například 

znamená zvýšit podíl z obvyklých 6 obj. % až na 17% z hmotnosti výsledného 

kompozitu. [4] 
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6.3 Vlastní přínos autora 

Z hodnocení využívání kompozitních materiálu ze stavebního a požárně 

bezpečnostního hlediska plyne, že se kompozitní materiály se v dnešní době používají, 

ale jejich pole působnosti, z hlediska požární ochrany, není moc široké. Přitom 

potenciál některých materiálů je velký. Příčinou nevyužívání těchto materiálů může být 

neznalost nebo neochota projektantů zkoušet nové materiály a jejich nové možnosti 

aplikace, cenové rozdíly vzhledem ke konvekčně využívaným materiálům, nebo naopak 

nevyhovující vlastnosti pro dané aplikace. 

 Nejpoužívanější matrice v kompozitních materiálech ve stavebnictví jsou 

silikáty a polymery. Polymerní kompozity představují výrobky, které mají široké 

uplatnění díky svým dobrým mechanickým vlastnostem a odolností. Bohužel 

nevýhodou některých polymerů je jejich relativně snadná zapalitelnost a produkce 

dýmu. Existují ovšem termosety s vysokou tvrdostí, tepelnou odolností, atd. Díky těmto 

vlastnostem, se některé polymerní kompozity ve formě pochůzných roštů, dokázali 

uplatnit i jako náhrada ocelových roštů na ropných plošinách. To může dokazovat 

i perspektivu těchto materiálů a to i z hlediska požární bezpečnosti. 

Silikátové kompozity jsou ve stavebnictví zřejmě vůbec nejpoužívanější. Jako 

betonové prefabrikáty, konstrukce, zpevňující betonové nástřiky atd. To vše přestavují 

výrobky, které jsou nejčastěji vyztužovány stavební ocelí. Samozřejmě vyskytují se 

kompozity se skleněnými nebo kovovými vlákny, skelným prachem atd. U těchto 

kompozitů, ovšem bývá problém s technologií výroby, kdy je zapotřebí, aby výztuž byla 

v matrici rovnoměrně rozložena. Díky tomu, že cementové matrice jsou silně alkalické, 

dochází k pomalé korozi jak ocelové tak skleněné výztuže. Tento fakt má i následky co 

se týče požární bezpečnosti. V případě oslabení výztuže, dochází ke snížení odolnosti. 

Při požáru by pak mohlo dojít k porušení nebo dokonce ke zhroucení konstrukce. Je 

dobré, že existují firmy, které se touto problematikou zajímají a chtějí vyvinout 

kompozitní výztuhy, které mají podobné vlastnosti jako ocel, ale jsou odolné vůči 

korozi. Kladným faktem je i to, že vývoj těchto výztuží se ubírá i směrem zlepšování 

požárně bezpečnostních vlastností. 

Kompozitní materiály budou určitě hudbou budoucnosti. Díky plýtvání se totiž 
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začíná projevovat fakt nedostatku některých surovin, ekologické problémy se 

vznikajícími odpady, atd. Kompozity mohou být jakýmsi řešením. Díky recyklaci 

mohou vznikat nové materiály, využívajících odpadních produktů lidské činnosti jako 

jsou některé druhy komunálního odpadu, nebo průmyslový odpadní materiál. 

Samozřejmě díky zvyšujícím se nárokům požární bezpečnosti na požární odolnost 

a bezpečnost stavebních konstrukcí a materiálů, bude zapotřebí čelit nespočtu 

problémům. Odpadní materiály jako jsou například plasty, jsou hořlavé, produkují 

toxické zplodiny hoření atd. Abychom mohli vyrábět materiály, které budou požárně 

bezpečné, budou mít vhodné mechanické vlastnosti, bude zapotřebí volit vhodných typů 

matric, ať už z hlediska požárního tak podle vhodnosti a kompatibility s výztuhou. 

Přidáváním přísad a retardérů bude potřeba k dosažení vhodných požárně 

bezpečnostních vlastností. 
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ZÁVĚR 

Tato práce představuje přehled druhů materiálů pro výrobu kompozitních 

materiálů využívaných ve stavebnictví. Materiály se dělí zejména podle typu výztuže 

a struktury. Jednotlivé druhy jsou stručně popsány a určeny některé jejich mechanické 

vlastnosti. 

Z hlediska požární bezpečnosti je potřeba určit, jaké vlastnosti musí kompozitní 

materiály mít a jakými zkouškami musí projít. Základem, jako u každého materiálu 

používaného v rámci požární bezpečnosti, je určení třídy reakce na oheň a zjištění 

doplňkových vlastností, podle různých druhů normových zkoušek. Stěžejní vlastností 

u konstrukcí z hlediska požární bezpečnosti je jejich požární odolnost, která stejně jako 

třída reakce na oheň určuje vhodnost použití v objektu nebo požárním úseku. 

Hlavním cílem této práce je souhrn a hodnocení současného stavu používání 

kompozitních materiálů ve stavebních výrobcích. Pro porovnání uvádím dvě hlediska 

využívání kompozitů, a to stavební a požárně bezpečnostní. U každého je proveden 

výčet používání a aplikací kompozitních materiálů. Výsledkem tohoto výčtu bylo 

zjištění, že kompozitní materiály se dnes ve stavebnictví, někdy i hojně používají. 

Ovšem z požárně bezpečnostního hlediska jsou kompozitní materiály využívány jen 

velmi zřídka, a spíše se uplatňují jako požární ochrany. Na druhou stranu jsou tu 

i materiály, které patří i mezi nejpoužívanější stavební materiály, jako je pórobeton nebo 

betony s výztuží. 

Z hlediska inovací a perspektivy je třeba hledat a používat nové materiály. 

Vývoj jde stále kupředu a ani stavebnictví a požární bezpečnost nezůstává pozadu. 

Normy se zpřísňují ve prospěch bezpečnosti a tím jsou výrobci nuceni své výrobky 

zlepšovat a inovovat. 
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