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ANOTACE 

 

Jandera, M. Protipoţární obkladové materiály při stavbě metra. VŠB -  TU Ostrava. 

Fakulta bezpečnostního inţenýrství.  

 

Bakalářská práce se zabývá popisem a přehledem protipoţárních obkladových 

materiálů, které se vyskytují v poţární a stavební praxi a zejména pak při stavbě metra. V  

práci je řešena problematika návrhu a zvolení vhodného protipoţárního obkladového 

materiálu v rámci stanice metra s ohledem na stanovené poţadavky. 

 

Klíčová slova: vlastnosti protipoţárních obkladů, poţární bezpečnost metra, 

protipoţární obklady stanic metra. 

 

ANOTATION 

 

Jandera M. Fire-facing materials in the construction of the underground. VŠB - TU 

Ostrava. Faculty of Safety Engineering.  

 

This thesis deals with description and overview of fire covering materials, paints, 

coatings, which are found in the fire and building practice and especially in the 

construction of the metro. In my report is solved the problem of choosing suitable fire 

cladding material in the underground station with respect to the requirements. 

 

Key words: Fire properties facing materials, fire safety of underground, fire 

stopping of underground station. 
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ÚVOD 
 

 

Téma bakalářské práce pojednávající o problematice protipoţárních obkladových 

materiálů hraje ve stavební a poţární praxi důleţitou roli. Cíl práce je zaměřen na návrh a 

zhodnocení vhodného druhu protipoţárního obkladu při stavbě praţského metra. Základní 

aspekty a oblasti, které budou v práci popisovány, se budou týkat vlastností protipoţárních 

obkladů, které jsou vhodné pro vyuţití zvýšení ochrany poţární bezpečnosti konstrukcí 

v metru. Dále budou uvedena některá specifika poţadavků, kladených na protipoţární 

obklady při stavbě metra, a kriteria volby vhodných materiálů. 

K zabránění šíření plamene a celkovému vzniku poţáru slouţí nejen obkladové 

materiály, ale řada jiných protipoţárních systémů a účinných aplikací. Proto je v práci 

nastíněno rozdělení a vyuţití těchto aplikací. 

 

Důleţitou stránkou této práce, ve které se zabýváme návrhem vhodného druhu 

protipoţárního obkladového materiálu při stavbě metra, je oblast, která je zaměřena na dvě 

hlavní stavební části. Z tohoto pohledu je nutné rozlišovat: 

a) Protipoţární obkladový systém v traťových tunelech metra. 

b) Protipoţární obkladový systém konstrukcí, nacházející se jen v určitých 

prostorách, a to v prostorách tzv. obchodní vybavenosti metra (OV). Prostory OV 

náleţí dispozici stavbě metra, kde se posléze umísťují a provozují činnosti jako je 

například: pekařství, prodejny časopisů, lékárna, prodejny spotřebního zboţí a 

textilu, bistra aj.   

 

Bakalářská práce je zaměřena právě na části metra, tj. na prostor stanice metra a 

oblast obchodní vybavenosti v metru, nikoliv však na oblast týkající se přímo traťových 

tunelů metra a tunelových celků, kterými jezdí vlakové soupravy. 
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REŠERŠE 
 

Pro řešení mé bakalářské práce byly vyuţity webové zdroje informací, technické 

normy a odborná literatura dostupná v Národní technické knihovně v Praze a knihovně 

Vysoké školy báňské.  

Zpracovaná odborná literatura či publikace přímo se dotýkající oblasti vyuţití 

protipoţárních obkladových materiálů v metru není rozšířená, respektive se nevyskytuje. 

Informace jsou čerpány z literárních zdrojů, firemních produktových listů a informačních 

pramenů, které plynou ze stavební praxe a zkušeností projektantů zabývajících se oblastí 

poţární bezpečnosti. 

   

Odborná literatura: 

 

NETOPILOVÁ, M., KAČÍKOVÁ, D., OSVALD, A. Reakce stavebních výrobků na oheň. 

1. vyd. Ostrava: Edice SPBI Spektrum. 2010. 126 s. 

V této publikaci je rozvedena a popsána široká oblast poţární ochrany stavebních 

konstrukcí. Je zde řešena otázka protipoţárních obkladů ve stavební praxi s uvedením 

jejich vlastností a následným rozdělením. Přínosem této publikace pro mou práci je 

podrobné rozdělení uceleného popisu vyuţití protipoţárních systémů včetně obkladových 

materiálů vyuţívaných v praxi a zároveň je zde uvedeno rozdělení týkající se výskytu a 

pouţití obkladových protipoţárních materiálů na zahraničním trhu.  

 

KUPILÍK, V. Stavební konstrukce z požárního hlediska. 1. vyd. Praha, 2006. 272 s. 

Literatura pojednává o materiálech a aplikacích, které slouţí jako ochranné 

prostředky před poţárem. Přínos této literatury pro mou práci spočívá v nastínění dílčího 

rozdělení a částečného uplatnění deskových protipoţárních materiálů v praxi.  

 

NYČ, M. Sádrokarton. 1. vyd. Praha, 2005. 328 s. 

Tato literatura se věnuje vyuţití sádrokartonových desek ve stavebnictví. Jsou zde 

detailně popsány montáţní návody těchto obkladových materiálů a zejména rozmanité 

vyuţití sádry. Pro mou práci byla literatura zdrojem informací, popisující počátky vývoje 

poţárního materiálu – sádry a sádrokartonových desek. 
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Webové zdroje: 

Vašátko, E.: Poţární problematika dřevěných konstrukcí. J.Seidl a spol., s.r.o., Dostupný 

na WWW: <http://www.seidl.cz/cz/publikace/pozarni-problematika-drevenych-konstrukci-

73.html> 

Autor zde uvádí vyuţití protipoţárních obkladových materiálů ve stavební praxi pro 

ochranu dřevených konstrukcí pomocí desek ze sádrokartonu, sádrovláknitých desek a 

desek ORDEXAL.  

 

Vašátko, E.: Problematika desek a deskových konstrukcí v protipožární ochraně staveb. 

J.Seidl a spol., s.r.o., [cit. 2009-04-11] Dostupný na WWW: 

<http://www.seidl.cz/cz/publikace/problematika-desek-a-deskovych-konstrukci-v-

protipozarni-ochrane-staveb-72.html> 

V tomto příspěvku je zde rozvedena v širokém měřítku problematika protipoţárních 

deskových obkladů. Autor zde uvádí jejich vlastnosti a vyuţití v praxi, nevýhody, výhody 

a jiné aspekty. 

 

Direktivní zdroje: 

 

SMĚRNICE GENERÁLNÍHO ŘEDITELE č. 9/2009 – Zásady poţární ochrany pro 

projektování a výstavbu praţského metra. 

Tato norma popisuje zásady a kritéria pro pouţití stavebních výrobků a 

obkladových protipoţárních materiálů v praţském metru. Norma vychází ze skutečností 

viz kapitola 3 a dále z norem  pro projektování (ČSN 73 0810:2009, 73 0802:2009, aj.).  

Přínos této normy pro mou práci byl stěţejní, neboť jsou zde uváděny poţadavky, 

které se kladou v oblasti poţární bezpečnosti na stavební konstrukce a obkladové 

protipoţární deskové materiály.  

 

Ostatní: 

Pro hlavní část návrhu a posouzení obkladových materiálů byly pouţity zejména 

firemní produktové listy zabývající se oblastí poţární ochrany konstrukcí a dále rady z řad 

projektových týmů a ostatních institucí. 

 

Problematika v zahraničí:   

Pro oblast protipoţární ochrany deskových materiálů v metru byla ţádána pomoc ze 

strany Generálního ředitelství (dále jen GŘ) s výsledkem: 
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Austria (Rakousko):  Nejsou k dispozici materiály týkající se dané oblasti. 

Switzerland (Švýcarsko):   Nejsou k dispozici materiály týkající se dané oblasti. 

Finland (Finsko):  Materiály netýkající se problematiky obkladových materiálů. 

Netherlands (Nizozemsko): Zde se vyskytuje literatura z roku 1997 v holandštině z 

Ministerstva vnitra a vztahy v království, která poskytuje přehled o různých aspektech 

bezpečnosti podzemních staveb. To je COB (Centrum pro Podzemní stavby)-publikace: 

leidraad en studium ondergrondse bouwwerken. 
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1 Historický vývoj protipožárních obkladů 
 

 

Řešení protipoţární ochrany v minulosti vycházelo z nebezpečí snadného 

postupného šíření poţáru z budovy na přilehlou či sousedící budovu, či stavení. Jeden ze 

základních opatření byl ten, ţe se prováděla stavba poţárních zdí mezi jednotlivými domy, 

nebo celky stavení, které plnily funkci bránicí před šířením vzniklého poţáru, a dále 

ochrannou před poškozením soukromého majetku a celkovým znehodnocením staveb. 

S touto problematikou je úzce spojen poţární řád a první krůčky vzniku poţární ochrany. 

Nejstarší poţární řád, který se pouţíval v českých zemích, a to konkrétně v Praze, se datuje 

ze 14. století. Od  této doby se začaly postupně vyvíjet a formovat první aspekty a ucelené 

poţadavky na obranu proti ţivelným pohromám (poţár) a snahy těmto jevům předcházet a 

eliminovat je. 

 

1.1  Vývoj protipožárních obkladů, materiálů a opatření 

 

Protipoţární obkladový materiál, který se vyuţíval jako ochrana v minulých dobách 

proti ohni a vzniku poţáru, byl velmi nedokonalý a úzce spjatý s tehdejšími poměry a 

způsobem ţivota. Materiál a způsoby ochrany se postupně zdokonalovaly s vývojem 

znalostí člověka a s růstem nároků na uţívaní stavebních objektů. Velký podíl na této 

skutečnosti měl postupný vývoj poţární ochrany a poţárnictví jako celku, na které se 

kladly postupem času vetší nároky. 

Metody a prostředky, které se v raných dobách pouţívaly proti sníţení rizika 

hořlavosti, rychlému šíření ohně, destrukci stavebních a jiných materiálů a konstrukcí 

vlivem tepelného namáhání, vycházely z původních poznatků a osvědčených opatření. 

Člověk si uvědomoval ničivou sílu přírodního ţivlu – ohně, a to zejména na dřevěném 

stavení, které bylo velmi staticky náchylné na vznik poţáru oproti stavením z kamene. 

Mezi nejstarší opatření, proti jiţ zmíněným ničivým a destruktivním účinkům poţáru, 

patřilo natírání dřevených konstrukcí dobytčí krví ze skotu (volů), tudíţ organickou látkou, 

ze které se při hoření tepelným rozkladem a pyrolýzním procesem uvolňovaly sloučeniny 

dusíku. Dochované známky z této doby jsou patrné například v praţské Týnské škole.  

Dále se prováděl obklad a nátěr hliněnou mazaninou, nátěry pomocí vápna a vápennou 

hlinkou. V pozdější době, za dob druhé světové války, je u některých praţských stavení 
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dodnes vidět slabě načervenalý povrch dřevěných konstrukcí, kdy se vyuţívalo nátěru 

pomocí roztoku vodního skla.  

Důleţitý materiál, který tvoří uţ od dávných dob významné postavení v oblasti 

poţární ochrany, je sádra. Sádra se řadí mezi jeden z nejstarších materiálů, který se 

pouţíval a pouţívá v stavebnictví. Jeho nynější uplatnění je zejména ve formě deskových 

materiálů.  

Sádrokartonové desky (dále SDK desky) se v  našich zemích začaly hojně 

uplatňovat v suchých výstavbách od počátku 80. let 20. století. Do ČR se nejprve dováţely 

a později se i u nás začaly vyrábět. Vše začalo roku 1894, kdy Augustine Sackett vyrobil 

první SDK desku tím, ţe proloţil rozdrcenou sádru s příměsemi vápenné omítkoviny mezi 

čtyři filcové papíry. Cílem bylo vytvořit desky, které by slouţily jako obklad stěn, stropu a 

zároveň by také plnily funkci zabraňující šíření ohně. Tato deska byla posléze patentována 

a pan Augustine je povaţován za průkopníka v tomto oboru. Díky tomuto inovativnímu 

nápadu, kterým se podařilo vyvinout kvalitní materiál, vzniká postupným zdokonalováním 

SDK deska, která má svou konstrukci postavenou ze tří hlavních částí, a to je jádro tvořené 

ze sádry a ochranným vrstveným kartonem, který je vhodně impregnován s přídavkem 

látek zabraňujícím plamennému hoření. Přibliţně od roku 1910 se začínají vyrábět desky, 

které se aplikují ve formě obkladů, a to k ochraně trámků, povalových stropů u 

venkovských stavení. Z důvodu poptávky a značnému rozšíření se desky začínají vyrábět 

ve velkém mnoţství s příchodem první světové války a zejména po jejím konci. Začínají se 

pouţívat moderní a speciální stroje. První výrobna v Evropě – továrna na sádrokartonové 

desky v Evropě byla postavena v Anglii. Roku 1938 vznikla výroba v Rize – Rigauer Gips 

und Zementwerke, která se roku 1945 přemístila do Německa a přejmenovala se na nynější 

známou firmu Rigips. SDK desky se ve stavebnictví zprvu v Evropě prosazovaly pomaleji 

a posléze aţ v 60. letech byly v Německu přijaty technické zásady montáţe a jednotlivé 

technické normy na zpracovatelnost a výrobní postup. Vzestup zaznamenal SDK v letech 

80., kdy se prosazovaly nové technologie, normy a poţadavky ve stavebnictví týkající se 

tepelných plášťů [13]. 
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1.2  Materiály používané k ochraně proti ohni 

 

 

Tato práce je zaměřená zejména na ucelenou a jiţ zmiňovanou problematiku 

týkající se protipoţárních obkladových materiálů. Účelem a snahou této kapitoly je 

seznámení s některými materiály, které se pouţívají k protipoţární ochraně konstrukcí. Ve 

stavební a poţární praxi se setkáváme nejen s vyuţitím deskových materiálů, ale vyskytují 

se i jiné prostředky. 

Stavba jako celek (a všechny její části) musí splňovat šest základních poţadavků, 

které jsou uvedeny, a vycházejí z Vládního Nařízení č. 163/02 Sb. příloha č.1. Těchto šest 

poţadavků vychází ze směrnice Rady Evropy č. 89/106/EHS a platí v celé Evropské Unii. 

Jedná se o: 

1. Mechanickou odolnost a stabilitu 

2. Poţární bezpečnost 

3. Hygienu, ochranu zdraví a ţivotní prostředí 

4. Bezpečnost při uţívání 

5. Ochranu proti hluku 

6. Úsporu energie a tepla 

  

V našem případě je důleţitý druhý bod. U zhotovování stavebních konstrukcí se 

snaţíme dosáhnout faktoru, který charakterizuje poţadovanou poţární odolnost 

konstrukce. Pokud tuto poţární odolnost nelze dostatečně zajistit danou konstrukcí, 

pouţíváme v praxi systémy aktivní a pasivní poţární ochrany. V našem případě se budeme 

zabývat jen pasivními systémy. Mezi tyto ochrany patří zejména: 

 

I. Poţárně ochranné systémy prováděné mokrou technologií: 

a) Ochrana obezděním nebo obetonováním 

b) Protipoţární omítky a nástřiky 

c) Protipoţární nátěry, případně impregnace 

 

II. Poţárně ochranné systémy prováděné převáţně suchou technologií: 

d) Protipoţární obklady 
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1.2.1 Ochrana obezděním nebo obetonováním 

 

Dnes běţně pouţívané materiály na bázi keramických (cihelných) tvárnic, 

lehčených porobetonových tvárnic a podobných materiálů s dalšími příměsemi a přísadami 

umoţňují předpokládat, ţe poţární odolnost konstrukcí, vyhotovených z těchto produktů, 

bude dostatečná. U těchto konstrukcí je poţární odolnost ovlivněna především tloušťkou 

stěny a vnitřním sloţením (mnoţství dutin) v cihelných tvárnicích. Jako přínosný aspekt 

pro zvýšení poţární odolnosti se také jeví vliv omítek, zvláště kdyţ se pouţívají perlitové 

nebo vermikulitové. O tomto tématu více viz kapitola 1.2.2 [2]. 

Dále se pouţívá způsobu obetonování. Tato technologie a úprava nese velké 

uplatnění u ocelových konstrukcí různého tvaru a průřezu například prvky profilů (L; U; I; 

H – HEB profil; T; kombinace profilů). Metoda obetonování na (obr. 1) je velmi pracná a 

finančně náročná. Klade se zejména důraz z investorské pozice na zrychlení výstavby 

v krátkém časovém horizontu. Proto se od této metody upouští, uţ z důvodů velké 

objemové hmotnosti betonu 2000 aţ 2400 kg/m3 a ŢB 2300 aţ 2600 kg/m3 a následně 

z důvodů mokrého procesu (technologické přestávky) spojeného s prováděním a 

zhotovováním jak tradičního klasického, tak systémového bednění.  

 

 

 

 

                                              a)                                              b) 

 

Obr. 1 Moţnost obetonování ocelového HEB profilu[2] 



 9 

Konstrukce betonové, železobetonové a ocelové 

 

U  problematiky poţární odolnosti betonových a ţelezobetonových (ŢB)  

konstrukcí hraje podstatnou roli zatíţení, rozměry prvků (stropní desky, trámy, stěny), dále 

pak polohové umístění hlavní nosné výztuţe v návaznosti na ohřívaný povrch. Poţární 

odolnost bet. a ţelezobetonové konstrukce je moţno zvýšit zvětšením krycí vrstvy betonu,  

vhodně navrţenou povrchovou úpravou ohřívaného povrchu konstrukce, např. odpovídající 

omítkovinou [2]. 

Ocelové konstrukce můţeme povaţovat za nehořlavé stavební materiály. Změny 

pevnosti oceli nastávají při tepelném namáhání v průběhu poţáru, které vedou ke ztrátě a 

poklesu meze kluzu, pevnosti, modulu pruţnosti a také k nárůstu tepelné roztaţnosti oceli, 

viz obr. 2. Pří sledování chování ocelových tyčových konstrukcí za vysokých teplot bylo 

dokázáno, ţe v oblasti poţární odolnosti tvoří důleţité postavení součinitel průřezu (dříve 

tzv. tvarový faktor). Jedná se o poměr Am/V (bez protipoţární ochrany), popř. Ap/V v [m
-1

] 

(s protipoţární ochrannou) dle rovnice: 

 

 

                                                                       (1) 

 

                                                                                          (2) 

 

 

Kde  Am …………….ohřívaný obvod průřezu v [m
2
]  

         Ap…………… vnitřní obvod poţárně ochranné vrstvy 

         V………………průřezová plocha 

          a…. šířka prvku v [mm] 

          b…..výška prvku v [mm] 
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σpmax –  mez pevnosti v tahu bez vlivu tečení   

      oceli 

σp5 – mez pevnosti v tahu po pětihod.  

  Přestávce 

σ02 –  maximální mez kluzu bez vlivu tečení 

σ02,5 –  mez kluzu po pětihodinové přestávce 

E –  modul pruţnosti v tahu  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Obr. 2 Změny mechanických vlastností oceli v závislosti na teplotě [2] 

 

 

1.2.2 Protipožární omítky a nástřiky 

 

Skupina protipoţárních ochranných materiálů ve formě omítek a nástřiků úzce 

souvisí s úvodní kapitolou, kde se hovořilo o počátcích vyuţití materiálů proti ohni 

s vyuţitím hliněných omítek a jílů, které slouţily k ochraně zejména dřevěných konstrukcí. 

Postupem času se začaly vyvíjet  a uplatňovat vápenné, sádrové i cementové omítky. Dle 

potřeby a zejména tloušťky ochranné omítky se vyztuţovaly pomocí drátěného pletiva, pro 

jejich soudrţnost.  

Dnešní aplikované omítkoviny přispívají k zajištění dostatečné poţární odolnosti. 

V dřívější době bylo zvykem při omítání ocelových tyčových prvků (např. perlitová 

omítka) pouţívat nároţníky. Tyto prvky plní funkci zabraňující odpadnutí ochranné vrstvy 

při mechanickém úderu a zpřesní se tak výsledný efekt aplikace a předepsané tloušťky. 

Nároţník se skládá z průběţné ocelové lišty tvaru U, tloušťky kolem 2 mm. Na lištu se 
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navařují bodově distanční pásky s předem vyvrtanými otvory, jejichţ tvar určuje tloušťku 

omítky. Příklad pouţití je patrný na obr. 3. 

 

 

  

Obr. 3 Omítání s nároţníky [9] 

1- průběţná plechová lišta; 2 – distanční pásky po 400 mm; 3- vázací drát 

 

Dle ČSN 72 2430 se malty pro protipoţární omítky dělili do třech skupin I-III. Tuto normu 

nahradila ČSN EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější 

omítky. Sádrové malty pro vnitřní omítky jsou uváděny v ČSN EN13279-1 Sádrová pojiva 

sádrové malty pro vnitřní omítky. 

 

 

Dle ČSN EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo: 

Deklarace pro malty, pokud jde o reakci na oheň a trvanlivost, musí být provedeny podle 

následujících ustanovení: 

V oblasti reakce na oheň malt pro vnitřní a vnější omítky, které obsahují ≤ 1,0 % 

hmotnosti nebo objemu rovnoměrně rozptýleného organického materiálu, se v reakci na 

oheň klasifikují podle třídy A1 bez zkoušení. Malty pro vnitřní a vnější omítky, které 

obsahují > 1,0 % hmotnosti nebo objemu organického materiálu, který je rovnoměrně 

rozptýlen, musí být v reakci na oheň klasifikovaný podle ČSN EN 13501-1 a příslušná 

třída reakce na oheň musí být deklarovaná[19]. 

Norma ČSN EN 13279-1 uvádí vlastnosti a poţadavky na sádrové omítky pro 

stavební účely a vyuţití v poţární ochraně. Poţadavky dle reakce na oheň: Sádrová pojiva 

a sádrové malty pro vnitřní omítky jsou zatříděny do Evropské třídy A.1 (nepřispívají 

k ohni) bez zkoušení, pokud obsahují méně neţ 1 % hmotnosti nebo objemu organického 

materiálu[20]. 
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Tab. 1.2.2.1 Poţadavky na sádrové malty pro speciální účely[20]. 

 

Sádrová malta Obsah sádrového pojiva % 

C1 
Malta pro 

vláknité 

výrobky 

> 50 

C2 Malta pro zdění > 50 

C3 Zvukově izolačí 

malta 
a
 

_ 

C4 Tepelně 

izolační malta 
b
 

_ 

C5 
Malta se 

zvýšenou reakcí 

na oheň 
c
 

Odchylka od nominálního 

obsahu <10% 

C6 
Malta pro 

tenkovrstvé 

omítky 

> 50 

C7 Dokončovací 

malta 
> 50 

a 
Výrobce musí ověřit akustické vlastnosti podle vhodných metod 

b 
Výrobce musí ověřit tepelný odpor podle vhodných metod 

c 
Výrobce musí ověřit reakci na oheň podle vhodných metod 

 

V rámci poţární bezpečnosti stavebních konstrukcí jsou vyuţívány v  praxi speciální malty 

pro omítky (malta sádroperlitová, sádrovermikulitová, vápenosádrová, vápenocementová). 

Z oblasti tepelněizolačních schopností jsou účinné malty sádroperlitové a 

sádrovermikulitové. Vermikulitové omítky se vyznačují dobrými akustickými a 

protikondenzačními vlastnostmi. U omítek typu sádrových a vápenosádrových dochází k 

pozvolnému ohřevu povrchu díky vysokému procentu chemicky vázané vody v sádře. 

 

Protipožární nástřiky 

Tyto speciální nástřiky se řadí  mezi systémy pro poţární ochranu stavebních 

konstrukcí, které jsou příbuzné svým sloţením omítkám. Jsou vhodné pro pouţití zejména 

u ocelových konstrukcí. Uplatnění nacházejí také u zvýšení poţární bezpečnosti 

betonových a ţelezobetonových konstrukcí, eventuelně u dřevěných konstrukcí. 

Technologie nanášení se provádí strojně pod tlakem. Pouţívají se nástřiky na bázi vodou 

ředitelných disperzí, směsi silikátových plniv, expandovaný perlit nebo vermikulit. Při 
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pouţití plniva expandovaného perlitu je zapotřebí silnější vrstva, oproti u vermikulitu 

můţeme pouţít slabší nástřik. Při nanášení a vytváření vetší tloušťky ochranné vrstvy 

nástřiku je vhodné vkládat ocelové pletivo podporující dokonalé spojení a přilnutí 

k podkladu. Vkládání pletiva je vhodné a doporučuje se i u vrstev s menší tloušťkou, např. 

pokud by byl technologický postup provádění nástřiku aplikován v nepříznivém prostředí 

(vlhko, agresivita), anebo u dynamicky namáhaných konstrukcí. Pro volbu a aplikaci 

pletiva se běţně ve stavební praxi provádí nejdříve zkoušky, které prokáţou danou nutnost 

instalace. 

Nástřiky se provádějí převáţně strojně, kdy dochází ke stříkání ( teploty by neměly 

klesnout pod +5 °C) na poţadovanou plochu (konstrukci). Nástřik se posléze obvykle 

neupravuje, běţně ho nelze uhladit. Technologický postup by měla provádět 

specializovaná firma,  kdy je zásadou dodrţovat přesné postupy aplikace daného výrobce 

[2]. 

 

Výhody nástřiků [2]: 

- Cena a rychlost aplikace 

- lze docílit všech požadovaných hodnot požární odolnosti (v ČR R15 až R240 

min.); 

- při správné aplikaci, ve vhodném prostředí, v interiéru a za stálých podmínek 

lze jejich životnost hodnotit jako plně vyhovující; 

- požární odolnost nástřiků může zvýšit stávající požární odolnost. 

 

Nevýhody nástřiků [2]: 

- estetika výsledného produktu není přijatelná do interiéru, kde záleží na vzhledu 

(obytné budovy a většina občanské výstavby); 

- nároky na dodržení technologického postupu při aplikaci (úprava podkladů, 

teplotně vlhkostní režim prostředí atd.); 

- obtíže při nanesení požadované tloušťky nástřiku na všech plochách tyčových 

prvků např. u otevřených ocelových profilů; nevhodné pro ochranu tenkých 

tyčových prvků, pro konstrukce, které mohou vykazovat výraznější přetvoření 

nebo roztažnost, a pro dynamicky namáhané konstrukce, (tzn. velké ztratné); 

- nástřik na bázi sádry vyžaduje obzvláště pečlivé provedení a dodržení 

předepsaného stechiometrického poměru vody; vyšší objemové změny 

podpořené množstvím vody mohou být příčinou vzniku mikrotrhlin.. 
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Obr. 4 Druhy protipoţárních nástřiků [11]. 

 

 

1.2.3 Protipožární nátěry 

 

Skupinu protipoţárních nátěrů řadíme do oblasti tenkovrstvých systémů s účinným 

obranným efektem proti ohni. Mezi jejich vlastnosti, na které je brán zřetel, se řadí 

účinnost, ţivotnost a vhodnost pouţití na různé druhy materiálů. V dnešní době se 

pouţívají tyto protipoţární nátěrové systémy (Promapaint, Flamizol S, Flamgad, Protherm 

Steel, aj).  

 

Rozdělení typů nátěrových protipoţárních systémů: 

- zábranové; 

- zpěňující;  

- sublimující. 

 

Při aplikaci nátěrů dochází k vytvoření vrstvy, která s danou konstrukcí prokazuje 

poţadovanou poţární odolnost, ale  ze stavební praxe je známé, ţe tyto nátěry vykazují 

kratší dobu ţivotnosti neţ u jiných druhů poţárních ochran. Nevýhodou je proto jejich 

obnovování a ošetřování. Aplikace nátěru se provádí zpravidla ve třech hlavních vrstvách. 

Rozdělení struktury nátěrů je: 

 

a) Základní nátěr - (umoţňuje dokonalé přilnutí k materiálu či konstrukci – adheze) 

b) Hlavní nátěr - (tvoří hlavní prvek a ochranu při působení poţáru) 

c) Vrchní nátěr – chrání hlavní nátěr před povětrností, klimatickými vlivy (je moţné 

barevné řešení – estetická funkce) 
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Zábranové nátěrové systémy 

Typy těchto nátěrů zapříčiňují to, ţe dochází k vytvoření ochranného filmu, který 

brání přístupu plamene k povrchu chráněné konstrukce. Uplatnění nacházejí u hořlavých 

konstrukcí a materiálů jako jsou například plasty, kabelové izolace či plastová potrubí. 

Zábranové nátěrové systémy mají velkou účinnost, podobnou jako intumescentní, ale 

nemají však takovou tepelně izolační schopnost, a proto je jejich funkce zaměřena jen na 

efektu bariérovém [2;10]. 

 

Zpěňující nátěrové systémy 

Systémy nacházejí uplatnění při aplikacích na konstrukcích ve stavebnictví jako 

jsou betonové, ţelezobetonové, ocelové konstrukce, u tyčových a plošných prvků. Tyto 

systémy samy o sobě poţadovanou poţární odolnost nezaručují. Nátěrové systémy mají 

izolační účinek – zpomalující přestup tepla konstrukcí. Uplatnění nacházejí v interiérech 

staveb. Při působení poţáru při teplotách 180 aţ 200 °C, na povrchu chráněného prvku 

dochází k vytváření nehořlavé pěny. Způsob a rychlost napěnění, struktura, výška pěny a 

jiné faktory určují účinnost konkrétního nátěru [2]. 

 

Výroba intumescentních nátěrů se provádí ve dvou základních druzích: 

- na rozpouštědlové bázi (starší typy) 

- vodou ředitelné (novější typy) 

 

Sublimující nátěrové systémy 

Posledním typem z řady protipoţárních nátěrových systémů jsou sublimující. Tento 

typ tvoří přechod mezi nátěry a omítkovinami. Poprvé byly pouţity při vesmírných letech 

v USA. Jejich funkce spočívala v tom, ţe z jedné strany ochlazovaly před vysokými 

teplotami raketové obaly a z druhé strany řídící systémy a elektroinstalační vedení na 

rampách. Jsou ve sloţení silné vrstvy, která obsahuje sublimující aditiva s obsahem 

epoxidových pryskyřičných pojiv. Při působení vysokých teplot nastává reakce, kdy sloţky 

začínají sublimovat a uvolňují vysoké mnoţství plynných zplodin, které zabraňují přístupu 

plamene na povrch konstrukce. Jejich vlastností je, ţe zmírňují účinky tepelné radiace a  

zabraňují tak tepelnému prohřátí konstrukce na kritickou teplotu. Vyznačují se velkou 

stálostí, odolností vůči povětrnostním a mechanickým namáháním.  Jejich cena je však 

poměrně vysoká, proto se zatím pouţívají jen omezeně [11]. 
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Schéma vyuţití nátěrových systémů: 

          

Obr. 5 Nátěrové systémy [10] 

 

Impregnace 

Oblasti a metodiky impregnace se vyuţívá zejména u dřevěných konstrukcí, které 

se hojně vyskytují ve stavební praxi. Při působení tepelného zdroje  (plamen, tepelná 

tělesa, elektrická jiskra apod.) na dřevo dochází k štěpení jeho sloţek za vzniku hořlavých 

plynných zplodin, které dále při dostatečně vysoké teplotě hoření reagují se vzdušným 

kyslíkem. Ke klasickým antipyrénním úpravám dřeva náleţí protipoţární nátěry, případně 

impregnace.  

 

Způsoby aplikace retardérů hoření: 

- nátěr; 

- postřik;  

- máčení;  

- tlaková impregnace 

 

 

1.2.4 Protipožární deskové obklady 

 

Tato kapitola obsahuje rozdělení a seznámení s deskovými protipoţárními obklady. 

Mezi problematiku deskových obkladů řadíme i protipoţární panely či rohoţe. Systémy a 

výrobky těchto typů se hojně uplatňují v poţární a stavební praxi. Dřívější nabídka a 

poptávka na stavebním trhu zahrnovala i výrobky, které obsahovali azbestová vlákna a 

příměsi. Azbest se vyznačoval aspektem příznivé ceny a dostupností. Dále přijatelnými 
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charakteristickými vlastnostmi jako byla pevnost, chemická odolnost, pruţnost, 

nehořlavost, tepelná odolnost (teplota tání > 1000°C) a izolační schopnost [11].  

Postupným výzkumem se na konci 90 let a počátkem nového tisíciletí objevuje 

v ČR nepříznivý ukazatel ve formě pouţívání azbestu a materiálů s pouţitím těchto přísad. 

Dospělo se k závěru, ţe azbest je zdraví škodlivý a obsahuje karcinogenní látky.  

 

Rozdělení protipožárních desek dle konstrukce: 

 

I. Desky s homogenní strukturou: 

Vnitřní sloţení a konstrukční uspořádání desky je stejné v celé tloušťce desky, tak 

jako i materiálové sloţení. Rozdíl můţe být jen ve vyhotovení z směsi různorodých částic 

odlišné velikosti. Občas se do sloţení přidávají např. vyztuţující vlákna. 

 

 

Obr. 6 Desky s homogenní strukturou [15] 

 

Jedná se například o desky: 

a) vápenocementové, 

b) na bázi vermikulitu, 

c) z minerálních vláken 

d) cementové a dřevovláknité 

 

II. Desky s nehomogenní strukturou: 

Jedná se o desky, které tvoří jádro a vnější plášť. Tyto vrstvy jsou tvořeny stejným 

materiálem, ale s nehomogenním rozvrstvením. Jádro desky se skládá z porézní struktury, 

které je nezhutnělé. Konečný povrch je hladký a tvrdý. Desky se vyznačují velkou pevností 

a mají dobré fyzikálně mechanické vlastnosti. Nevýhodou jsou objemové změny díky 

tepelnému namáhání a roztaţnosti. To vede a má za následek ztrátu celistvosti.  

 

 

Obr. 7 Desky s nehomogenní strukturou [15] 
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Řadíme sem například desky typu: 

a) cementotřískové 

b) desky na bázi lehčeného polyuretanu ( tvoří jádro sendvičů) 

 

III. Desky vrstvené/laminátové: 

Tento typ laminátových desek se vyznačuje sloţením ze speciálních epoxidových 

pryskyřic. V praxi nese uplatnění a pouţití v plošném měřítku. Jeho podobné vlastnosti se 

pojí se sublimujícími nátěrovými systémy (viz kap. 1.2.3). Poţadované vlastnosti se 

dostávají aţ po celkovém vytvrzení nánosu. Technologie provádění spočívá v nanesení 

laminátové vrstvy.  Po jejím vytvrdnutím se vytvoří obvykle vrstva o tloušťce aţ 10 mm a 

více. Zabraňuje prohřátí konstrukčního prvku a přímého narušení povrchu. 

 

 

Obr. 8 Desky vrstvené [15] 

 

 

1.2.5 Druhy protipožárních obkladů dle hmotnosti a materiálové        
skladby 

 

Ze stavební praxe je patrné a známé, ţe protipoţární desky, které se montují na 

stávající stavební konstrukce mohou mít rozdílnou tloušťku, hmotnost, tvrdost a 

materiálovou skladbu. Proto podle hmotnosti a tvrdosti rozlišujeme deskové materiály: 

● tvrdé (vápenocementové, SDK, sádrovláknité desky)  

● měkké (desky z kamenných a skelných vláken)  

Poţadovaná poţární odolnost dosahuje při jejich uplatnění v různých konstrukcích 

R 15 – 240 minut. Jak jiţ bylo výše poznamenáno, desky se dále podle materiálového 

sloţení a celkové skladby dělí na desky z anorganických hmot, organických hmot a desky 

kombinované. Desky obsahující anorganické hmoty jsou zastoupeny deskami 

cementovými, sádrovými a vápenocementovými.  V oblasti vyuţití a technických 

vlastností jednotlivých typu desek, se zařazují mezi nejvýznamnější typy na anorganické 

bázi [11].   
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Protipožární desky z anorganických hmot: 

 

1. Desky na cementové bázi 

Desky na bázi cementu a příměsí mají své místo na trhu. Řadí se do popředí díky 

variabilitě pouţití desek a zejména pak z důvodů jejich vlastností. 

Desky na bázi cementu se vyznačují odolností proti povětrnostním vlivům, vodě a 

vlhkosti. Uplatnění tak nacházejí například u konstrukcí vnějšího pláště. Mají dobré 

fyzikální a mechanické vlastnosti (pevnost v tahu za ohybu aţ 17  MPa). Jejich nevýhoda 

je, ţe mají vysokou hmotnost (1200 – 1700 kg.m
-3

), jsou však více účinnější po stránce 

poţární bezpečnosti neţ například desky na bázi sádry. Rozeznáváme tyto druhy desek: 

 

a) Cementové desky a desky různých plniv 

Jako plnivo je zde vyuţit například Liapor/Keramzit aj. Pro vyztuţení desek se 

vyuţívá speciálních skleněných vláken. Běţné typy skleněných vláken při působení 

termické zátěţe podléhají změnám, coţ vede ke zhoršení vlastností. Příkladem 

cementových desek je vyuţití desek Aquapanel, které vykazují třídu reakce na oheň A1.  

Do této skupiny cementových desek náleţí např. Cementotřískové desky: Jejich 

výroba spočívá lisováním za tepla směsi portlandského cementu, dřevěných třísek různého 

typu, vody a hydratačních přísad. Mají dobré fyzikální a mechanické vlastnosti, větší 

hmotnost (1350 kg.m
-3

) a dobrou tepelnou vodivost. Výrobky těchto produktů známe pod 

názvem CETRIS. Mají třídu reakce na oheň A2 a uplatnění nesou u poţárních konstrukcí 

s odolností aţ 120 min [11]. 

 

b) Desky vápenosilikátové 

Desky toho typu se řadí mezi velmi kvalitní materiály a oprávněně se tak pouţívají 

k poţární ochraně. Mají všestranně univerzální pouţití. Technologie výroby spočívá 

v lisování desek za vysokých teplot a tlaku v různých tloušťkách. Desky se posléze 

vyznačují dobrými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi. Při působení tepelného 

namáhání se desky vyznačují svou celistvostí. Po dosaţení kritické teploty dochází k ztrátě 

tepelně izolačních schopností a celkové celistvosti. Reprezentantem této skupiny jsou 

výrobky firmy Promat, desky PROMATECT,  a dalším moţným příkladem jsou desky 

PROMASIL, které se vyuţívají pro ochranu při stavbě kamen a krbů. Mají nízkou 

objemovou hmotnost, třída reakce na oheň A1. 
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2. Desky na bázi sádrových pojiv 

 

Desky na bázi sádry se vyuţívají pro ochranu stavebních konstrukcí, kde chceme 

nejčastěji docílit poţární odolnosti EI (REI) 15 – 90 minut. Jejich výroba se uskutečňuje 

v několika základních typech. Jedná se o typy sádrokartonů, které mají vnitřní jádro 

armované minerálními nebo skleněnými vlákny a navíc jsou opatřeny oboustranným 

kartonem, který tvoří jakýsi plášť, nebo to jsou sádrovláknité desky ve dvou variantách.  

První je sendvičová konstrukce, kdy vnější ochranný plášť je tvořen skleněnými rohoţemi, 

anebo tkaninou. Druhou variantou jsou homogenní bezplášťové desky, vyztuţené delšími 

vlákny v celém průřezu [11].  

Mezi skupinu desek na bázi sádrových pojiv řadíme: 

 

a) Sádrokarton (SDK) 

SDK desky se ve stavební praxi těší velké vyuţitelnosti. Jejich operabilita 

umoţňuje snadnou, rychlou a suchou montáţ. Pouţívají se pro zhotovení protipoţárních 

příček, obkladů atd. Jejich dobré vlastnosti se odvíjejí od samotné sádry, která tvoří hlavní 

sloţku desek. Při působení tepla na SDK dochází k uvolňování a odpařování vody, čímţ 

dochází k zpomalovacímu efektu prohřátí chráněné stavební konstrukce a potlačení 

přechodu na její kritickou teplotu. Při odpařování vody dochází k celkovému vysušování 

konstrukčního materiálu, které vede k tvorbě trhlin, mikrotrhlin a dochází tak k následné 

ztrátě mechanické pevnosti. Například u běţně pouţívané desky (tl. 12,5 mm) bez 

vláknitých přísad, dochází k popraskání při cca 400 °C[11].  

 

b) Sádrovláknité desky 

Konstrukce desek sádrovláknitých je buď sendvičové skladby, kdy vrchní plášť je 

tvořen skelněnými rohoţemi či tkaninami (např. desky Ridurit, Fireboard – třída reakce na 

oheň A1) nebo se jedná o homogenní sádrové desky, které jsou vyztuţeny vlákny v celém 

průřezu, nemají však opláštění (např. Fermacell – třída reakce na oheň A1). Sádrovláknité 

desky mají objemovou hmotnost aţ 1200 kg.m
-3

, vykazují únosnost a menší náchylnost 

k praskání. 

 

c) Sádrové desky plné 

Tyto desky vyţadují přesnou montáţ, kdy musí být dodrţen technologický postup 

montáţe na péro a polodráţku. Vyznačují se téměř srovnatelnými některými fyzikálními 
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vlastnostmi něţ předchozí sádrovláknité desky. Zabezpečujeme jimi poţární odolnost 

stavebních konstrukcí od 90 do 180 minut. Desky jsou do výšky 4 aţ 6 m samonosné. Ve 

stavební praxi se můţeme setkat s těmito typy sádrových plných desek[11]: 

- Desky GKF   (jádro vyztuţeno skelnými vlákny; třída reakce na oheň A1) 

- Fireboard  ( zvyšují odolnost konstrukcí aţ do 180 minut, opatřeny  

 oboustrannými  výztuţnými rohoţemi) 

- Fermacell  (  zvyšují poţární odolnost konstrukcí na 30 – 120 min., třída  

 reakce na oheň A1) 

- Vidivall  (pouţití v prostorách s vyšší vlhkostí, třída reakce na oheň A2 ) 

- Ridurit  (Desky zesílené skelnou tkaninou; zvyšují poţární odolnost  

 konstrukcí na 30 – 120 min., třída reakce na oheň A1) 

 

 

3. Desky s vermikulitovým plnivem 

 

 Desky na bázi vermikulitu jsou v některých aspektech a vlastnostech více výhodné 

neţ  desky vápenosilikátové. Nevýhodou těchto desek je náchylnost na vlhkost. Mohou se 

proto navrhnout do interiéru, jen za předpokladu a tam, kde se udrţuje stálá teplota, která 

nekolísá a a negraduje tak vyšší procento vlhkosti.  Do této skupiny se řadí například desky 

tohoto typu: 

 

Promaclad 

Desky jsou vyrobené z expandovaného vermikulitu a anorganických pojiv 

odolávající vysokým teplotám aţ 1100 °C. Mají nízkou tepelnou vodivost. Třída reakce na 

oheň A1. 

 

Grenamat 

Izolační desky vydrţí odolávat teplotám kolem 1200 °C, jako desky předchozího 

typu jsou vyrobeny z expandovaného vermikulitu a anorganických pojiv. Vyznačují se 

dobrou zvukově a tepelně izolační schopností, která je ve stavebnictví ţádaná. Svoje 

uplatnění nacházejí v poţární ochraně u výtahových šachet,  vzduchotechnického (VZT) 

potrubí, příček a předsazených stěn. Třída reakce na oheň těchto výrobků je A1. 
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4. Desky na bázi minerálněvláknitých plniv 

Systémy se zejména pouţívají u ocelových konstrukcí. Desky jsou z minerální plsti, 

dochází k jejich upevňování s pomocí kovových spojovacích prvků a lepení pomocí 

ţáruvzdorného pruţného tmelu. Reprezentanty těchto systémů jsou výrobky Ordexal, 

Isover, Conlit. 

 

Tab. 1.2.5.1 Pouţívané protipoţární deskové materiály v ČR a zahraničí – dílčí přehled[11]. 

 

 

 

1.3 Statistika požárů v metru 

 

Přehled významných mimořádných událostí (poţárů) ve stanicích a  trasách metra 

uvádí tab. 1.3.2. Nejzávaţnější poţár, který nastal 9.11. 2000 je patrný na obrázku 9.  

Záznamy jsou uvedeny od začátku provozu metra aţ po současnost. Přehled grafů bude 

také obsahovat údaje o zabezpečení pomocí poţárně bezpečnostních zařízení, jako je 

například elektrická poţární signalizace (EPS).  

První úsek praţského metra byl otevřen 9. května 1974. Metro má v současné době 

tři dopravní linky, kde kaţdou tvoří charakteristické značení(zbarvení), viz tab. 1.3.1. 
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Tab. 1.3.1 Přehled linek praţského metra 

Charakteristické označení Počet stanic Délka [km] 

Linka A 13 stanic 11   

Linka B 24 stanic 25,6  

Linka C 20 stanic 22,7  

 

 

 

Tab. 1.3.2 Velké poţáry v praţském metru od jeho vzniku [6] 

Datum Místo Linka Příčina 

24.1. 1981 Stanice Můstek Přestupní A/B 
Poţár elektroinstalace 

v eskalátorovém tunelu 

28.2. 1983 Stanice Staroměstská A Zkrat elektroinstalace osvětlení 

6.8. 1987 Stanice Kosmonautů 

(dnešní Háje) 
C Zkrat v rozvodné skříni u 

odstavené soupravy 

24.8. 1994 Stanice Ţelivského A Poţár rozvaděče v distribuční 

transformovně 

14.10. 1996 Úsek z Náměstí Míru 

k Jiřího z Poděbrad 
A 2. kolej - Poţár kabelů nízkého 

napětí na kabelových lávkách 

18.10. 1996 Úsek z Ţelivského 

k stanici Flóra 
A 

1. kolej - Zkrat kabelu VN 

trakčního napájení přívodní 

kolejnice  

9.11. 2000 Stanice Můstek Přestupní A/B Poţár slaboproudých kabelů 

pod nástupištěm 

 

 

 

V současné době tvoří metro důleţitou infrastrukturní tepnu, která slouţí k rychlé a 

pohodlné přepravě cestujících. Při budování metra bylo snahou vybudovat dopravní 

prostředek, který bude mít za cíl dosaţení co nejvyšší přepravní kapacity v porovnání 

s automobilovou či jinou dopravou.  

Celková poţární ochrana stavebních konstrukcí a celků v metru je zajištěna jak po 

stránce pasivní, tak aktivní. Na tuto oblast bedlivě dohlíţí HZS DP metro, který zasahuje 

při vzniku poţáru a mimořádných událostí. 
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Obr. 9 Poţár v metru dne 9.11. 2000 (vlaková souprava) [6] 

 

Součástí kapitoly 1.3 jsou: 

- Příloha č.1:  Přehled výjezdů jednotek HZS DP metro v letech 1981 – 2010 [6] 

- Příloha č.2:  Přehled poplachů s detekcí EPS metro [6] 

 

 

2 Požadavky na vlastnosti protipožárních obkladů 
 

 

Poţadavky na jednotlivé vlastnosti protipoţárních obkladů jsou úzce spjaty 

s poţadavky, které závisí na vyuţití konkrétního typu obkladu a zejména typu stavební 

konstrukce z hlediska poţární bezpečnosti staveb, viz: 

- konstrukce nosné ( přenášení kromě své hmotnosti i zatíţení od ostatních 

konstrukcí)  

- konstrukce nenosné (nepřenášejí ţádná zatíţení, např. dělící příčky, nenosné 

stěny aj.) 

- poţárně dělící konstrukce (jedná se o konstrukce zabraňující šíření poţáru 

mimo poţární úsek - PÚ) 

 

V předcházejících kapitolách jiţ bylo zmíněno, ţe při nevyhovujícím poţadavku 

poţární odolnosti stavební konstrukce vyuţíváme například protipoţární systémy a 

obklady pro dosaţení poţadované poţární odolnosti. Důleţité postavení zde hraje stupeň 

poţární bezpečnosti (SPB) poţárního úseku vyjadřující zatřídění a schopnost stavební 
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konstrukce jako celku čelit po stanovenou dobu účinkům poţáru, moţnosti rozšíření 

poţáru a zachování stability objektu.  

Poţárně bezpečnostní poţadavky na stavební konstrukce v poţárních úsecích se liší 

podle klasifikace stupně poţární bezpečnosti (I. – VII.) poţárního úseku, jehoţ jsou 

součástí. V našem případě se stanice metra provádějí jako nadzemní, tak podzemní stavby. 

Z hlediska technologie se jedná o stanice hloubené a raţené. Po určení stupně poţární 

bezpečnosti se předepisují poţadavky na jednotlivé konstrukční části posuzovaného PÚ. 

Poţadavky jsou vyjádřeny poţární odolností. Poţární odolnost konstrukcí se určuje podle 

ČSN EN 1363-1 a souvisejících ČSN. Konstrukce se podle poţární odolnosti zařazují do 

stupnic poţární odolnosti: 15 – 180 více viz kapitola 3.1. Jedná se o tab. 12 – Poţární 

odolnost stavebních konstrukcí a jejich druh dle ČSN 730802:(2009). 

Poţární odolnost se stanovuje pro klasifikaci konstrukcí  nebo individuální 

posouzení konstrukcí podle poţárního scénáře a to [18]: 

a) pro normový průběh požáru, z kterého jsou odvozeny požadované požární 

odolnosti určené výpočtovým požárním zatížením podle ČSN 73 0802 nebo 

ekvivalentní dobou trvání požáru podle ČSN 73 0804 

b) Pro pravděpodobný (parametrický průběh požáru, který je určen podle 

konkrétních podmínek posuzované části stavebního či technologického objektu 

(požárního úseku či jeho části), zpravidla s odchylným průběhem teplot 

v hořícím prostoru od normového průběhu požáru; pravděpodobný průběh 

požáru je určen pravděpodobnou dobou trvání požáru a pravděpodobnými 

teplotami plynů (viz ČSN 73 0804) nebo teplotní analýzou parametrického 

průběhu požáru (viz příloha A ČSN EN 1991-1-2).  

Pro označení poţadovaných parametrů poţární odolnosti konstrukcí, které musí být 

dodrţeny, se dle ČSN 73 0810:2009 uţívá těchto základních značek charakterizujících 

dosaţené mezní stavy poţární odolnosti. Jsou to:  

- R  (nosnost konstrukce) 

- E  (celistvost konstrukce) 

- I   (tepelná izolace konstrukce) 

- W (hustota tepelného toku či radiace z povrchu konstrukce) 

- Sa, Sm  (kouřotěsnost konstrukce) 

- M (mechanická odolnost)  
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V rámci zvyšování poţární bezpečnosti pomocí obkladových materiálů se hledí na 

hlavní ukazatel, který se nazývá Třída reakce na oheň. Předcházející kapitoly seznamují 

s jednotlivými materiály a typy, které se vyznačují různým sloţením, vlastnostmi a různou 

funkcí pouţití. S tímto faktorem je úzce spjat i poţadavek na jiţ zmíněnou třídu  reakce na 

oheň a vlastnosti. Tento poţadavek materiálů, který charakterizuje obklady se řídí dle ČSN 

EN 13501-1 Poţární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: 

Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň.  

 

2.1 Třídy reakce na oheň 

 

Hořlavost, která se projevuje u hmot, je ukazatelem toho, jak materiál můţe svým 

sloţením přispívat k intenzitě a rozvoji poţáru. Pojmu „reakce na oheň“ rozumíme odezvu 

materiálu, kdy je po určité době vystavován tepelnému namáhání a schopen mu odolávat 

aţ do jeho začátku rozkladu či narušení. Výrobky, které se takto zařazují a  klasifikují 

dělíme do tříd viz tab. 2.1.1. 

  

Tab. 2.1.1 Třídy reakce na oheň dle ČSN EN 13 501-1 

Třída reakce na oheň 

(ČSN EN 13 501-1) 

 

A1 

A2 
Nehořlavé hmoty 

B Hořlavé 

C Hořlavé 

D Hořlavé 

E Hořlavé 

F Nejsou kladeny poţadavky 

       

Třída A:  

Charakterizuje materiály  nepřispívající k intenzitě poţáru.  

 

Třída B:  

Představuje materiály s velmi malou omezenou mírou přispění  ke zvýšení  

intenzity poţáru. Klasifikace a zařazení do těchto tříd se provádí  na základě výsledků 

laboratorních testů. 
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Třída C: 

Jedná se o skupinu do které se řadí hořlavé materiály s omezeným přispěním 

k intenzitě  poţáru. 

 

Třída D: 

Tato skupina zahrnuje materiály s akceptovatelným přínosem k rozvoji poţáru. 

 

Třída E: 

Představuje materiály, které podstatně ovlivňují intenzitu poţáru. 

 

Třída F: 

Na tuto třídu nejsou kladeny ţádné poţadavky. 

 

Dle normy ČSN EN 13501-1 + A1 (změna A1 účinná v ČR od r.2010) Třída reakce 

na oheň je uveden tabulkový přehled stavebních výrobků, které je moţné bez dalších 

průkazů klasifikovat do tříd reakce na oheň A1 nebo A1fl (fl- pro podlahové materiály) 

nehořlavé a rovněţ jiné přehledy pro jiné klasifikace [11]. 

 

Zkušební metody prováděné pro zatřídění materiálů do třídy reakce na oheň: 

- ČSN EN ISO 1182 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – zkouška 

nehořlavosti 

- ČSN EN ISO 9239-1 Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň – Část 1: 

Stanovení chování při hoření uţitím zdroje sálavého tepla 

- ČSN EN ISO 1716 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stanovení 

spalného tepla  

- ČSN EN ISO 11925-2 Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních 

výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým 

zdrojem plamene  

- ČSN EN 13823 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební 

výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého 

hořícího předmětu  
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2.2 Vlastnosti protipožárních obkladových materiálů 

 

Poţadavky na vlastnosti, které klademe na protipoţární obklady pouţívané při 

stavbě metra vycházejí z tabulky 2.1.2 Tyto poţadavky jsou závislé a úzce souvisejí 

s finálním pouţitím daného obkladového materiálu jako konečného produktu, který má 

plnit svou funkci a tou je zvýšení poţární odolnosti stavební konstrukce. 

 

Tab. 2.1.2 Hlavní fyzikální a mechanické vlastnosti obkladových materiálů pro pouţití v 

metru: 

Vlastnost Jednotky 

Třída reakce na oheň - 

Objemová hmotnost [kg.m
-3

] 

Součinitel tepelné vodivosti  (l) [W.m
-1

.K
-1

] 

Tepelný odpor  (R) [m
2
.K.W

-1
] 

Součinitel prostupu tepla  (k) [W.m
-2

K
-1

] 

Faktor difúzního odporu (m) - 

Pevnost v tlaku [MPa] 

Stlačitelnost [kPa] 

Pevnost v tahu [MPa] 

Obsah vnitřní vlhkosti  desky [%] 

 

 

Stavba stanice metra je specifická oblast,  jak po stránce stavební, tak poţární. V 

rámci stavební praxe je moţnost pouţití protipoţárních obkladů ve stanici metra ze dvou 

aspektů a to jsou: 

a) zajištění třídy reakce na oheň (A1 popřípadě A2) – nehořlavé materiály. 

b) zajištění poţadované poţární odolnosti stavebních konstrukcí. 

 

 

Vysvětlení aspektů: 

Ad a)  

Tento bod se týká zásady pouţití a montáţe protipoţárních obkladových materiálů, které 

splňují kritéria dané normou ČSN EN 13501-1 + A1 Třída reakce na oheň, dále jsou řádně 
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certifikované a dle Směrnice generálního ředitele č. 9/2009: Zásady požární ochrany pro 

projektování a výstavbu pražského metra schválené pro pouţití v metru[5]. 

 

Ad b)  

Tento bod zahrnuje stanovení poţární odolnosti stavebních konstrukcí betonových, 

ţelezobetonových, spřaţených, ocelových a dřevěných dle platných norem ( Betonové 

konstrukce podle ČSN EN 1992-1-2; Ocelové konstrukce podle ČSN EN 1993-1-2; 

Spřaţené ocelobetonové konstrukce podle ČSN EN 1994-1-2; Dřevěné konstrukce podle 

ČSN EN 1995-1-2). 

 

3 Specifika požadavků kladených na protipožární  
obklady při stavbě metra 

 

 

Problematika specifik poţadavků kladených na protipoţární obkladové materiály 

při stavbě metra souvisí z části s bodem 2; 2.1; 2.2, kde je popisována certifikace a splnění 

kriterií pro jednotlivé výrobky, které posléze řadíme do jednotlivé třídy reakce na oheň.  

 

3.1 Normové a technicko předpisové požadavky 

 

Tato kapitola pojednává o normových poţadavcích a technických předpisech, které 

jsou nezbytné pro navrhování a projektování praţského metra. 

 

Pro posuzování a navrhování poţárních obkladových materiálů v metru vycházíme 

z následujících specifik, které jsou nezbytné pro akceptování a vhodný návrh konečného 

produktu. Tyto materiály se řídí níţe uvedenými body a jejich volba se řídí splněním:  

 

1. Dotčených norem ČSN EN ISOxx viz kap. 2.1; kodex norem ČSN 7308xx 

v posledním platném znění a zejména pak ČSN 730802:2009 Poţární 

bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

2. Směrnice generálního ředitele č.9/2009 (dále jen SGŘ) – Zásady poţární 

ochrany pro projektování a výstavbu praţského metra 
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První skupinu tvoří normové poţadavky, které jsou jiţ zmiňované v kapitole 2.1 a 

dále kodex norem ČSN 7308xx (např.: 730802:2009 Poţární bezpečnost staveb – 

Nevýrobní objekty, aj.). 

 

Druhou skupinu tvoří nařízení SGŘ[5] - Zásady poţární ochrany pro projektování a 

výstavbu praţského metra. Účel této normy stanovuje zásady poţární ochrany pro 

projektování a výstavbu praţského metra vycházejících ze zákonů a vyhlášek. Jedná se o 

zásady: 

 

Úvodní ustanovení [5]: 

a) Zásady PO pro projektování a výstavbu praţského metra stanovené v této normě 

 vycházejí:  

●  ze zákona č.266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.  

            ●  z prováděcí vyhlášky ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává      

      stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů , který stanoví poţadavky  

 PO pro stavby praţského metra. 

b) Ustanovení této normy SGŘ se vztahují na projektování a výstavbu traťových úseků a 

stanic praţského metra, na řešení míst styků ostatních stavebních objektů se stavbami 

metra přímo spojených (např.: podzemní garáţe, obchodní vybavenosti v prostorech 

metra, vstupy do pasáţí obchodních vybaveností) nebo na ně navazujících (např. 

technická centra). 

c) Materiály a technická zařízení pro pouţití v metru schvaluje DP a.s., a to v rozsahu 

vymezeném vnitřní normou SGŘ v plném znění. 

d) Stavební výrobky pro pouţití v praţském metru musí být povinně certifikovány 

v souladu se zákonem č.22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů, dále s nařízením vlády (NV) č. 163/2002 Sb., technické výrobky 

na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a s NV č. 190/2002 Sb., 

technické poţadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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Stavební a dispoziční požadavky [5]: 

a) Při určování specifik kladených na poţární obklady se hledí na fakt, ţe jsou úzce 

spojeny a závislé na pouţití na daný typ stavební konstrukce. Proto se poţární 

odolnost stavebních konstrukcí a uzávěrů v prostorách metra navrhuje: 

- Dle tabulky 12 ČSN 73 0802:2009 – Poţární bezpečnost staveb – Nevýrobní 

objekty, při splnění poţadavků stanovených ČSN 73 0810, a to v podzemních 

podlažích pro VII. stupeň požární bezpečnosti a v nadzemních podlažích 

pro VI. stupeň požární odolnosti.  

- Poţadavky na poţární odolnost při pouţití ocelových konstrukcí v prostorech 

metra se řídí aspektem dodrţení poţární ochrany provedené dle ČSN 73 0810 - 

Poţární bezpečnost staveb – poţadavky na poţární odolnost stavebních 

konstrukcí. 

 

   Tab. 3.1.1 Poţární odolnost stavebních konstrukcí a jejich druh dle tab. 12 ČSN 73 0802 

               

 

b) V prostorách metra a ve veřejných prostorech (podchody, pasáţe, apod.) lze pouţít 

výhradně nehořlavé stavební materiály, konstrukční části a konstrukčně technologické 

materiály třídy reakce na oheň A1 podle ČSN 13 501-1 – Klasifikace stavebních 

výrobků a konstrukce staveb – Část 1: Materiály třídy reakce na oheň A2 smějí být 

pouţity jen tehdy, jsou li celistvé a homogenní a obsahují-li hmotnostně  nejvýše 5% 

organických látek. 

 

c) Výjimečně lze pouţít jako protipoţární obkladový materiál třídy reakce na oheň B dle 

ČSN EN 13 501-1. Tato výjimka podléhá schválení HZS hl. m. Prahy. 
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4 Kriteria volby vhodných materiálů 
 

 

Kriteria pro cílenou volbu vhodného protipoţárního obkladu pro OV při stavbě 

metra, jsou úzce spjaty s předcházejícími skutečnostmi a poţadavky. Tyto poţadavky jsou 

uvedeny v kap. 3. 

V této kapitole budou vybrány moţné typy protipoţárních obkladových materiálů 

pro pouţití v praţském metru. Posléze bude provedeno jejich porovnání a vyhodnocení 

v návaznosti na zvolená kritéria. Pouţitá kriteria byla vybrána na základě konzultace 

s autorizovanými projektanty (Metroprojekt a.s.) a konzultanty z oblasti poţární ochrany. 

Byly diskutovány a posuzovány vybrané obkladové materiály značek Promat, Ordexal, 

Grena, Cetris. Oblast vyuţití obkladových materiálů ve stavební praxi metra bude 

zaměřena na ocelové konstrukce. 

 

Posuzované obkladové materiály značek: 

- PROMATECT - L, H 

- ORDEXAL - OK 

- GRENAMAT – AL, B, C 

- CETRIS BASIC 

 

Konečná volba vhodného obkladového materiálu závisí zejména na těchto třech faktorech: 

- výše poţadované poţární odolnosti dané konstrukce v minutách 

- návrhová teplota ocelové konstrukce 

- součinitel průřezu Ap/V [m
-1

] (ohřívaný obvod ku ploše prvku) 

 

Výše požadované požární odolnosti konstrukce je v intervalech: R - 15, 30, 45, 60, 90, 

120, 180, 240 minut. 

 

Návrhová teplota ocelové konstrukce závisí na intenzitě zatíţení prvku (součinitel 

vyuţití průřezu při běţné teplotě). Pokud není stanoveno jinak, pak se zpravidla pouţívá 

hodnota 500 °C. 

 

Součinitel průřezu Ap/V chráněného ocelového profilu [m
-1

].  
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4.1 Vyřazovací kriteria 

 

Hlavní vyřazovací kriteria:  

- Certifikát 

- Třída reakce na oheň 

- Protokol schválení pro metro od DP hl.m.P a HZS hl.m.P. 

- Stavebně tech. osvědčení / Protokol o klasifikaci / Prohlášení o shodě 

- Oprávnění subdodavatele k montáţi systému  

 

Tab. 4.1 Vyřazovací kriteria obkladových materiálů 

P
o
řa

d
í 

DESKY 

Vyřazovací kriteria 

Certifikát 
Třída 

reakce na 
oheň 

Protokol 
schválení pro 
metro od DP a 
HZS hl.m.P. 

Stavebně technické 
osvědčení / Protokol 

o klasifikaci / 
Prohlášení o shodě 

Písemná licence 
k oprávnění 

montáže 
produktu (dceřiná 

firma X 
subdodavatel) 

1 PROMATECT-L ANO A1 ANO ANO ANO 

2 PROMATECT-H ANO A1 ANO ANO ANO 

3 ORDEXAL-OK ANO A1 ANO ANO ANO 

4 GRENAMAT-AL ANO A1 NE ANO ANO 

5 GRENAMAT-B ANO B - s1,d0 NE NE ANO 

6 GRENAMAT-C ANO C - s2, d0 NE NE ANO 

7 CETRIS BASIC ANO A2 - s1, d0 NE NE ANO 

 

 

Legenda: 

  Skupina 1:  Obkladové materiály splňující vyřazovací kriteria (pořadí 1-3). 

     Skupina 2:  Obkladové materiály nesplňují vyřazovací kriteria (pořadí 4-7). 

 

Tabulka 4.1 znázorňuje dílčí výběrovou skupinu sedmi obkladových materiálů, 

které je moţné pouţít ve stavební praxi pro zvýšení poţární odolnosti konstrukcí. 

Obkladové materiály jsou pouţívané a aplikované pro ochranu ocelových konstrukcí ve 

snaze docílit dostatečnou poţární odolnost konstrukce. Obklady, které spadají pod skupinu 

vyhovujících (pořadové číslo 1-3), jsou materiály, které se skládají z cementovápenných 

desek (1-2) a minerální plsti (3). Obklady, které se shledaly jako nevyhovující díky 

vyřazovacím kriteriím, jsou ve sloţení vermikulitové desky (4-6) a cemtotřískové desky 

(7). Z nabídky stavebního trhu bylo vybráno dílčích 7 výrobků viz tab. 4.1. Pro zajištění 
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poţární bezpečnosti ocelových konstrukcí pomocí obkladových materiálů vyuţíváme i jiné 

materiály např.: SDK desky, Fermacell desky aj. 

Vyřazovací kritéria vyplývají ze zásad stavebních a obkladových materiálů, 

které jsou povolené a schválené pro metro viz kapitola 3. 

   

4.2 Posuzovaná skupina obkladových materiálů 

 

V návaznosti na tabulku 4.1 s uvedenými obkladovými materiály jsou pro 

posouzení a volbu kriterií  vybrány tyto typy obkladových materiálů: PROMATECT - L, 

H; ORDEXAL - OK; GRENAMAT - AL.  

 

4.2.1 Kritéria 

 

Hodnocenou skupinou je jiţ zmíněná skupina obkladových materiálů 

PROMATECT, ORDEXAL, GRENAMAT, které se vyznačují svým sloţením, třídou 

reakce na oheň, objemovou hmotností a dalšími charakteristickými vlastnostmi. Kritéria 

jsem stanovil tak, aby byla srovnatelná a měla přímou souvislost s funkčností a 

vyuţitelností ve stavební praxi a poţární bezpečností.  

 

4.2.2 Srovnávací kritéria 

 

U obkladových materiálů se jedná o taková srovnávací kritéria, která se pojí 

s vlastním výrobkem a jeho funkcí, kterou plní ve stavební praxi a poţární bezpečnosti. 

Jedná se o zabezpečení a dosaţení poţadované poţární odolnosti ocelové konstrukce. 

Z tohoto hlediska jsem hodnotil a porovnával jejich třídu reakce na oheň, objemovou 

hmotnost, vnitřní obsah vlhkosti desek, pevnost v tlaku, pevnost v tahu, tepelnou vodivost 

a toxicitu. Na základě těchto srovnávacích kritérií jsem provedl porovnání mezi 

jednotlivými obkladovými materiály pro oblast vhodného vyuţití ve stavební praxi a 

aplikoval pro návrh stavby metra.  

Srovnávací kritéria jsou uvedena v tabulce 4.2. Jedná se o vlastnosti, kterými 

disponují jednotlivé výrobky, které prošly vyřazovacími kritérii, dle kapitoly 4.1.  
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Jedná se o výrobky:  

- PROMATECT – L     (cementovápenná deska) 

- PROMATECT – H (cementovápenná deska) 

- ORDEXAL - OK (minerální plsť) 

- GRENAMAT - AL (vermikulitová deska) 

 

Tab. 4.2 Vlastnosti porovnávaných obkladových materiálů 

DESKY 

Vlastnosti desky 

Objemová  
hmotnost      
(kg.m

-3
) 

Třída 
reakce na 

oheň 

Tepelná 
vodivost   

(W.m
-1

.K
-1

) 

Pevnost v 
tahu    

(MPa)  

Pevnost v 
tlaku    

(MPa)  

Obsah 
vlhkosti    

(%)  

PROMATECT-L 450 A1 0,083 1,3 2,4 3,5 - 6,0* 

PROMATECT-H 870 A1 0,175 4,8 9,3 5,0 - 10,0* 

ORDEXAL-OK 200 A1 0,041 0,007 0,04 ** 

GRENAMAT-AL 480-800* A1 0,12 0,35 2,95 4,0 - 8,0* 

GRENAMAT-B 450 - 800 B - s1,d0 0,1141 0,4 12,95 4,0 - 6,0 

GRENAMAT-C 450 - 800 C – s2,d0 0,1141 0,35 12,95 4,0 - 6,0 

CETRIS BASIC 1150 - 1450 A2 - s1, d0 0,26574 11,5 15,15 4,0 - 9,0 

Vysvětlivky:  *   Je počítáno s průměrnou hodnotou  

  ** Výrobce neudává hodnotu obsahu vlhkosti materiálu 

 

Pozn.: V tabulce 4.2 jsou barevně vyznačeny materiály, které podlehly kriteriálnímu 

srovnání. Jedná se celkem o sedm produktů. Provedl jsem u těchto výrobků vyloučení 

pomocí vyřazovacích poţadavků a kriterií uvedených dle kapitoly 4.1, ze kterých  

vyplynuly tři matriály. Ostatní, které neprošly srovnávacími kritérii, dále nebudou brány v 

úvahu. Mezi porovnávané materiály, které prošly vyřazovacími kritérii, byl zařazen i 

produkt (desky GRENAMAT - AL), který neprošel těmito kriterii, ale pro příklad jeho 

vlastnosti třídy reakce na oheň A1 byla shledána výjimka a provedlo se tak i jeho 

posouzení. V konečném hodnocení skončil tento produkt na posledním místě.   

 

4.2.3 Váha kritérií 

 

Váha kritérií byla určována s ohledem na konečnou funkci obkladových materiálů, 

vlastností a jejich vyuţití ve stavební praxi. Kriteriální váha vyjadřuje důleţitost 

jednotlivých parametrů při rozhodovacím procesu volby o vhodnosti montáţe a umístění 
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jako ochranného obkladového materiálu ocelových konstrukcí. Tyto aspekty mají vliv 

především na vyplývající bezpečnostní rizika v oblasti stavebnictví  a poţární ochrany. 

Dle tabulky 4.3 byla zvolena kriteriální hodnocení podle stanovených intervalových 

rozpětí, která plynou z vlastností materiálů a údajů uvedených v tabulce 4.2. Poté jsem  

zvolil hodnotící kritéria od hodnoty 1 – 4, kde hodnota 1 charakterizuje nejniţší 

významnost a hodnota 4 nabývá nejvyšší významnosti. 

Určení váhy jednotlivých kritérií v tabulce 4.3 lze ukázat na příkladu. Je-li 

například objemová hmotnost obkladového prvku, dle tab. 4.2 v případě PROMATECT – 

L 450 kg.m
-3

, řadí se tak posléze do intervalového rozpětí <434 - 615> s hodnotou 

významnosti kritéria 2 viz níţe. Stejným algoritmem je postupováno i u ostatních 

obkladových prvků. 

 

Tab. 4.3 Kritéria zvolených intervalových rozpětí  

H
o
d

n
o
ta

 
k
ri
te

ri
a
 

Objemová  
hmotnost 
(kg.m

-3
) 

Třída 
reakce 

na oheň 

Tepelná vodivost 
(W.m

-1
.K

-1
) 

Pevnost v 
tahu 

(MPa)  

Pevnost v   
tlaku (MPa)  

Obsah 
vlhkosti 

(%)  

Toxicita 

4 <0 - 217> A1 <0 - 0,410> <3,6 - 4,8> <6,975 - 9,3> <0 – 2,5> Žádná 
a
 

3 <217 - 434> A2 <0,0410 - 0,0874> <2,4 - 3,6> <4,65 - 6,975> <2,5 - 5> * 

2 <434 - 615> B <0,0874 - 0,1311> <1,2 - 2,4> <2,325 - 4,65> <5 – 7,5> * 

1 <615 - 870> C <0,1311 - 0,175> <0 - 1,2> <0 - 2,325> <7,5 - 10> * 

Vysvětlivky: Hodnota kritéria (4- bráno nejvyšší významnost; 1- bráno nejniţší významnost) 

 

Pozn.: „
a
“ dle sdělení zástupců firem se neprojevuje na základě provedených zkoušek  

uvolňování toxických zplodin: 

Dle NV 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na vybrané 

stavební výrobky, dle přílohy č.1 Základní poţadavky - bod 3. Hygiena – 

ochrana zdraví a ţivotního prostředí, písmeno a) uvolňování toxických plynů. 

Dále dle Vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity 

chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí 

místností staveb.   

 

           „*“  Míra toxicity se stanovuje dle výše popsaných nařízení NV 163/2002 Sb., a  

  Vyhláškou č. 6/2003 Sb. – Příloha č. 2, Tab. č.5 Limitní hodinové koncentrace  

  chemických ukazatelů a prachů. 
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4.2.4 Hodnocení 

 

Zde byly vyhodnoceny jiţ zmíněné vlastnosti pro jednotlivý obkladový materiál. Po 

vyhodnocení charakteristických vlastností v návaznosti intervalových rozpětí dle postupu 

v předchozí kapitole byla určena významnost kritérií pro 4 cílené skupiny obkladových 

materiálů, viz tabulka 4.4. V sedmi charakteristických skupinách byla přidělena 

významnost vlastností materiálů v návaznosti na jejich vyuţití v praxi a z hlediska poţární 

oblasti. Za nejvýznamnější váhu kritéria jsem zvolil Třídu reakce na oheň a sestupně další 

oblasti. Nakonec bylo provedeno matematické vyhodnocení a zpracování těchto údajů    

(viz rovnice 3). 

                                             (3) 

Kde:  

hv………. je váţený průměr 

hi……….  hodnocení kritérium 

pi……….  váha kritéria 

 

Tab. 4.4  Hodnocení vhodného obkladového materiálu dle kritérií  

Kriteria 
Váha   

kriteria 

Protipožární obkladové materiály 

PROMATECT-L PROMATECT-H ORDEXAL- OK GRENAMAT- AL 

Objemová 
hmotnost 

5 2 1 4 1 

Třída reakce na 
oheň 

7 4 4 4 4 

Tepelná 
vodivost 

6 3 1 4 2 

Pevnost v tahu 1 2 4 1 1 

Pevnost v tlaku 2 2 4 1 2 

Obsah vlhkosti 
desky 

4 3 2 0 2 

Toxicita 3 4 4 4 4 

            

Vážený průměr 3,071 2,536 3,107 2,500 

Vyhodnocení 2 3 1 4 

 

Pozn.:   Červené značení - nejlépe hodnocený materiál 

  Modré značení - druhý nejlépe hodnocený materiál 
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Výpočetní metodou dle rovnice 3 bylo dosaţeno výsledné hodnoty, která nejlépe 

hodnotí charakteristické vlastnosti obkladových materiálů hv a z něj posléze určeno pořadí  

materiálů, které jsou nejvhodnější pro návrh  při stavbě praţského metra.  

 

5 Návrh vhodného druhu protipožárního obkladu a jeho 
zdůvodnění 

 

 

Za účelem naplnění cíle této bakalářské práce, tzn. při vhodném návrhu druhu 

protipoţárního obkladu pro vyuţití v praţském metru jsem uplatnil metodu zaloţenou na 

kriteriálním porovnání a posouzení (viz kap. 4). 

Objektivní kriteriální hodnocení ukázalo, které potenciální a moţné obkladové 

materiály z hlediska svých vlastností je moţné vyuţít jako vhodný protipoţární materiál. 

Výčet vlastností obkladových materiálů dle tabulky 4.2 ukázal, ţe desky mají svá 

charakteristická specifika. Tato specifika vyplývají ze sloţení desek a vyuţití ve stavební a 

poţární oblasti. 

Všechny čtyři posuzované deskové výrobky (PROMATECT – L,H; ORDEXAL – 

OK; GRENAMAT – AL) se vyznačují třídou reakce na oheň A1. Třída reakce na oheň je 

v této práci prioritní při posuzování vhodné volby daného obkladového materiálu pro 

zajištění poţadované doby poţární odolnosti ocelových konstrukcí. Dalším výčtem 

vlastností je tepelná vodivost, za ní následuje objemová hmotnost a sestupně pak obsah 

vlhkosti desek, toxicita desek, pevnost v tlaku a pevnost v tahu. Toxicita u stavebních a 

zejména pak deskových obkladových materiálů hraje důleţitou roli. Projevuje se  

působením tepelné zátěţe, kdy dochází k degradaci materiálu, jeho rozkladu a uvolňování 

zdraví škodlivých plynných látek.  

V případě posuzovaných protipoţárních deskových materiálů bylo kriterium váhy 

v oblasti toxicity zvoleno nejvyšší hodnotou, neboť nedochází k uvolňování toxických 

plynných škodlivin dle Vyhlášky 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity 

chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí místností staveb. 

Výrobci obkladových materiálů udávají u svých výrobků (PROMATECT – L,H; 

ORDEXAL – OK; GRENAMAT – AL) informaci, která vychází ze zkoušek a 

bezpečnostního listu. Materiály jsou vhodné k uţití v interiéru/exteriéru a nejsou zdrojem 

toxických látek, které zapříčiňují  při tepelné zátěţi uvolňování zdraví škodlivých plynů.  
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Návrh vhodného druhu protipožárního obkladu, zdůvodnění: 

 

Dle posuzovaných parametrů obkladových materiálů pomocí kriteriálních 

hodnocení, které jsou patrné v tabulce 4.4, a výsledného provedení matematického 

vyhodnocení, bylo zjištěno, ţe do oblasti nejlépe hodnocených materiálů spadají pouze 

dva. Z toho se na prvním místě ukázal jako nejlépe hodnocený materiál  ORDEXAL-OK 

(deska z minerální plsti) a druhé místo obsadil PROMATECT-L (cementovápenná deska). 

Vítězný obkladový deskový materiál ORDEXAL-OK se vyznačuje Třídou reakce na oheň 

A1, dále tepelnou vodivostí a nízkou objemovou hmotností, která má vlastnost odlehčit 

konstrukci. Druhý nejlépe hodnocený obkladový materiál PROMATECT-L vyniká 

zejména svým nízkým součinitelem tepelné vodivosti, svou objemovou hmotností a dále 

dobrou pevností v tahu a tlaku, která předčí materiál ORDEXAL. 

Na základě výsledků a parametrů, které byly porovnávány a vyhodnoceny v oblasti 

návrhu a vyuţití protipoţárního obkladového materiálu při provádění stavby metra, bych 

doporučil a volil výrobek ORDEXAL-OK. Díky svým kladným vlastnostem, kterými 

převyšuje a odlišuje se od zbylých posuzovaných výrobků. Obkladový materiál je určený 

pro zajištění zvýšení poţadované protipoţární odolnosti u ocelových konstrukcí , který 

příznivě nezatěţuje svou hmotností ocelovou konstrukci a plní tak danou funkci. 

Velkou nevýhodou, která se však ukázala u tohoto obkladového materiálu, je dle 

specifik Protokolu č.1/2010 – TŘ pro schválení užití v metru je ta skutečnost, ţe lepený 

obklad ORDEXAL – OK není určen pro venkovní pouţití a nesmí být tudíţ dlouhodobě 

pouţit do trvale vlhkých prostor s relativní vlhkostí 85%. V metru je pouţitelný 

v prostorách, které tuto podmínku splňují, tzn. ve většině prostorů, vyuţitelných pro 

obchodní vybavenost stanic a jejich souvisejících částí. 

 

6 Závěr 
 

 

Protipoţární obkladové materiály vyuţívané ve stavebnictví a oblasti výstavby 

praţského metra zaujímají své důleţité a specifické postavení, které se řídí danými 

normovými nároky a nařízeními, jeţ jsou uvedené v této práci. Je zde brán zřetel na 

základní funkci protipoţárních obkladových materiálů, a tou je zvýšení či dosaţení 

poţadované poţární odolnosti stavebních konstrukcí. 
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Práce měla za cíl vyhodnotit daná specifika, kladená na protipoţární obkladové 

materiály s provedením vhodného návrhu materiálového řešení, které je moţné pouţít při 

vybavení praţského metra. Návrh obkladového materiálu, který tvořil jeden z hlavních 

bodů této práce, byl směrován na část metra, týkající se vyuţití obkladových materiálů 

nacházejících se v prostorách obchodní vybavenosti stanice metra. Tyto prostory se 

nacházejí v dispozičním uspořádání, a to v podchodech, pasáţích a přímých prostorách 

stanice. Jedná se zejména o provedení a zajištění poţární ochrany ocelových konstrukcí. 

Názorný příklad lze vidět na fotodokumentaci (viz příloha 3 a 4), kde je patrná ukázka 

z doby realizace a posléze zachycena finální podoba obchodní vybavenosti na stanici metra 

Stříţkov.   

Výsledek této práce, který vycházel z vlastností obkladových materiálů a daných 

objektivních hodnotících kritérií je ten, ţe nejlépe z posouzených systémů dopadly dva 

produkty ORDEXAL – OK a PROMATECT – L viz tabulka 4.4. Pro návrh a pouţití 

v metru byl shledán dle nejlépe hodnocených výsledků obkladový lepený matriál 

ORDEXAL – OK sloţený z minerální plsti. V kapitole 5, pojmenované Návrh vhodného 

druhu protipoţárního obkladu, je tento materiál detailně popsán. Do výsledného 

kriteriálního posuzování nebyla zařazena cena z důvodu charakteru objektu, druhu 

pouţitých technologií a pohledu montáţe. Jako jedena z moţných alternativ pro pouţití 

v praxi je návrh i druhého obkladového materiálu PROMATECT - L, který skončil na 

druhém místě. Svými vlastnostmi v mnohých oblastech předčil navrhovaný obkladový 

materiál ORDEXAL – OK, např. vyšší pevností v tlaku a tahu, objemovou hmotností, 

která má vliv například na dokončovací a architektonický ráz konstrukce.  

Dle dosaţených výsledků a cílů v této práci lze konstatovat, ţe zvolený obkladový 

systém ORDEXAL-OK je při respektování podmínek aplikace vhodnou volbou 

protipoţárního obkladového materiálu, který je moţno uplatnit při stavbě některých částí 

metra (viz kap. 5).  

Je nutné ale zdůraznit, ţe konečná varianta návrhu obkladového materiálu plyne 

mnohdy zejména ze skutečností a provozních podmínek, které se vyskytují přímo ve 

stavební praxi metra. Příkladem v této problematice je způsob montáţe, technologické 

postupy a funkční vyuţití daného prostoru, kde se vyskytuje například větší koncentrace 

vlhkosti, na kterou jsou náchylné některé systémy. Proto je třeba dbát při volbě a návrhu 

protipoţárních obkladových systémů na fakt, ţe mají splňovat dané  poţadavky a zároveň 

funkčnost stavebního díla či prvku jako celek. 
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Obr. II 

Ukázka provedeného obkladu  

Ocelové konstrukce pomocí desek 
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Obr. III 

OV – cukrárna, pohled na vyloţenou 

ocelovou konstrukci 

Stanice metra Stříţkov 
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