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Anotace 

MIKULOVÁ, Ivana. Systémy protipožární ochrany ocelových stavebních konstrukcí. 

Ostrava, 2013. Bakalá ská práce. VŠB - TU Ostrava. Vedoucí práce doc. Ing. Miroslava 

Netopilová, CSc. 

P edm tem bakalá ské práce je pasivní protipožární ochrana ocelových konstrukcí. 

V práci jsou shrnuty základní informace o oceli jako konstruk ním stavebním materiálu, o 

jejím chování p i vysokých teplotách a rovn ž i o platných právních p edpisech. Hlavní ást 

práce je v nována popisu jednotlivých systém  pasivní protipožární ochrany, vybrané 

konkrétní výrobky jsou pak podrobn  popsány a je provedeno jejich srovnání a vyhodnocení. 

Sou ástí práce je i popis nových technologií a p edpokládaný výhled do budoucnosti v dané 

problematice. 

Klí ová slova: ocelové stavební konstrukce, systémy pasivní protipožární 

ochrany, protipožární omítkovina, protipožární nát r, protipožární obklad. 

Anotation 

This thesis deals with steel structures fire protection due to the systems of passive fire 

protection. In the thesis are summarized information about steel as construction material, 

about behavior of steel in high temperatures and about actual law regulations. Thesis main 

part is focused on describtion of individual fire protection systems. Specific products are 

described in detail and then is made their comparison. Thesis also includes describtion of new 

technologies and future view of solved issue. 
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1 Úvod 

Ocel je jedním ze základních stavebních materiál  používaných pro stavební 

konstrukce. Vzhledem ke své subtilnosti a svým vlastnostem je velmi náchylná na ú inky 

p sobení zvýšených teplot. Ocelové konstrukce je asto nutné p ed ú inky požáru a 

zvýšených teplot dostate n  chránit. 

Nedílnou sou ástí dané problematiky jsou i platné právní p edpisy, jak u nás, tak v 

zahrani í, které jsou d ležité z hlediska návrhu vhodné protipožární ochrany. eská republika 

je díky lenství v Evropské unii sou ástí sjednocovacího procesu velké ásti norem a to nejen 

v oblasti protipožární ochrany.  

Hlavním úkolem práce je p ehled systém  pasivní protipožární ochrany používaných 

pro ochranu ocelových konstrukcí. Jednotlivé systémy jsou v bakalá ské práci podrobn  

popsány a jsou zde uvedeny jejich výhody i nevýhody. U každého typu systému pasivní 

protipožární ochrany bylo vybráno n kolik konkrétních výrobk  a pomocí metody 

vícekriteriálního rozhodování byly jednotlivé výrobky porovnány. Jedním z cíl  práce je na 

základ  výsledk  z porovnání uvedení nejvhodn jších výrobk  z hlediska protipožární 

ochrany vyskytujících se na našem trhu.  

I když je množství výrobk  na našem trhu pom rn  velké, pasivní protipožární 

ochrana je obor, který se neustále vyvíjí kup edu. ást práce bude zam ena na vývoj nových 

trend  a na nové výrobky.  

Cílem bakalá ské práce je podat p ehled a hodnocení stávajících systém  pasivní 

protipožární ochrany ocelových konstrukcí, nazna it a doporu it výhled dalšího rozvoje a 

inovací v této oblasti. 



2 Ocel jako stavební materiál 

 Použití oceli sahá do dávné minulosti. Jako stavební materiál se jí a jejích vlastností 

za alo využívat ale mnohem pozd ji a to v 18. století. eská republika je ve srovnání s 

ostatními státy stále d ležitým výrobcem oceli, i když v posledních desítkách let došlo 

k velkému snížení vyráb ného množství. [1] Ocel našla své uplatn ní nejen ve stavebnictví, 

ale i v jiných odv tvích pro své dobré mechanicko-fyzikální vlastnosti. [3] Dnes m žeme ocel 

považovat za jeden z nejd ležit jších a nejvšestrann jších stavebních materiál  používaných 

pro nejv tší budovy, mosty, haly a stadiony na sv t .  

2.1  Vlastnosti oceli d ležité pro stavební konstrukce 

Pro stavební konstrukce se používají materiály, které spl ují požadavky na životnost, 

únosnost a použitelnost. Stavební konstrukce a tím i ocel mají p ibližnou životnost 80 až 100 

let. Výhodou oceli je v tomto p ípad  možnost její recyklace a op tovné použití jako 

stavebního matriálu. K dalším výhodám pat í její vysoká pevnost, možnost dosažení velkých 

rozp tí stavebních prvk  a rychlá montáž. Ocel, stejn  jako i jiné stavební materiály, má i své 

nevýhody. K nevýhodám pat í zejména nutnost ochrany oceli proti korozi, požáru a její 

vysoká cena. K d ležitým vlastnostem oceli pat í fyzikální a mechanické vlastnosti. [1] 

2.1.1 Fyzikální vlastnosti 

 Fyzikální vlastnosti jsou takové, které se projeví p i p sobení vn jší fyzikální veli iny 

na látku nap . p sobení teploty, magnetického pole. [5] Vý et a hodnoty d ležitých 

fyzikálních vlastností jsou uvedeny v Tabulce 1. 

Tabulka 1. Hodnoty fyzikálních vlastností oceli [1][3] 

Modul pružnosti tah a tlak E = 210 000 MPa 

Modul pružnosti ve smyku G = 81 000 MPa 

Sou initel p í né roztažnosti  = 0,3 

Sou initel délkové roztažnosti  = 10 .10-6 až 12.10-6 K-1 

Sou initel tepelné vodivosti  = 55 W.m-1K-1 

Objemová hmotnost  = 7850 kg.m-3 



M rná tepelná kapacita c = 0,46 kJ.kg-1.K-1 

 Hlavním p edpokladem pro maximální využití dobrých vlastností oceli je její istota. 

Ta závisí na správném chemickém složení a minimálním množství nežádoucích prvk .          

K prvk m zlepšujícím a pozitivn  ovliv ujícím vlastnosti oceli pat í C, Mn, Si, Cr, V, Mo, W, 

Ti, Al.   K prvk m, které jsou odstra ovány b hem výroby, pat í P, S, O2, N2, H2, Cu, Sn, 

Sb, As. Tyto škodlivé prvky zhoršují jednak technologické a jednak užitné vlastnosti oceli. [8] 

2.1.2 Mechanické vlastnosti 

 Mechanické vlastnosti jsou vlastnosti, které se projeví chováním materiálu v d sledku 

jeho namáhání. Díky t mto vlastnostem dokážeme ur it mezní stavy materiál , které jsou 

d ležité pro stavební konstrukce. K d ležitým mechanickým vlastnostem pat í:  

Pružnost – vlastnost materiálu, která vyjad uje schopnost materiálu se pružn  deformovat. 

Pevnost – schopnost matriálu p enášet ur ité zatížení, ocel má velkou pevnost v tahu. 

i tlaku, pohybuje se v rozmezí 230 – 550 MPa. 

Tažnost – vlastnost materiálu, která vyjad uje schopnost materiálu se plasticky deformovat. 

Houževnatost – odolnost materiálu proti ur itému porušení. 

Tvrdost. [5] 

2.2 Chování oceli za zvýšených teplot 

 Ocel se chrání proti ú ink m požáru pasivní ochranou. Stavební konstrukce musí 

spl ovat mezní stavy a to zejména nosnost (R), izola ní schopnost (I) a celistvost (E). 

Stavební konstrukce musí spl ovat p edepsané mezní stavy po ur itou stanovenou dobu, což 

je popsáno požární odolností uvád nou v minutách. Každý stavební materiál se chová za 

zvýšených teplot odlišn . Pro ocel je p sobení za zvýšených teplot popsáno níže. [1] 

2.2.1 Vliv teploty na fyzikální vlastnosti oceli 

M rná hmotnost - o této fyzikální veli in  m žeme íci, že není závislá na teplot . [15] 

Délková roztažnost - musíme ji brát v úvahu, jelikož m že mít negativní vliv na ocelové 

prvky a tím i celé ocelové stavební konstrukce. Jako p íklad m žeme uvést, že již p i zah átí 

10 m ocelového nosníku na 400°C dochází k jeho prodloužení o 50 mm. Délková roztažnost 

je popisována sou initelem délkové roztažnosti . Tento sou initel není p i rostoucí teplot  

konstantní, ale dochází k mírné zm n  jeho velikosti. Se zvyšující se teplotou se tepelná 

vodivost snižuje. [15] Tato závislost je zobrazena na grafu A-1 v P íloze A. 



M rné teplo - se zvyšující se teplotou roste i m rné teplo oceli. [15] To je patrné z grafu A- 2 

v P íloze A. 

2.2.2 Vliv teploty na mechanické vlastnosti oceli – deformace ocelových prvk  a 

konstrukcí 

 Na mechanické vlastnosti p sobí zvýšená teplota negativn . Mez kluzu má od po átku 

zvyšování teploty klesající charakter, mez pevnosti naopak stoupající charakter. P i teplot  

250°C dosahuje mez pevnosti svého maxima. Po dosažení 300°C op t klesá na svou p vodní 

hodnotu. P i následném zvyšování teploty mez kluzu prudce klesá až na 20% své p vodní 

hodnoty. Tohoto stavu dosáhne ocel p i teplot  650°C. Za kritickou teplotu se u oceli považuje 

hodnota cca 470°C. Modul pružnosti se do meze úm rnosti nem ní, poté dochází ke zvýšení 

nap tí a tím k poklesu modulu pružnosti. Tažnost p i zvyšování teploty klesá, p i teplot  250°C 

tažnost prudce roste. [4]  

 D ležitou vlastností oceli za zvýšených teplot je její te ení neboli creep. Creep je 

definován jako pomalá trvalá deformace, která je vyvolaná p sobením teploty, zatížení a asu na 

materiál. K ivka te ení udává závislost pom rného prodloužení v ase a její pr b h je znázorn n 

na obrázku 2. [15] S rostoucí teplotou dochází ke zvyšování rychlosti deformace. [16] K ivku 

te ení m žeme rozd lit do t í úsek .  

I úsek – za íná te ení, dochází ke zpevn ní materiálu a rychlost deformace se zvyšuje 

II úsek – rychlost deformace je konstantní 

III úsek – dochází k lokálním poruchám, plocha pr ezu se zmenšuje, následn  dochází 

k lomu. 

Obrázek 2: K ivka te ení [16] 
 Deformace ocelových prvk  a konstrukcí p i p sobení zvýšených teplot lze 

demonstrovat na obrázcích B-1 a B-2 v P íloze B. 



2.3 Uplatn ní oceli jako stavebního materiálu 

 V sou asnosti se ocel používá v mnoha odv tvích a  už ve strojírenství, 

elektrotechnice, automobilovém pr myslu, letectví i stavebnictví. Ocel se za ala jako 

konstruk ní materiál používat od 18.století a postupn  se její uplatn ní rozši ovalo. V dnešní 

dob  se nejvíce využívá ve strojírenství - asi 85% a zbylých 15% p ipadá na stavebnictví. Z 

t chto 15% je ocel ze 2/3 využita ve form  betoná ské výztuže a z 1/3 (tj. cca 5% z celkového 

objemu oceli) se používá na ocelové stavební konstrukce. 

 Z ocelových stavebních konstrukcí v naší republice p ipadá p ibližn  75% na pozemní 

stavby. Mezi n  pat í skelety budov, haly, sportovní haly a tribuny, pavilony. Dalších 5% se 

používá na mosty a 20% na ostatní speciální stavby jako nap íklad stožáry a v že, hutní 

stavby, stavby v energetice, zásobníky, nádrže, plynojemy, vodní stavby. [1] 

Oceli jako stavebního materiálu je u nás využíváno zejména pro neobvyklé konstrukce 

(svými rozm ry, rozp tími, statickým p sobením). Jako p íklad m žeme uvést Sazka Arénu v 

Praze (Obrázek B-3), ropné zásobníky v Nelahozevsi (Obrázek B-4), Mariánský most v Ústí 

nad Labem (Obrázek B-5), Žižkovskou televizní v ž (Obrázek B-6) uvedené v P íloze B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Požadavky na protipožární ochranu ocelových konstrukcí 

stavebních objekt  

Protipožární ochranu staveb m žeme dle funkce rozd lit na dv  základní skupiny – 

pasivní a aktivní. Hlavním úkolem pasivní protipožární ochrany je ešení konstrukcí 

z hlediska materiálu, len ní na požární úseky a umíst ní stavby. Aktivní požární ochrana se 

zabývá požárn  bezpe nostními za ízeními, jako je elektrická požární signalizace, požární 

vodovody, za ízení pro odvod kou e a tepla. Požadavky na protipožární ochranu jsou uvedeny 

v právních p edpisech a je nutné je zahrnout do projektu. [43] 

3.1 Požadavky na protipožární opat ení v R 

Požadavky na protipožární ochranu nejen ocelových stavebních konstrukcí jsou 

stanoveny zákony, vyhláškami a normami a to eskými, evropskými a také mezinárodními. 

eská republika jako lenský stát evropské unie je sou ástí procesu za len ní nových 

evropských norem do systému národních norem. P vodní eské normy jsou postupn  rušeny a 

nahrazovány novými v p ípad , že p vodní kolidují s novými evropskými normami. 

eská republika pat í ke stát m, kde jsou pln  p ejímány nové evropské normy.  

Ocelové konstrukce se dnes výhradn  navrhují podle euronorem, tzn. podle SN EN 1993-1-

1. [30] Pro navrhování ocelových konstrukcí na ú inky požáru se postupuje podle SN EN 

1993-1-2. [31] N které p vodní eské normy jako nap . SN 73 0821 [32], SN 73 0802 

[33] nebo SN 73 0810 [34] byly v rozmezí let 2006 – 2009 zrušeny nebo revidovány. 

Obecn  lze konstatovat, že z hlediska normových požárních požadavk  je p ijatá 

soustava evropských norem pom rn  rozsáhlá.  

V eské republice je z hlediska pasivních protipožárních systém  d ležitá vyhláška 

Ministerstva vnitra . 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe nosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Z uvedené vyhlášky vyplývá 

nutnost kontrol požárn  bezpe nostních za ízení, což se týká i pasivní protipožární ochrany. 

[40] 

Na pasivní protipožární systémy jsou kladeny i další požadavky. Je navíc nutné mít na 

protipožární nát ry, nást iky, obklady a ostatní protipožární opat ení osv d ení a certifikáty 

dle zákona . 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související p edpisy [41] 

a na ízení vlády . 163/2002 Sb.,  kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky. [42] 



 Pasivní protipožární systémy musí spl ovat deklarovanou funkci. Pro ov ení jejich 

správné funkce je využíváno ady zkušebních test  z oblasti požárn  technického 

zkušebnictví. Ty jsou uvedeny ve zkušebních normách, které stanoví SN EN 13501-1+A1 

Požární klasifikace stavebních výrobk  a konstrukcí staveb: Klasifikace podle výsledk  

zkoušek reakce na ohe  [44], která nahradila d íve používanou eskou normu SN 73 0862 a 

normy související. Dále je nutné uvést evropskou normu SN EN 13501–2 + A1 Požární 

klasifikace stavebních výrobk  a konstrukcí staveb: Klasifikace podle výsledk  zkoušek 

požární odolnosti krom  vzduchotechnických za ízení. [45, 24, 25, 28] 

3.2 Požadavky na protipožární opat ení v zahrani í 

Evropská unie 

V EU je snaha sjednotit a vytvo it jednotné p edpisy ve v tšin  oblastí lidské innosti. 

To se týká rovn ž i oblasti protipožární ochrany. D ležitým dokumentem je na ízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) . 305/2011 ze dne 9. b ezna 2011, kterým se stanoví 

harmonizované podmínky pro uvád ní stavebních výrobk  na trh.  Všechny ásti na ízení 

nabudou platnosti 1.7.2013, do té doby platí sm rnice Rady 89/106/EHS, o stavebních 

výrobcích. Na základ  tohoto dokumentu jsou vydávány evropské normy, které jsou lenské 

státy EU povinny aplikovat na svém území. [26] Hlavním cílem EU je snadn jší vým na 

zboží a rozvoj ekonomiky v rámci lenských zemí EU. P ístup lenských zemí k p ijetí 

nových norem je však zna n  odlišný. N které lenské zem  evropské unie deklarovaly, že 

budou i nadále používat své národní normy, jiné zrušily nebo upravily své národní normy a 

pln  p ejaly nové evropské normy (to je p ípad i eské republiky). Nap íklad ale v Nizozemí 

a Švýcarsku byly vydány výrazn  zkrácené verze „požárních“ euronorem a i další lenské 

zem  žádají zkrácení dnes velmi rozsáhlých a nep ehledných norem. Každá evropská zem  

má navíc ve své p sobnosti i vydání tzv. národních p íloh, kterými se jednotná euronorma 

upravuje na místní podmínky. Velké státy Evropské unie s tradi ními systémy norem si 

áste n  snaží udržet své požárn  právní požadavky ve svých normách. Ve Velké Británii 

jsou to systémy norem BS ady 3, v N mecku pak soubor požárn  bezpe nostních norem DIN 

4102 – Požární chování stavebních materiál  a komponent . 

 

 USA 

Z hlediska celosv tového jsou USA sv tová velmoc v oblasti požární bezpe nosti 

staveb a to zejména v oblasti analytickým metod a jejich použití v moderní požární 



bezpe nosti. V USA mají velmi propracovaný systém požárních norem a p edpis  vydávaný 

organizací NFPA (National Fire Protection Association). Mezi základní normy pat í NFPA 1, 

NFPA 25, NFPA 75 a NFPA 101. 

Ostatní zem  

Na velmi vysoké úrovni jsou rovn ž požární požadavky a normy v zemích jako je 

Austrálie, Japonsko, skandinávské zem . V poslední dob  ud lala velký krok kup edu i ína. 

V oblasti Blízkého východu se používají americké nebo evropské požadavky a standardy [27].  

3.3 Porovnání tuzemských a zahrani ních požadavk  

Z výše uvedených skute ností vyplývá, že od vstupu eské republiky do EU jsou do 

souboru eských norem zapracovávány p edpisy vydané EU. S novými p edpisy EU je nutné 

novelizovat a obnovovat i národní p edpisy. Souhrnn  lze konstatovat, že se zvyšují 

požadavky na požární bezpe nost stavebních objekt  a zvyšují se i požadavky na technické 

požárn  bezpe ností projekty. P ijetím nových euronorem se zp ísnily požadavky na požární 

bezpe nost a únosnost konstrukcí. Požární požadavky v zemích Evropské unie tak pat í spolu 

s USA k t m nep ísn jším na sv t . 

3.4 Vývoj požadavk  

Z hlediska vývoje v oblasti požární bezpe nosti m žeme íci, že jsou stále zp ís ovány 

požadavky na protipožární ochranu konstrukcí. Vede k tomu snaha zlepšovat ochranu jednak 

obyvatel a jednak majetku a životního prost edí p ed vznikem a p sobením požáru. [25] 

Zjednodušen  se dá íci, že ochrana majetku byla hlavním cílem požární bezpe nosti 

staveb nejmén  do druhé poloviny 20. století. Tento sm r zd raz oval pasivní požární 

zajišt ní stavebních objekt , a opíral se hlavn  o požární st ny, stropy a pozd ji požární 

uzáv ry, neboli o požární odolnost konstrukcí. Protipožární ochrana ale p ináší omezení 

v architektonické tvorb  a krom  toho zdaleka ješt  nezajiš uje bezpe nost osob ve stavebním 

objektu. Stále více dochází k realizaci objekt , v nichž se vyskytuje sou asn  i n kolik tisíc 

osob. Proto je kladen stále v tší d raz na ochranu osob. V zásad  tedy došlo k p esunu priorit 

požární bezpe nosti staveb z ochrany majetku na ochranu osob a s rozvojem techniky 

i z pasivního na aktivní požární zajišt ní. D sledkem je mimo jiné i zvýšení požadavk  na 

optimální podmínky pro únik osob a zásahu požárních jednotek. [26] 



4 Systémy pasivní protipožární ochrany 

Systémy pasivní protipožární ochrany p edstavují taková opat ení, která zabra ují 

ší ení požáru a zabezpe ují v tší požární odolnost stavebních konstrukcí. Úkolem pasivních 

systému ochrany u ocelových konstrukcí je asové oddálení nebo p ímé zabrán ní dosažení 

kritické teploty oceli, p i které dochází k dosažení mezního stavu únosnosti nebo použitelnosti 

(viz. SN 73 0810 [34] a SN EN 1994-1-2).[1] Pasivní protipožární ochrana se zajiš uje 

protipožárními a tepeln  izola ními materiály nebo použitím vhodných materiálových a 

konstruk ních ešení. [29] Požární odolnost stavebních konstrukcí musí být zajišt na po celou 

dobu jejich životnosti. V dnešní dob  je na trhu velký po et výrobk , které se uplat ují p i 

ochran  konstrukcí p ed požárem. [29] 

4.1 D lení systém  protipožární ochrany 

Zp soby pasivní protipožární ochrany lze rozd lit dle použité technologie aplikace 

ochranných materiál : 

• Technologie mokrých proces  – obezd ní, obetonování, omítkoviny. [23] 

• Technologie nát r . 

• Technologie obklad . [29] 

4.1.1 Obezd ní a použití betonu 

V dnešní dob  se této protipožární ochrany využívá jen málo, ale d íve pat ila 

k tradi ním protipožárním opat ením. Nevýhodou obezd ní je velká hmotnost, tlouš ka a 

aplikace p i mokrém procesu. K výhodám pat í velká požární odolnost. Pro ocelové 

konstrukce se používá obetonování a vylití betonem. Nevýhodou je velká hmotnost a pracnost 

p i stavb  bedn ní. Výhodou je možnost dosažení požární odolnosti až 180 min. [4, 29]  

4.1.2 Protipožární omítkoviny (nást iky) 

 Protipožární omítkoviny pat í k nejstarším a nejrozší en jším ochranným systém m. 

Jejich výhodou je nízká hmotnost oproti obklad m, menší pracnost a nižší cena. Dále je také 

výhodou vysoká životnost, dosažení požární odolnosti ihned a dobré tepeln  izola ní 

vlastnosti. [4, 20, 29] K nejv tším klad m pat í schopnost zajistit prakticky veškeré 

požadavky kladené normou na protipožární ochranu ocelových konstrukcí. [29] Jejich velkou 

nevýhodou je, že vyžadují mokrý proces aplikace, a proto jsou velmi pracné. [4] U omítkovin 

na bázi pojiva ze sádry je výhodou velké množství vázané vody, která se p i požáru odpa uje 



a tím snižuje povrchovou teplotu konstrukce. Zárove  jsou ale nevýhodou velké objemové 

zm ny, které mají za následek vznik trhlin. Vzhledem k vyšší hmotnosti omítkovin, v 

porovnání s nát rovými systémy, je negativem i v tší statické zatížení chrán ných konstrukcí. 

Nevýhodou je také jejich vzhled a k ehkost. P i dynamickém namáhání konstrukce m že 

rovn ž docházet k jejich porušení. K dalším problém m m že docházet p i nanášení na 

povrch ocelových konstrukcí z d vodu špatné p ilnavosti omítkoviny k povrchu. [29, 4, 20] 

Aby nedocházelo u ocelových konstrukcí k výše uvedeným problém m je nutné povrch 

d kladn  o istit a opat it ocelovou konstrukci protikorozním nát rem.  

Z hlediska protipožární ochrany je d ležité, že použitím omítkovin je možné zvýšit 

požární odolnost konstrukce na 15 až 180 minut. P i správné a odborné aplikaci jsou jejich 

parametry zachovány dlouhodob . 

Pro použitelnost omítkovin je nezbytné, aby jednotlivé komponenty spl ovaly 

p edepsané podmínky. Všechny komponenty musí co nejdéle odolávat ú ink m požáru, musí 

být stabilní po dlouhou dobu a to i p i provozních podmínkách, musí mít co nejlepší fyzikáln  

mechanické vlastnosti a být odolné proti p sobení agresivního prost edí. [29] 

Dle složení malty je možno rozlišit protipožární omítkoviny následovn :  

• Sádroperlitové, sádrovermikulitové 

• Sádrové, vápenosádrové 

• Vápenné, vápenocementové, cementové. [4, 35] 

Nejú inn jší z hlediska protipožární ochrany jsou omítkoviny sádroperlitové nebo 

sádrovermikulitové a nejmén  ú inné vápenné, vápenocementové nebo cementové. P i 

aplikaci musí být dodržena minimální tlouš ka 10 mm. Výhodou vermikulitových omítek 

jsou jejich dobré akustické, protikondenza ní a tepeln  izola ní vlastnosti. Výhodou omítek 

s pojivem na bázi sádry je jejich vysoký obsah vázané vody. [4] 

Nejpoužívan jší omítkoviny jsou založené na silikátové bázi. U nás je nejrozší en jší 

omítkovina na bázi vermikulitu, který je jeden z nejú inn jších a nejstabiln jších. Dalšími 

složkami jsou vápno, cement a experlit, nebo další plniva, disperze a p ípadn  minerální i 

skelná vlákna. Tepeln  izola ní vlastnosti závisí na množství vermikulitu v omítkovin . To se 

následn  projeví na tlouš ce vrstvy omítkoviny. [20, 29] Dále jsou používány omítkoviny s 

obsahem stejného pojiva a expandovaného perlitu a na bázi hydrátu síranu vápenatého. [22] 

D íve se používaly také azbestové omítkoviny, které byly velmi ú inné. V dnešní dob  jsou 

materiály s p ídavkem azbestu zakázány. [29] 



 Nejb žn jšími jsou protipožární omítkoviny na silikátové bázi. Lze je rozd lit dle 

Obrázku 3:    

Obrázek 3: Schéma rozd lení nást ik  na silikátové bázi [29] 

 Ukázka protipožárního nást iku je na obrázku C-1 v P íloze C. 

4.1.3 Protipožární nát rové systémy  

 Pro pot eby ocelových konstrukcí mají nát rové systémy širokou použitelnost.          

K výhodám pat í nízká hmotnost, minimální tlouš ka nanášené vrstvy, dále také snadná 

výroba a následná aplikace. K jejich nevýhodám pat í malá životnost, pot eba obnovy a 

omezená použitelnost. 

Typy protipožárních nát r  jsou následující: 

• Protipožární nát ry intumescentní 

• Protipožární nát ry sublimující 

• Protipožární nát ry zábranové.  

Intumescentní nát rové systémy 

Intumescentní nát rové systémy jsou tvo eny t emi vrstvami nát r  – základovým, 

funk ním a krycím nát rem. 

1. Základový nát r - musí být pevn  p ilnut k chrán nému povrchu. U ocelových 

konstrukcí slouží zárove  jako antikorozní nát r. D ležitou vlastností základového nát ru je 

jeho stálost. 

2. Funk ní nát r - na chrán né konstrukce se nanáší v jedné nebo více vrstvách. 

Vrstva funk ního nát ru p i p sobení požáru vlivem chemické reakce vytvá í tepeln  izola ní 

p nový povlak. P nový povlak po ur itou dobu zabra uje/omezuje p ístupu tepla k ocelové 

konstrukci. 

3. Krycí nát r - slouží ke zvýšení odolnosti proti r zným vliv m jako je vlhkost nebo 

agresivní prost edí a také prodlužuje životnost nát ru. Je možné ho použít v r zných barvách 



pro zlepšení vzhledu chrán né konstrukce. Pro správnou funkci funk ního nát ru je nutné, 

aby krycí nát r nebránil vyp n ní funk ní složky nát rového systému. [29] 

 Intumescentní (zp ovatelné) nát rové systémy jsou u ocelových konstrukcí omezeny 

mezním stavem únosnosti konstrukce (R). ím více jsou ocelové prvky namáhány (mají vyšší 

procento využití jejich únosnosti), tím nižší je jejich požární odolnost. P i zkouškách 

odolnosti ocelových konstrukcí je používáno takové statické zatížení, p i kterém dojde p i 

teplotách nad 470°C ke ztrát  stability. Tato kritická teplota je ovlivn na faktory jako jsou 

sou initel pr ezu (d íve tvarový faktor), materiálové charakteristiky, úrove  p sobícího 

zatížení a stav napjatosti konstrukce. Hlavním úkolem intumescentních nát rových systém  je 

dosažení maximální tepeln  izola ní schopnosti. V praxi to znamená, že po ur itou dobu 

chrání konstrukci p ed p sobením požáru a tím i vysokých teplot a zabra ují tak deformaci i 

destrukci konstrukce. [23] 

 P i p sobení zvýšených teplot zv tšují intumescentní nát ry sv j objem až 50 krát.   

Na ocelové konstrukce sta í nanášet pouze tenkou vrstvu. Tlouš ka nát ru je závislá na 

sou initeli pr ezu Am/V, který vyjad uje závislost mezi oh ívaným povrchem a jeho 

objemem. Platí zde, že ím je sou initel pr ezu v tší, tím je požární odolnost menší. Prvky 

s menším pr ezem se rychleji dostanou na kritickou teplotu než prvky s v tším pr ezem. 

Nechrán né ocelové konstrukce mají požární odolnost p ibližn  mezi 7 až 15 minutami. [4, 

29] 

Intumescentní nát ry jsou založeny na chemické reakci, kdy p sobením vyšších teplot 

p i požáru vzniká na povrchu chrán né konstrukce povlak p ny. Vzniklý p nový povlak 

chrání po ur itou dobu ocelovou konstrukci p ed ú inky požáru. Vlastnosti p ny jako 

struktura a výška nap n ní limitují ú innost konkrétních nát rových systém . [29] K jejich 

výhodám pat í nízká hmotnost, jednoduchá a rychlá aplikace a elastický vzhled. Nevýhodou 

je malá životnost, obtížná kontrola ú innosti systému, nespolehlivá aplikace všech sou ástí 

nát rového systému, vysoká cena a obtížná obnovitelnost nát r . [4] 

Tyto systémy jsou použitelné na otev ené voln  p ístupné konstrukce. Požární 

odolnost chrán ných konstrukcí po aplikaci je v závislosti na konkrétním typu nát ru 15 – 60 

min. [23] 

Sublimující nát rové systémy 

Hlavními složkami sublimujících nát rových systém  jsou snadno sublimující aditiva 

a pojivo. Ve v tšin  p ípad  se používá epoxidové prysky i né pojivo. [29] 



Sublimující nát ry jsou velmi stálé, odolávají pov trnostním podmínkám a 

mechanickému namáhání. Z t chto d vod  jsou sublimující nát rové systémy používány pro 

konstrukce umíst né v nep ístupném a venkovním prost edí. Nevýhodou je jejich vysoká 

cena. [4]  

P i vyšších teplotách dochází k degradaci složek nát ru. Dochází k uvol ování velkého 

množství plynných zplodin a tím k zamezení p ístupu plamene k povrchu konstrukce. [29] 

Zábranové - reflexní nát rové systémy 

Principem zábranových nát rových systém  je zabrán ní p ístupu plamene k povrchu 

chrán né konstrukce. K zábranovým systém m je možné za adit i reflexní tenkovrstvé 

systémy. K d ležitým vlastnostem reflexních systém  pat í odolnost v i vysokým teplotám a 

schopnost reflektovat tepelné p sobení požáru na konstrukce. [29] 

Ukázka použití protipožárního nát ru je na obrázku C-2 v P íloze C. 

4.1.4 Protipožární deskové obklady 

Protipožární deskové obklady lze využít jak v interiéru, tak v exteriéru. Velkou 

nevýhodou je jejich velká hmotnost a tím i velké statické zatížení konstrukce. Obrovskou 

výhodou oproti ostatním protipožárním opat ením je vylou ení mokrého procesu p i aplikaci 

a rychlá montáž. [4] Desky musí spl ovat požadavky jako nap . dobré tepeln  izola ní 

vlastnosti, celistvost desek za zvýšených teplot, t ídu reakce na ohe , aktivn  p sobit proti 

ú ink m požáru. Desky pat í k trvanlivým materiál m, dlouhodob  nem ní své vlastnosti a 

odolávají negativním vliv m lépe než ostatní druhy protipožárních ochranných systém . 

Konstrukce s protipožárními obklady vykazují požární odolnost až do 180 (240) minut. 

asto se používají k plošné protipožární ochran  konstrukcí. V t chto p ípadech jsou 

nenahraditelné jinými druhy ochrany. K dalším pozitiv m pat í snadná opracovatelnost a 

možnost estetických úprav. 

P vodn  se používaly i protipožární desky s azbestovými vlákny, které m ly 

vynikající vlastnosti, jako nap . neho lavost, chemickou a tepelnou odolnost, pevnost. Dnes 

jsou výrobky s p ím sí azbestu zakázány. V dnešní dob  se na trhu nalézá velké množství 

protipožárních desek, které zaru ují vysokou požární odolnost. [29] 

D lení protipožárních deskových obklad  dle struktury: 

• Desky homogenní 



Charakteristickým rysem t chto desek je stejné složení v celé hmot  desky. Používají 

se ale i sm si ástic r zné velikosti, p ípadn  p ídavné materiály. Pat í sem nap . desky na 

bázi vermikulitu, sádrovláknité nebo cementové. 

• Desky sendvi ové 

Desky jsou složeny z jádra, které je z obou stran obklopeno plášt m. Jádro i pláš  jsou 

zhotoveny z r zných materiál  a r zné tlouš ky dle jejich funkce. M žeme zde za adit nap . 

desky sádrokartónové nebo sádrovláknité. 

• Desky s nehomogenní strukturou 

Jádro i pláš  t chto desek je tvo en stejným materiálem, ale jeho rozvrstvení je 

nehomogenní. Zde adíme nap . desky cementot ískové. 

• Desky vrstvené

Tyto desky jsou laminátové a jsou vyrobeny z epoxidových prysky ic. Aplikují se 

p ímo na konstrukci laminováním, kde se postupn  vytvá í tvrdá vrstva tlouš ky až 10 mm.

D lení protipožárních deskových obklad  dle materiálové skladby: 

• Desky z anorganických hmot 

• Desky z organických hmot 

• Desky kombinované 

Desky z anorganických hmot se dále rozlišují dle pojiv a plniv. Pat í sem nap . desky 

na bázi sádrových pojiv, desky na cementové bázi, desky s vermikulitovým plnivem a desky 

na bázi mineráln -vláknitých plniv V sou asné dob  jsou tyto desky jedny 

z nejpoužívan jších a dokáží zvýšit požární odolnost až na 90 minut. 

Desky na bázi sádrových pojiv 

Tento typ desek pat í k velmi používaným, zvyšují požární odolnost o 15 až 90 minut 

na v tšin  konstrukcí. K velmi rozší enému typu desek pat í desky sádrokartonové. 

Standardní tlouš ka je 12,5 mm. K porušení jejich celistvosti dochází p i teplotách vyšších jak 

650°C. Velký vliv na správnou funk nost systému má zp sob úpravy spár a kotvení desek. P i 

špatn  provedených úpravách m že dojít ke snížení požární odolnosti až o 15 minut. 

Sádrovláknité desky oproti sádrokartonovým mají n kolik rozdíl . Jsou to lepší fyzikáln  

mechanické parametry, v tší objemová hmotnost, o n co vyšší cena a nižší sklon k vytvá ení 

prasklin. Tyto desky dokáží zajistit požární odolnost až 90 minut. [29] 

Desky na bázi cementu 



 Tyto desky mají n kolik výhod oproti ostatním deskovým obklad m. Pat í k nim 

odolnost v i pov trnostním vliv m, vod  a vlhkosti, lepší fyzikáln  mechanické vlastnosti, 

pom rn  dobrá cena. K jejich nevýhodám pat í vyšší hmotnost a obtížn jší opracovávání. 

 Do této skupiny pat í desky vyrobené z cementu a r zných plniv a vápenosilikátové 

desky. Cementot ískové desky mají v tší hmotnost a pom rn  vysoký sou initel tepelné 

vodivosti v i ostatním deskám. K jejich výhodám pat í dobré fyzikální a mechanické 

vlastnosti. Tyto desky se používají pro požární odolnost konstrukcí až 120 minut. 

Vápenosilikátové desky lze použít tém  všude. K jejich velkým pozitiv m pat í schopnost 

udržet si celistvost až do ztráty tepeln  izola ní schopnosti. [29]  

Desky s vermikulitovým plnivem 

 Desky s vermikulitovým plnivem vykazují velkou odolnost v i vysokým teplotám. K 

nevýhodám pat í jejich horší fyzikáln  mechanické vlastnosti a nízká odolnost v i vlhkosti. 

Bez vhodné úpravy je lze použít pouze do interiéru. [29] 

Desky na bázi mineráln vláknitých plniv 

Využívají se v pr myslu i v b žných interiérech. Jsou odolné v i ot es m, 

dynamickým ráz m a dob e tepeln  izolují konstrukci. [29] 

 Pro interiéry se používají sádrokartónové desky. Lze konstatovat, že p evažují nad 

všemi ostatními druhy protipožárních obklad . V exteriéru se používají desky s cementovým 

pojivem. Výhodou využití protipožárních obklad  oproti nát r m a nást ik m je jejich istá a 

suchá aplikace. Na druhou stranu není možné je použít ve všech p ípadech. [29] P íklady 

použití protipožárních obklad  jsou uvedeny na obrázcích C-3 a C-4 v P íloze C. 

 

P i aplikaci protipožárních omítek je nutné dbát na tlouš ku omítky v závislosti na 

podkladu. Podklad musí být istý, aby byla zajišt ná dostate ná p ilnavost omítky k povrchu. 

Omítkovinu je možné použít na konstrukce odolávající vibracím, ráz m a ostatnímu 

dynamickému namáhání. V opa ném p ípad  m že dojít k porušení omítkoviny. Porušení 

omítky se lze vyvarovat použitím pletiva. D sledkem špatné aplikace omítek je omezení 

jejich funk nosti a tím i snížení požadované požární odolnosti chrán né konstrukce. 

 Další d ležitou sou ástí ochrany ocelových konstrukcí je použití správného 

antikorozního nát ru, který nebude nijak narušovat protipožární omítkovinu. Hlavním 

problémem jsou vady zp sobené technologií a nevhodným použitím materiálu. Kvalitu 



omítkovin m žeme poznat i po letech a to zam íme-li se na pevnost, soudržnost a p ilnavost 

k podkladu. P íklad špatn  provedené omítkoviny je znázorn n na obrázku C-5 v P íloze C. 

Lze konstatovat, že pro správnou funk nost omítkovin je d ležité, aby aplikaci 

provád ly firmy dodržující p edepsané postupy a vlastnící pot ebné certifikáty. [23] 

U nát r  na kov je d ležitá p esná tlouš ka nanášené vrstvy. P i špatné tlouš ce vrstvy 

není zaru ena správná funk nost nát r . Správnost a m ení tlouš ky nát ru se provádí 

speciálními m ícími p ístroji (nap . tlouš kom ry) pro mokrou nebo suchou vrstvu. [4] 

P íklad tlouš kom ru je zobrazen na obrázku C-6 v P íloze C. [37] Stanovení tlouš ky nát r  

je právn  ošet eno v norm  SN EN ISO 2808 [38] a SN EN ISO 2178. [39]  

V SN EN ISO 2808 je uvedeno n kolik metod ke zjiš ování tloušt k povlak , které 

jsou rozd leny dle použití na mokrý film a suchý film. Na mokrý film se využívají 

mechanické, gravimetrické a fotometrické metody. Na suchý film mechanické, gravimetrické, 

magnetické, radiologické, fototermické a akustické metody. Jako p íklad m žeme uvést  

mechanickou metodu, jejímž principem je m ení tlouš ky nát ru na základ  rozdílu celkové 

tlouš ky konstrukce s nát rem a tlouš ky nát ru. K m ení se využívá mikrometr a 

íselníkový úchylkom r. [38]  

P i použití intumescentních nát r  nesmí být chrán ná konstrukce zakryta jinou 

konstrukcí. Aby mohla vzniknout ochranná vrstva p ny, musí být kolem konstrukce chrán né 

nát rem dostatek místa. [4] 

P i návrhu požární odolnosti by m li projektanti ešené ocelové konstrukce 

spolupracovat se specializovanými firmami v oblasti protipožární ochrany. [23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Sou asný stav uplat ování ochrany ocelových konstrukcí 
stavebních objekt  
Ocelové stavební konstrukce je nutné chránit proti požáru a to nap . pasivními 

protipožárními systémy v podob  protipožárních nát r , omítkovin nebo obklad . V dnešní 

dob  je na trhu množství výrobk  k tomu ú elu vyvinutých. Snahou je použít takové výrobky, 

které spl ují všechny d ležité vlastnosti pot ebné pro správné fungování pasivních 

protipožárních systém  a zárove  musí být náklady na jejich po ízení finan n  p ijatelné.  

5.1 Efektivita konkrétních systém  protipožární ochrany  

Proto, abychom ur ili, který druh protipožární ochrany je pro ocelové stavební 

konstrukce nejvhodn jší, je pot eba provést porovnání dle ur itých vlastností a následn  

vyhodnocení. 

Pro porovnání jednotlivých výrobk  je použit model vícekriteriálního rozhodování, 

konkrétn  model preferencí mezi kritérii. Modelování preferencí mezi kritérii je provedeno 

p ístupem kardinální informace o kritériích ve form  vah. Principem této metody je stanovení 

váhy jednotlivých kritérií. Vektor vah kritérií je popsán dle vztahu viz rov. 1: 
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                                                                                (1) 

kde:   

   je váha kritéria.                                                                           

Obecn  platí, že ím je kritérium d ležit jší, tím je váha v tší. Hodnotu vah ur íme 

pomocí bodovací metody. V bodovací metod  se ur í d ležitost kritéria dle zvolené bodové 

stupnice. Jednotlivým kritériím se p i adí body podle stupnice. Hodnota vah se poté vypo te 

podle rov. 2 a 3. 
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ν , kde i = 1, 2, 3, …, k                                                                                   (2) 

kde: 

b je bodové ohodnocení. [84] 

 Vyhodnocení se provede podle metody váženého sou tu. Na základ  vah a dostupných 

informací o jednotlivých vlastnostech (kritériích) je sestavena rozhodovací matice. Podle 

vztahu 3 se vypo tou užitky jednotlivých výrobk . Nejvyšší užitek se považuje za nejlepší 

variantu. 
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kde: 

U je užitnost, v je váha kritéria a u je hodnota kriteriální matice. [46] 

 Níže jsou uvedeny a definovány jednotlivé vlastnosti (kritéria), d ležitá pro 

vyhodnocení pasivních požárních systém .  

Požární odolnost - lze definovat jako schopnost konstrukce odolávat ú ink m požáru a plnit 

svou funkci po stanovenou dobu. Tato vlastnost má p i návrhu pasivní protipožární ochrany 

nejd ležit jší význam. 

T ída reakce na ohe  - udává, jak stavební výrobek reaguje na ú inky požáru a jak p ispívá 

k jeho rozvoji. Rozd luje se do 7 hlavních t íd A1, A2, B, C, D, E a F. T ída A1 zahrnuje 

materiály, které nepodporují ho ení a jsou tedy z požárního hlediska nejlepší.  

Životnost - vyjad uje, jak dlouho, za daných podmínek, si výrobek zachová požadované 

vlastnosti. Životnost je ovlivn na adou vliv . Obecn  je známo, že protipožární nát ry mají 

kratší životnost oproti omítkovinám a obklad m.  

Cena - je d ležitý parametr hlavn  pro investory, jejichž cílem je omezení náklad . Je 

žádoucí vybrat ešení, které bude vyhovovat jak z hlediska protipožární ochrany, tak i 

z hlediska ekonomického. P i porovnání jednotlivých výrobk  nebude v této práci faktor ceny 

uvažován, závisí vždy na konkrétní aplikaci a nelze ho zobecnit. 

Aplikovatelnost - se liší dle typu použitého systému.  U všech je nutné postupovat dle 

pokyn  výrobc . Tím se dosáhne požadované požární odolnosti konstrukcí a maximální 

životnosti ochranných systém .  

Možnost povrchových úprav - významný faktor podpory estetického p sobení stavebních 

konstrukcí. Z tohoto d vodu je d ležitá možnost povrchových úprav jednotlivých 

protipožárních systém . 

Vliv na životní prost edí – v dnešní dob  je kladen d raz i na ochranu životního prost edí, 

proto se up ednost ují systémy, které ho minimáln  negativn  ovliv ují. 

Odolnost proti vlhkosti - požadavek na odolnost proti vlhkosti je kladen p i užití v exteriéru 

nebo v místech s vyšší vlhkostí. N které systémy jsou schopny odolávat v tší vlhkosti a 

n které je nutno povrchov  upravovat. 

Sou initel tepelné vodivosti -   [W. m-1. K-1]; vyjad uje schopnost konkrétního materiálu 

vést teplo. [47] 



Objemová hmotnost - pat í k základním fyzikálním vlastnostem. [48] Je d ležitá z hlediska 

zatížení konstrukcí. 

Výše zmín né vlastnosti budou uvedeny u jednotlivých výrobk . Vzhledem 

k dostupnosti informací budou ve vyhodnocovací tabulce uvád ny pouze ty, které bylo možno 

zjistit u všech výrobk  v jednotlivých skupinách. V každé skupin  je uvedeno šest výrobk  

pat ící k nejpoužívan jším. 

5.1.1 Protipožární omítkoviny/nást iky 

PROMASPRAY F250 

Promaspray F250 je suchá omítková sm s ur ená pro použití do interiéru. Za b žných 

podmínek nepraská a neláme se. Základem je sm s z minerálních vláken a cementového 

pojiva. M že se použít i jako tepelná izolace. Používá se na ocelové stropy z trapézových 

plech  a betonové konstrukce. Výrobcem je firma Promat, len skupiny Etex, která má 

celosv tové zastoupení. 

Promaspray F250 byl testován adou test  na požární odolnost a jeho použitím se 

dosáhne požární odolnosti chrán né konstrukce až 240 minut. Životnost je prokázána na dobu 

životnosti celé konstrukce, musí být však dodrženy podmínky pro aplikaci. P i úniku má 

negativní vliv na životní prost edí, konkrétn  na vodu vzhledem k vyššímu pH.  

P i použití na ocelové konstrukce je nutné na o išt ný povrch použít penetra ní nát r. 

Aplikaci je nutné provést p i teplot  vzduchu minimáln  4°C a teplot  podkladu minimáln  

2°C. Uvedené teploty je nutné dodržovat 24 hod. p ed, b hem a 24 hod. po nanesení 

omítkoviny. Po aplikaci je možné nechat omítkovinu bez úpravy nebo ji lehce uhladit 

vále kem. Doba tuhnutí se pohybuje od 2 do 6 hodin v závislosti na teplot  a vlhkosti 

prost edí. K úplnému vytvrzení dochází po 24 hodinách. 

Mezi vybrané vlastnosti Promaspray F 250 pat í sou initel tepelné vodivosti p i 24°C 

0,043 W/m.K, objemová hmotnost dle provedené omítkoviny 264 kg/m3 ± 40 kg/m3, t ída 

reakce na ohe  A1, p ídržnost na isté oceli 1,2 kPa, pH 9,5. Minimální tlouš ka vrstvy je     

10 mm. [49, 50] 

SIBATERM 

Sibaterm se skládá z cementu, expandovaného perlitu, skelných vláken a 

modifikovaných p ísad. Je možné ho aplikovat v interiéru, p i použití v exteriéru, kde je 

vystaven pov trnostním vliv m, je pot eba protipožární omítkovinu opat it kone nou vrstvou. 

Zaru uje požární odolnost konstrukce až do 180 minut. Tlouš ka nát ru se pohybuje od 10 do 



60 mm v závislosti na požadované dob  požární odolnosti (R15-R180) a sou initeli pr ezu 

chrán né konstrukce. Životnost této omítkoviny je neomezená. Pouze p i mechanickém 

poškození ztrácí svou funkci. Dle výrobce nemá negativní vliv na životní prost edí. Sibaterm 

vyrábí spole nost Sibaterm s.r.o. ze Slovenska. 

P ed použitím omítkoviny je nutné chrán nou konstrukci o istit. Omítkovina se aplikuje 

na kotvící vrstvu p i minimální teplot  podkladu 5°C. Po aplikaci je možné omítkovinu 

chránit krycí fasádní omítkou nebo krycím disperzním, latexovým i malí ským nát rem. 

Sibaterm má sou initel tepelné vodivosti 0,091 W/m.K, objemovou hmotnost 

v erstvém stavu max. 970 kg/m3, po vytvrdnutí 400 – 550 kg/m3, t ídu reakce na ohe  A1, 

p ilnavost 0,1 MPa. [51] 

MONOKOTE MK6 S 

 Monokote MK6 S je velmi známý nejen u nás ale i ve sv t . Jedná se o st íkanou 

izola ní omítku. Používá se k ochran  ocelových a betonových konstrukcí. Aplikace je 

provád na strojn . Monokote je na bázi sádry a speciálních plniv. P ipravuje se ze suché 

sm si smícháním s vodou. Po zaschnutí tvo í tvrdý povlak, který se následn  nedrolí ani 

neodlupuje. Velmi dob e odolává vlhkosti i mechanickému poškození. Odolává náraz m, 

proud ní vzduchu a je odolný proti vzniku trhlin. Tento systém má i velmi dobré akustické 

vlastnosti. Výrobcem je Grace construction products, p vodem z USA. 

Monokote byl zkoušen a schválen pro požární odolnost až do 180 minut. V ur itých 

speciálních p ípadech je to dokonce do 240 minut. Životnost je garantována na dobu až 25 let. 

Velkou výhodou této omítkoviny je možnost aplikace na korozivní povrch konstrukce. I 

v tomto p ípad  výrobce zaru uje p ilnavost a správnou funk nost. Tento výrobek je 

ekologicky bezpe ný a p i správné likvidaci nemá negativní vliv na životní prost edí.  

Výrobek se aplikuje na konstrukce bez antikorozní úpravy. Omítkovina se aplikuje 

v n kolika vrstvách dle požadované požární odolnosti. Doporu uje se aplikace p i teplot  

vzduchu minimáln  5°C a maximáln  35°C.  Tuto teplotu je t eba dodržovat 24 hodin p ed 

b hem a 24 hodin po aplikaci. Kone ná úprava záleží na druhu a složitosti konstrukce. 

Hlavními surovinami jsou recykláty, zejména sádrokarton. Z d vodu složení na bázi 

sádry není vhodný tento p ípravek používat tam, kde je možné vystavení extrémním 

pov trnostním podmínkám po delší dobu. Dle druhu konstrukce existují r zná technická 

ešení ke kone ným úpravám omítkoviny. 

Sou initel tepelné vodivosti 0,07 W/m.K, objemová hmotnost po vytvrdnutí 300 kg/m3, 

T ída reakce na ohe  A1, p ilnavost 29,3 kPa. [52, 53] 



PERLIFOC 

Perlifoc je protipožární omítkovina na bázi síranu vápenatého obohacená o leh ené 

expandované minerály, hydraulická pojiva a další p ísady a p ím si. Používá se na ocelové, 

betonové, d ev né konstrukce, trapézové plechy i VZT potrubí. Výrobcem je Perlita y 

Vermiculita ze Špan lska. 

Dokáže zvýšit požární odolnost konstrukcí až o 240 minut. Nemá v tší vliv na životní 

prost edí, jelikož se p i požáru uvol uje pouze vodní pára. P sobí pouze na zm ny pH 

vodního prost edí. Životnost je garantována na 25 let. 

P ed aplikací je nutné povrch chrán né konstrukce o istit a p ípadn  opat it armovací 

sítí. Poté se omítkovina nanáší bu  ru n , nebo strojov . P i ru ní aplikaci je doporu eno 

upevnit na chrán nou konstrukci armovací sí . Teplota vzduchu se požaduje minimáln  0°C a 

vlhkost musí být nižší než 97%. Je ur en pro vnit ní prostory a dá se dále upravovat 

vyhlazením a následným nát rem dle požadavk . Po vytvrzení má omítkovina vysokou 

pevnost a ani p i vrtání nedochází k jejímu praskání a odpadávání. Má však p i p sobení 

pov trnostních vliv  omezenou životnost.  

Perlifoc má sou initel telené vodivosti 0,12 W/m.K, objemovou hmotnost 850 kg/m3, 

t ídu reakce na ohe  A1, soudržnost 0,19 N/mm2 a pH 12 neoxidující. [55, 56] 

TERFIX OK 

Terfix OK je na bázi vodou editelných disperzí. Hlavními složkami jsou sm s 

silikátových plniv, minerálních vláken a dalších p ísad. Používá se na ochranu otev ených i 

uzav ených ocelových prvk , železobetonových konstrukcí, i jako požárn  d lící st ny.  

Konstrukce opat ené omítkovinou Porfix dosahují požární odolnosti 15 až 180 minut. 

Životnost se p edpokládá po celou dobu životnosti stavby. Záleží však i na míst  aplikace, zda 

je omítkovina vystavena dlouhodob  agresivnímu prost edí, tím se její životnost snižuje. 

Výrobcem je firma Tora, eská republika. 

P ed aplikací je nutné povrch konstrukce o istit, poté následuje vrstva antikorozního 

nát ru na syntetické bázi. Omítkovina se nanáší nást ikem, natahováním nebo nahazováním. 

Tlouš ka závisí na požadavku na požární odolnost konstrukce. K jeho nevýhodám pat í 

nemožnost povrchové úpravy. Po aplikaci je povrch hrubý a nerovný, což snižuje možnost 

použití tohoto výrobku. Je možné použít pouze ochrannou vrstvu proti p sobení vody, která je 

nutná všude krom  použití omítkoviny v interiéru. Nemá negativní vliv na životní prost edí. 

  K vlastnostem pat í objemová hmotnost 440 – 450 kg/m3, koeficient tepelné vodivosti 

0,08 W/m.K, p ídržnost na ocelové desce 0,17 MPa, t ída reakce na ohe  A1. [83] 



VERMIPLASTER 

Vermiplaster je omítkovina na bázi sádry, vermikulitu, perlitu a modifika ních p ísad. 

Modifika ní p ísady zlepšují jeho mechanickou aplikaci. Používá se na konstrukce v interiéru. 

Výrobcem je spole nost Proteccion PASIVA 2000, S.L., Špan lsko. 

Požární odolnost konstrukcí s aplikací Vermiplasteru je až 180 minut. Nemá negativní 

vliv na životní prost edí. Neobsahuje žádné toxické nebo nebezpe né látky, p i ho ení se 

uvol uje pouze vodní pára. 

 P ed aplikací omítkoviny je nutné povrch konstrukce o istit. Jinak není zaru ena 

dobrá p ilnavost k povrchu. Aplikace se provádí ru n  nebo mechanicky. P i nanášení je 

požadována teplota vzduchu minimáln  5°C  a maximální 40°C a teplota povrchu minimáln  

2°C nad rosným bodem. P ed nanášením na ocel je doporu eno konstrukci opat it 

antikorozním nát rem. Životnost odpovídá životnosti nosné konstrukce. 

P ed zaschnutím je možné omítkovinu uhladit a po zaschnutí je možné konstrukci 

opat it estetickým nát rem. Vlastnosti jsou pH 12-13, t ída reakce na ohe  A1, objemová 

hmotnost 500-600 kg/m3, koeficient tepelné vodivosti 0,085 W/m.K. [86] 

Tabulka 2: Vyhodnocovací matice protipožárních omítkovin 

 

Jak je patrné z Tabulky 2, z požárních omítkovin je dle vyhodnocení pomocí 

vícekriteriálního hodnocení nejvhodn jší Monokote MK6S spolu s Promaspray F 250. Ostatní 

omítkoviny za touto dvojicí mírn  zaostávají.  



5.1.2 Protipožární nát ry 

PLAMOSTOP P9 

Plamostop P9 je zp ovací protipožární nát r používaný na ocelové konstrukce jak 

v interiéru, tak v exteriéru. Dle zkoušek je použitelný ve vnit ních prostorech s vysokou 

vlhkostí a áste nou expozicí, což nezahrnuje vystavení p ímému dešti.  Nát r je tvo en na 

bázi vodou editelnými disperzemi, žáruvzdornými plnidly, retardéry ho ení a zp ovadly. 

Nanáší se na antikorozní nát r a pod vrchní nát r, který se nanáší podle pot eby. 

Použitím nát ru Plamostop P9 dosáhneme požární odolnosti 15 až 90 minut. Životnost 

je prokazateln  stanovena na více jak 15 let v exteriéru a v interiéru dokonce více jak 25 let. 

Nát r je možno používat bez omezení. B hem své p edepsané funkce se neobnovuje. Tento 

nát r nep sobí žádnými negativními vlivy ani nijak nepoškozuje životní prost edí. Výrobcem 

je Cosmalver, Itálie. 

Nát r není nutné p ed použitím jakkoli upravovat. Pro ten í nanášecí vrstvy je možné 

nát r edit pitnou vodou. Pro aplikaci se používá št tec, vále ek nebo vysokotlaké za ízení. 

P ed použitím je nutné konstrukce o istit. P i nanášení nát ru je požadována teplota vzduchu 

minimáln  5°C a teplota konstrukce musí mít teplotu minimáln  o 3°C v tší než je rosný bod. 

Po aplikaci nesmí nát r po dobu 24 hodin projít mrazem. Doporu uje se nanášení vrstvy o síle 

maximáln  500 mikron  v suchém stavu. P i v tších vrstvách dochází vlivem odpa ení vody 

k objemovým zm nám. Nát r nezanechává stopu po p ejetí po 8 hodinách, poté je možno 

nanášet další vrstvu. Do hloubky proschne za 5 dní. To vše p i teplotách vzduchu 21°C. 

Proschlý nát r se opat í dle požadavk  horním nát rem v požadované barv .  

Vlastnosti Plamostopu P9 jsou objemová hmotnost erstvého nát ru 1340 kg/m3, 

vysušeného nát ru 1530 kg/m3, p ídržnost v tší jak 1Mpa, pH 7. [57, 58, 59] 

Protherm Steel OK 

Protherm Steel je bílý syntetický intumescentní protipožární nát r. Nát r je na bázi 

rozpoušt dla a jeho sou ástí jsou akrylátové polymery. Principem tohoto nát ru je vytvo ení 

termoizola ní p ny p i hodn  vysokých teplotách. Používá se jak v interiéru, tak v exteriéru. 

Je vhodný do vnit ního prost edí nevylu ující teploty pod nulou. Není vhodný do prost edí 

s trvale vysokou relativní vlhkostí vzduchu a teplotou. 

Jeho požární odolnost je v rozsahu 15 – 90 minut. Dle výrobce je životnost nát ru 

minimáln  25 let. Je však nutné konstrukce s nát rem kontrolovat a v p ípad  zjišt né závady 

uskute nit opravu. Produkt má p i úniku negativní vliv na životní prost edí, konkrétn  na 

kvalitu spodních a podpovrchových vod. Výrobcem je firma Amonn Fire, Itálie. 



Jako u ostatních výrobk  je nutné povrch konstrukce p ed použitím nát ru o istit. P ed 

použitím nát ru se konstrukce opat í antikorozním nát rem. Poté se nanese vrstva 

protipožárního nát ru ur ená dle dimenza ní tabulky od 200 do 3000 m. Minimální tlouš ka 

nanášené vrstvy se pohybuje max. mezi 400-500 µm.  Výrobek není pot eba edit. Dle 

umíst ní konstrukce se použije kone ný ochranný nát r r zné barvy. Nát r se aplikuje p i 

minimální teplot  vzduchu 5°C a relativní vlhkosti do 70%. Krycí vrstva zajiš uje lepší 

odolnost proti vod  a vlhkosti. Povrchov  zasychá 6 – 12 hod., do hloubky 24 – 48 hod. dle 

teploty prost edí, vlhkosti vzduchu a tlouš ce nát ru. 

M rná hmotnost Protherm Steel OK je 1250 kg/m3. [52, 60, 61] 

Flamizol S 

Flamizol S pat í k jednosložkovým vodou editelným zp nitelným nát rovým hmotám 

na bázi polyvinylacetátové disperze. Nát r se skládá z koksotvorné složky, nap ující složky, 

pojiva, plniva, aditiva, složky, která je zdrojem minerální kyseliny a pomocných látek 

upravujících užitné vlastnosti výrobku. P i požáru vzniká na povrchu konstrukce silná 

neho lavá tepeln  izolující vrstva. Výrobcem je firma Stachema Kolín, eská republika. 

Požární odolnost použitím tohoto výrobku se dosahuje 15 až 60 minut. Nát r 

neobsahuje toxické ani jinak nebezpe né látky a nemá proto negativní vliv na životní 

prost edí. Životnost se uvádí minimáln  10 let. Poté je nutno ov it funk nost nát ru a dle 

pot eby nát r obnovit nebo opravit. 

Uplat uje se v interiéru s maximální vlhkostí do 80%. Aplikace je omezena teplotou 

vzduchu od 5 do 35°C a teplotou podkladu minimáln  3°C. K zaschnutí nát ru odolnému 

proti ot ru dochází po 40 – 45 minutách, p etíratelný i p est íkatelný je po 8 až 24 hodinách 

dle metody aplikace. Zaschnutí do hloubky trvá 3 dny. Tlouš ka jedné vrstvy nát ru je 

maximáln  200 µm.   

Po aplikaci na o išt ný povrch a antikorozní nát r se na povrchu konstrukce vytvo í bílý 

až našedlý hladký matný povlak. Aplikace se provádí št tcem, vále kem nebo st íkáním 

v celkové suché tlouš ce 200 – 1400 m dle dimenza ní tabulky. Následn  lze použít krycí 

nát r pro zlepšení odolnosti proti vlhkosti a pro zajišt ní požadovaného barevného odstínu.  

Flamizol má m rnou hmotnost p i 20°C 1400 kg/m3, pH 7-9. [62, 63] 

PYROSTOP Steel 

Pyrostop Steel je vodou editelný nap ovací nát r na bázi polyvinylacetátové 

disperze. K hlavním složkám nát ru pat í retardéry ho ení. P i p sobení požáru se na povrchu 



chrán né konstrukce vytvo í silná neho lavá tepeln  izola ní p na. Výrobcem je firma  

Dualcom s.r.o. ze  Slovenska. 

Požární odolnost je maximáln  60 minut. Životnost nát ru je zaru ena po celou dobu 

životnosti konstrukce i technologického za ízení, na který je použit. Vzhledem k jeho složení 

je azen k ekologickým p ípravk m, a proto není znám negativní vliv na životní prost edí. 

Systém je tvo en t emi vrstvami. Nejprve se na o išt nou konstrukci nanese základní 

nát r, poté následuje protipožární nát r a povrch je poté možno chránit krycím nát rem dle 

umíst ní konstrukce. Nát r není nutné upravovat a je možné ho ihned použít. K aplikaci se 

používá vále ek nebo nást ik. Tlouš ka jedné vrstvy je v rozmezí od 120 do 200 m. 

Zaschnutí jedné vrstvy je od 5 do 8 hodin v závislosti na teplot  okolí a vlhkosti vzduchu. K 

proschnutí do hloubky dojde po 24 – 48 hodinách. Až poté je možno použít záv re ný krycí 

nát r. Minimální teplota podkladu je výrobcem stanovena na 5°C. Vzhledem k špatné 

odolnosti proti vn jším vliv m je nutné protipožární nát r chránit krycí vrstvou r zného 

barevného provedení.  

K vlastnostem Pyrostop steelu pat í objemová hmotnost erstvého nát ru 1340 kg/m3, 

vysušeného nát ru 1530 kg/m3, p ídržnost stupe  2, pH 7-8, t ída reakce na ohe  C. [64] 

Promapaint 

Promapaint je nát r, který se využívá pro nosníky, sloupy a p íhradové konstrukce 

z oceli. Využívá se v interiéru p ípadn  v otev ených halách. Nepoužívá se na konstrukce, 

které jsou vystaveny vysoké vlhkosti. Je vytvo en na bázi vody. Výrobcem je Promat, len 

skupiny Etex. 

Standardn  dosahuje požární odolnosti 15 až 30 minut, v p ípad  nutnosti je možno 

dosáhnout požární odolnosti 45 -60 minut. Výrobce zaru uje životnost tohoto nát ru na dobu 

10 let. Nejsou evidovány negativní vlivy na životní prost edí. 

Aplikuje se pomocí vále ku, št tce nebo nást ikem. Konstrukci p ed použitím je pot eba 

o istit. Nejprve se nanáší vrstva proti korozi, poté protipožární nát r a na záv r krycí vrstva, 

která je požadované barvy. Pro nanášení je nutné dodržovat teplotu vzduchu minimáln  10°C 

a teplotu podkladu minimáln  3°C nad rosným bodem. Nát r je možné aplikovat ru n  

pomocí št tce, vále ku nebo strojov . Tlouš ka navrhované vrstvy závisí na požadované 

odolnosti a dle podmínek jako je vlhkost a teplota vzduchu. Vrstva schne p ibližn  1 až 2 

hodiny. Aplikace další vrstvy je možná dle místa nanášení po 2 až 6 hodinách. To vše p i 

teplot  20°C a relativní vlhkosti 65%.  



Objemová hmotnost je 1400 kg/m3, viskozita 20 Pa.s, t ída reakce na ohe  není ur ena. 

[65] 

PYROPLAST ST 100 

Tento zp nitelný nát r je vodou editelný a používá se na ochranu ocelových 

konstrukcí zejména nosník , podp r a p íhradových konstrukcí. Aplikuje se v interiéru, a 

otev ených zast ešených halách. Nedoporu uje se do prost edí s extrémními podmínkami, 

zejména vysokou vlhkostí a agresivními plyny. Výrobcem je spole nost RÜTGERS Organics 

z N mecka. 

Chrán ná konstrukce dosahuje požární odolnosti 15 – 60 minut. Životnost tohoto 

zp ujícího nát ru je minimáln  10 let. Pyroplast se nesmí dostat do p dy, odpadních a 

kanaliza ních vod, jinak hrozí ohrožení životního prost edí. 

P i aplikaci se nejprve povrch chrán né konstrukce o istí. Následuje základní nát r 

poté protipožární a t etí vrstvu tvo í krycí nát r. Je možné ho aplikovat št tcem, vále kem 

nebo st íkáním airless. Nanášení nát ru se doporu uje p i teplotách vzduchu nad 10°C a 

nižších než 30°C. Nát r je p i teplot  20°C a relativní vlhkosti 60% zaschlý na zaprášení po 4 

hodinách a pro nános další vrstvy po 24 hodinách. Proschlý nát r se opat í dle požadavk  

horním nát rem v požadované barv . 

K vlastnostem pat í m rná hmotnost 1270 kg/m3, t ída reakce na ohe  B.  

Tabulka 3: Vyhodnocovací matice protipožárních nát r  

 

Výrobci nát r  neuvádí t ídu reakce na ohe  a koeficient tepelné vodivosti, proto ve 

vý tu vlastností nejsou uvedeny. Z vyhodnocení nát r  metodou vícekriteriálního hodnocení 

provedené v Tabulce 3 vyplývá, že nejlepším nát rem je Protherm Steel OK, avšak tém  



srovnatelnou užitnost má i Plamostop P9. Jejich výhodou je vysoká požární odolnost 

chrán ných konstrukcí a životnost nát ru. Dle vyhodnocení dosáhl nejhoršího výsledku nát r 

Promapaint.   

5.1.3 Protipožární obklady 

CETRIS 

Desky CETRIS pat í k cementot ískovým deskám a zaru ují dosažení kritické teploty 

na povrchu ocelové konstrukce až po ur ité dob . Desky se mohou aplikovat p ímo na 

ocelové konstrukce nebo použitím pomocných konstrukcí. Slouží zárove  jako zvuková 

izolace. Hlavní složky jsou: jemné d ev né t ísky, portlandský cement, hydrata ní p ísady. 

Lze je použít jako venkovní protipožární obklady ocelových konstrukcí, dále jako 

konstruk ní materiál pro podlahy, st ny, stropy. Tento systém je možné použít jak do 

interiéru, tak do exteriéru, jelikož je velice odolný proti vlhkosti a mrazu. Výrobcem desek je 

firma Cetris, eská republika. 

Požární odolnost dosahuje 15 – 180 minut. Desky nejsou nebezpe né pro životní 

prost edí. Neobsahují nebezpe né látky, které by mohly negativn  p sobit jak na životní 

prost edí, tak na lov ka. Životnost je zaru ena po celou dobu funkce konstrukce, na kterou je 

systém použit. 

Použití desek bez dodate né povrchové úpravy je možné v prost edí s pr myslovou 

atmosférou do stupn  IV, dále do výrobních prostor se stálou teplotou a b žných interiér . 

S použitím ochranného nát ru je možné desky použít i do venkovních prostor a do míst 

s agresivním prost edím.  Desky se používají v maximální tlouš ce 24 mm. V p ípad  v tší 

tlouš ky je nutné použít vrstvení. To záleží na požadované požární odolnosti. Tlouš ka desky 

se zjistí z dimenza ní tabulky. P ed aplikací je nutné desky p edvrtat a otvor vyplnit 

protipožárním tmelem. Spáry mezi jednotlivými deskami mezi deskami a zdmi a rohové spoje 

je nutné vyplnit tmelem. Na kone nou konstrukci je možné aplikovat textilní i vinylové 

tapety, p ípadn  použít n které nát ry nebo omítky. Desky je možné ke konstrukci upevnit 

šroubováním, nýtováním p ípadn  lepením nebo pomocí úchytek.  

K hlavním vlastnostem pat í objemová hmotnost 1150 – 1450 kg/m3, t ída reakce na 

ohe  A2, sou initel tepelné vodivosti dle tlouš ky 0,2 – 0,287 W/m.K, pH 12,5 a index ší ení 

plamene po povrchu i = 0 mm/min. [66] 

Ordexal OK 



Desky ordexal pat í k lepeným obklad m, jejichž základem jsou speciáln  upravované 

desky ORSIL PYRO, žáruvzdorné lepidlo a drát né speciáln  upravované spony a t meny. 

Orsil desky jsou vyrobeny z vláken sm si edi e, vysokopecní strusky a diabasu.  

Ordexal OK chrání ocelové stavební konstrukce p ed ú inky požáru. Konstrukce 

chrán né tímto systémem dosahují požární odolnosti R 15 – 180 DP1. Ordexal se dá také 

použít na protipožární ochranu st n a st ech z ocelového plechu. Zde se dosahuje požární 

odolnosti 15-90 minut v n kterých p ípadech až 120 minut. Životnost je zaru ena po celou 

dobu existence stavby, ale musí být dodrženy p edepsané postupy správné aplikace. 

Výrobcem je firma Kollmann, Slovensko. 

Používají se v prostorách pr myslu s pr myslovou atmosférou do stupn  IV a dále do 

všech b žných interiér . Nejsou zaznamenány negativní vlivy na životní prost edí. Díky svým 

dobrým izola ním vlastnostem mohou také nahradit dodate nou tepelnou izolaci. 

Desky jsou sv tle hn dé až šedozelené. Spáry jsou zatmeleny speciálním tmelem. 

Povrch m že být dle požadavk  upraven barevn  pomocí speciální barvy. Další úprava je 

možná pomocí fasádních omítek s armovací sítí. Tento zp sob úpravy je možné použít i ve 

venkovním prost edí, jelikož zajistí dlouhodobou odolnost proti pov trnostním vliv m. 

Použití je možné v místech s maximální trvalou relativní vlhkostí do 85%. Bez dodate né 

úpravy není možné obklady použít v místech s kapající i tekoucí vodou.  

Desky ordexal mají objemovou hmotnost 200 kg/m3, sou initel tepelné vodivosti 

0,039 W/m.K a t ídu reakce na ohe  A1. [67] 

GRENAMAT AL 

Desky Grenamat AL jsou používány k ochran  ocelových konstrukcí, 

vzduchotechnického potrubí, lze je použít jako protipožární p í ky, p edsazené st ny a 

obklady st n v únikových cestách. Využívají se i v prostorech s v tší vzdušnou vlhkostí. 

Nesmí se používat v místech, kde jsou vystaveny tekoucí vod . Grenamat je vyroben 

z expandovaného vermikulitu a anorganického pojiva.  

Nezat žuje nijak životní prost edí ani zdraví lov ka. K jeho výhodám pat í dobrá 

zvuková a izola ní schopnost. Dokáže odolávat teplotám až 1200°C. Požární odolnost 

konstrukcí s použitím desek Grenamat je 15 až 240 minut. Výrobce zaru uje životnost stejné 

délky jako je životnost konstrukce. Vše samoz ejm  p i dodržení správné aplikace a p i 

neporušení desky. Výrobcem je firma Grena, eská republika. 

Dle požadované požární odolnosti se ur í z dimenza ní tabulky tlouš ka desky. Poté 

se desky p ipraví podle druhu chrán né konstrukce. K aplikaci na ocelové konstrukce se 



používají p ipev ovací podložky, spony, p ípadn  ocelové hmoždinky s vruty. Spáry a spony 

je nutné zatmelit žáruvzdorným tmelem. Desky je možno lehce opracovávat. Dle požadavk  

je možno povrch upravit CPL, HPL, dýhou, omítkou nebo papírem.  

Vlastnosti jsou objemová hmotnost 400 - 800 kg/m3, tepelná vodivost p i 20°C 0,17 

W/m.K , t ída reakce na ohe  A1, pH 5,5. [68] 

KNAUF Fireboard 

Desky Fireboard jsou na bázi sádry a jsou ur eny pro konstrukce s vysokou požární 

odolností. Skládají se z jádra vyrobeného ze zušlecht né sádry s p ídavkem vláken a plášt  ze 

skelného rouna. P i p sobení vysokých teplot p i požáru nepraskají, zachovávají si tvarovou 

stálost a to i p i vypa ení veškeré vody. Používají se zejména na ocelové konstrukce, d ev né 

konstrukce a další speciální protipožární aplikace. Využívají se pro zvýšení požární odolnosti 

stávajících konstrukcí nebo pro speciální požárn  ochranné konstrukce. Vzhledem 

k p ítomností sádry nejsou ur eny do prostor s trvalou vysokou vzdušnou vlhkostí. 

Konstrukce chrán né deskami Fireboard dosahují požární odolnost 60 – 120 minut. 

Životnost se udává stejná jako životnost konstrukce. Není znám negativní vliv na životní 

prost edí. Výrobcem je firma Knauf, SRN. 

Aplikace je možná p i maximální vlhkosti vzduchu 80% a teplot  vzduchu v tší jak 

5°C. P i následném tmelení je požadována teplota podkladu minimáln  10°C. 2 dny p ed a 2 

dny po ukon ení tmelení je nutné udržovat konstantní teplotu a vlhkost. Ve form  obklad  se 

upev ují pomocí sponek a p ímého oplášt ní bez nutnosti podkonstrukce, p ípadn  jako 

zav šené podhledy na ocelové konstrukci Knauf. Pod spáry se užívají pásky Fireboard. Spáry 

a hlavy šroub , p ípadn  povrch desek je nutné po aplikaci zatmelit. P ed kone nou úpravou 

desek je nutné je penetrovat. Desky Knauf je možné na povrchu opat it tapetou, keramickými 

obklady, omítkami nebo nát ry.  

Knauf Fireboard má objemovou hmotnost  780 kg/m3, sou initel tepelné vodivosti 

0,22 W/m.K, t ídu reakce na ohe  A1 a pH 9-10. [70] 

PROMATECT H, L 

Desky Promatect H,L jsou na bázi kalcium silikátové a neobsahují azbest. Hlavními 

složkami jsou cement, perlit, písek, p írodní vápenaté k emi itany a voda.  Z tohoto d vodu je 

m žeme považovat za nezávadné jednak ve vztahu k lov ku, ale i k životnímu prost edí. 

Tento pasivní protipožární systém lze použít na ocelové konstrukce, železobetonové 

konstrukce, na stropy a st echy, jako požárn  ochranné membrány, požární p í ky, požární 

stropy, vzduchotechnická potrubí a mnoho dalších konstrukcí. 



Využívají se v interiéru i exteriéru, kde je nutné je opat it ochranným nát rem. P i 

vodorovné aplikaci je nutné desky oplechovat. 

Systém Promatect H, L zajiš uje požární odolnost konstrukcí R15 – R180. Tlouš ka 

desky záleží na požadované požární odolnosti, tvarovém faktoru a návrhové teplot  a je 

uvedena v dimenza ních tabulkách. Výrobcem je firma Promat, len skupiny Eten, 

celosv tov  rozší ený výrobce. 

Pro aplikaci desek Promatect nejsou zapot ebí nosné ani záv sné konstrukce. 

V p ípad  pot eby je možné použít zav šení stropních systém . K aplikaci se používají svorky 

nebo šrouby.  

Vlastnosti Ptomatect H jsou objemová hmotnost cca 870 kg/m3, tepelná vodisot 0,175 

W/m.K, t ída reakce na ohe  A1, pH 12. 

Vlastnosti Promatect L jsou objemová hmotnost cca 450 kg/m3, tepelná vodivost 

0,083 W/m.K, t ída reakce na ohe  A1, pH 9. [71, 72, 73] 

RT desky 

RT desky pat í v Evrop  k novým výrobk m. Jsou vyráb ny ekologicky z p írodních 

materiál  a nejmodern jšími metodami.  Hlavními surovinami jsou oxid ho e natý, 

chlorid ho e natý, št pka a struktura ze skelných vláken. Používají se jako žáruvzdorná 

ochrana nosných konstrukcí, jako protipožární st ny, stropy, podlahy a mají i další uplatn ní. 

Výrobcem je firma Zhangjiangang Shenggang Enviroment Fire Proof Construction Materials 

Co., Ltd. z íny.  

RT desky jsou odolné proti vod , hmyzu. Díky t mto vlastnostem je možné je použít 

jak v interiéru tak v exteriéru.  

Požární odolnost chrán ných konstrukcí je až 120 minut. Nemají negativní vliv na 

životní prost edí, jelikož jsou zcela netoxické.  Jejich životnost je po celou dobu životnosti 

stavby.  

Pro aplikaci se používají ocelové a d ev né rošty. Desku je možno formátovat pomocí 

standardních ezacích nástroj . Na konstrukci je možné ji p ipevnit vruty, sponkami, p itlouct 

nebo p ilepit. Spoje a mezery se vyplní tmelem. Po aplikaci je možná povrchová úprava, jako 

je lakování, foliování, tapetování, použití skla nebo obkladových panel .  

K jejich vlastnostem pat í koeficient tepelné vodivosti 0,44 W/m.K, hustota  

1100 kg/m3, t ída reakce na ohe  A1, pH 10.[85] 

 

 



Tabulka 4: Vyhodnocovací matice protipožárních nát r  

 

 Z výše uvedených deskových materiál  je dle Tabulky 4 nejlepší protipožární obklad 

Ordexal OK. Všechny uvedené výrobky mají vysokou životnost. Výrobek firmy Knauf a RT 

deska má oproti ostatním výrobk m menší požární odolnost a výrobek Cetris oproti ostatním 

výrobk m vysokou objemovou hmotnost. Dle porovnání vlastností je velkou p edností desky 

Ordexal její malá objemová hmotnost. 

5.2 Zp ísn ní požadavk  na požární odolnost ocelové konstrukce 

Stávající problematika požárních norem byla podrobn  popsána v kapitole 3.  

Zp ísn ní požárních norem bylo v minulosti ovlivn no p edevším p ijímáním nových 

evropských právních p edpis . P íjímání nových norem a p edpis  vycházelo ze sm rnice 

Rady Evropy 89/106/EHS, ta bude od 1. ervna nahrazena na ízením Evropského parlamentu 

a rady (EU) . 305/2011. Evropské zem  se dlouhodob  pokouší sjednotit své právní 

p edpisy. Na zp ísn ní požárních norem má svou roli i další vývoj v oblasti stavebnictví. 

Jsou stav ny nové, v tší a náro n jší budovy což sebou nese i zvýšení požárního rizika. To 

má za následek tvorbu a uplat ování p ísn jších pravidel rovn ž i v oblasti protipožární 

ochrany. D íve se konstrukce z hlediska požáru navrhovaly konzervativn ji, po jednotlivých 

prvcích. U dnešních složitých konstrukcí se za ínají prosazovat složité analytické modely 

celých konstrukcí založené na rozsáhlých matematických výpo tech. eská republika zatím 

na rozdíl od vysp lejších stát  evropského spole enství donedávna postrádala po íta ové 

programy pro modelování tepla a kou e p i požáru. Zavedení evropských požárních norem a 



s ním spojené využití poznatk  z informatiky p inese zvýšení spolehlivosti návrhu 

konstrukcí. [7] 

Konkrétním p íkladem zp ísn ní požadavk  na ocelové konstrukce z nedávné 

minulosti je nap íklad výrazné zvýšení požadavk  na obecné zatížení konstrukcí dle 

evropské normy SN EN 1991-1. [74] Tím došlo i k následnému zvýšení požadavk  na 

požární odolnost t chto „více“ zatížených konstrukcí. 

Cílem pro nejbližší období je dosažení maximální srovnatelnosti a slu itelnosti 

technických norem a p edpis  v rámci evropské unie a to v etn  oblastí jako je akreditace, 

certifikace, zkušebnictví, posuzování shody a metrologie. Lze o ekávat, že snaha o výše 

uvedené se projeví rovn ž i v úprav  požadavk  na požární odolnost ocelových konstrukcí.  

5.3 Uplatn ní nových materiál , systém  a technologií 

Vzhledem k novým možnostem, materiál m a technologiím se pasivní protipožární 

ochrana neustále vyvíjí. Vývoj nových systém  je velice náro ný, a proto jeho promítnutí se 

do praxe trvá i n kolik let.  

První materiály pasivní protipožární ochrany obsahovaly p ídavek azbestu. Azbest m l 

z hlediska protipožární ochrany velký význam, jelikož byl neho lavý a do jisté míry i 

žárovzdorný. Výzkumy však ukázaly jeho negativní vliv na lidský organismus, a proto byly 

výrobky s p ídavkem azbestu zakázány. To ovlivnilo zejména oblast omítkovin a 

protipožárních desek, kde bylo velké množství výrobk  práv  s p ídavkem azbestu. 

Omítkoviny 

Omítkoviny se u nás za aly vyvíjet v 70. letech. Do té doby i n jakou dobu poté se 

využíval dovoz z Rakouska (p ípravek Thermax) nebo Anglie (p ípravek Pyrok).   

V 70. letech byl uveden na trh výrobek Termizol na bázi expandovaného perlitu, 

následn  eská firma Unipron vyvinula výrobek na stejné bázi. 

Pozd ji byl u nás vyvinut výrobek Porfix s požární odolností konstrukcí až 180 minut. 

Následovala omítkovina Terfix a Termo. Dnes se z t chto omítkovin u nás používá Terfix. 

Jeho výhodou oproti d ív jším omítkovinám bylo snadn jší zpracování na stavb . Dále se u 

nás používá Pyrotherm dovážený ze Slovenska, což je omítkovina na bázi experlitu 

s p ídavkem síranu vápenatého. 

V 90. letech byly zkoušeny omítkoviny na bázi vodního skla, ale bohužel i p es dobré 

výsledky ve zkušebnách nebyly uvedeny na trh. [76, 77, 78] 



Dnes je na našem trhu velké množství p ípravk  celosv tov  rozší ených výrobc . 

Jako p íklad m žeme jmenovat Promaspray F 250, Perlifoc, Monokote MK6 S nebo 

Vermiplaster. 

Nejnov jší u nás používanou omítkovinou je p ípravek Cafco Fendolite MII od firmy 

Promat, který byl certifikován v roce 2012. Je to suchá omítková sm s, jejímž základem je 

sm s portlandského cementu a vermikulitu. Tento výrobek byl v nedávné minulosti použit na 

ochranu ocelových konstrukcí moderních budov v Evrop  i na blízkém východ . Na 

podobném principu je založen i výrobek Cafco 300, který vyniká svojí nízkou objemovou 

hmotností a je tak vhodný i pro konstruk ní prvky s velmi malými tlouš kami. Má rovn ž 

vynikající požární odolnost. Systém Cafco 300 byl nap íklad použit p i protipožární ochran  

hotelu Rose Rotana v Dubai (2007), který je se svými 333 m jedním z nejvyšších hotel  na 

sv t . Bylo zde použito tém  420 tun této požární omítkoviny. [80, 81] Budova hotelu je 

vyobrazena na Obrázku D-1 v P íloze D. 

Nát ry 

K jejich nejv tšímu rozmachu došlo v 70. až 90. letech kdy se zintenzivnily výzkumy 

nát r  na bázi vodního skla i roztok  anorganických solí. Nejrozší en jším typem jsou dnes 

nát ry intumescentní, v omezené mí e se používají i nát ry sublimující. Z d vodu zlepšování 

ochrany životního prost edí se dnes v tšinou používají nát ry vodou editelné. [29] K dnes 

používaným výrobk m u nás pat í Plamostop P9, Protherm, Pyrostop Steel, Interchar 400, 

Flamizol S, Barrier 2001. V posledních n kolika letech nebyl na eském trhu uveden žádný 

nový výrobek v kategorii nát r . D vodem by mohla být neperspektivnost t chto systém , 

jelikož oproti ostatním protipožárním opat ením mají nízkou životnost a omezenou 

použitelnost. [79]  

Ze zahrani í lze uvést jako p íklad nového výrobku nát r Firetex M90 uvedeného v 

západní Evrop  na trh na za átku roku 2013. Tento intumescentní nát r vyvinutý v USA 

firmou Sherwin-Williams Protective se využívá pro stavební a technologické konstrukce 

vystavené extrémnímu požárnímu zatížení. Nát r je ur en zejména pro konstrukce v 

petrochemickém pr myslu. Oproti jeho p edchozímu typu bylo dosaženo snížení tloušt k 

nát ru p i zachování stejné ú innosti. Nát r je rovn ž odolný pov trnostním vliv m, vlhkosti 

a chemickým látkám. [82] 

Obklady 

Pom rn  novou technologií v oblasti obklad  jsou lepené obklady. Ty jsou u nás i v 

Evrop  známy posledních n kolik let a jejich využívání je prozatím jen malé. To je 



zap í in no nutností použití kvalitního, tepeln  odolného a pružného lepidla, aby se dosáhlo 

požadované požární odolnosti a životnosti. Výhodou je jejich lepení p ímo na konstrukci, 

p i emž vznikne lehký trvale funk ní protipožární obklad. Jeho objemová hmotnost se 

pohybuje pouze kolem 200 kg/m3 a dokáže zajistit požární odolnost konstrukce až do 180 

minut. [22]. 

K dalším deskovým materiál m na našem trhu pat í systémy Cetris, Fermacell, 

Promatect, Conlit Ductrock nebo Fireaboard a mnoho dalších. Snahou výrobc  je tyto 

výrobky dále zdokonalovat a to zejména v oblasti zlepšování t ídy reakce na ohe , objemové 

hmotnosti, sou initele tepelné vodivosti i odolnosti proti extrémním pov trnostním 

podmínkám. V posledních letech se objevily na trhu nové desky firmy Fermacell Firepanel 

A1, které dosáhly lepší protipožární ochrany p ídavkem neho lavých vláken. Tento systém 

vyvinutý v SRN byl v zahrani í použit p i rekonstrukcích i novostavbách nap íklad 

nemocnic. [76] 

Speciální systémy 

V Evrop  relativn  novým speciálním systémem pasivní protipožární ochrany je 

použití požárn  odolných ocelí. Požárn  odolné oceli se používají v Japonsku již od konce 

80. let minulého století a to zejména s ohledem na seismicko / požární zatížení konstrukcí. 

První stavby navržené z požárn  odolných ocelí byly v Evrop  postaveny v N mecku po roce 

2000. Požárn  odolné konstrukce bezpe n  odolají teplotám do 600°C. Zvýšení požární 

odolnosti se dosahuje zjemn ním krystalické struktury, snížením obsahu síry a p ísadou 

molybdenu a niobu. Nevýhodou požárn  odolných ocelí je vzhledem k jejich doposud 

malému používání jejich cena. Lze však o ekávat, že s p ípadným rozší ením produkce 

t chto ocelí, dojde k poklesu ceny na úrove  blízkou stávajících konstruk ních ocelí. 

V p ípad  masivn jšího rozvoje se tak stanou p ímými konkurenty systém  pasivní 

protipožární ochrany pomocí nát r , omítkovin a obklad . [7]  

V sou asné dob  se asto využívají systémy pasivní protipožární ochrany, které jsou 

známy již mnoho let, ale i p esto dokážou konstrukce dostate n  zabezpe it. Snahou výrobc  

je uvád t na trh nové typy výrobk , u kterých se maximáln  snaží vylepšit jejich vlastnosti. 

Vývoj nových systém  je ale otázkou ady let, než je nový výrobek pln  certifikován a 

uveden na trh. 



6 P edpokládaný sm r vývoje zvyšování požární odolnosti 
ocelových konstrukcí, výhled a doporu ení 

Z porovnání jednotlivých výrobk  dle metody vícekriteriálního hodnocení vyplývá, že 

z hlediska protipožární ochrany vykazují nejlepší výsledky deskové materiály. To se 

projevuje na jejich stále v tším využívání. Velké nad je jsou vkládány zejména do lepených 

obklad . Hlavní výhodou lepených obklad  oproti jiným typ m obklad  je malá objemová 

hmotnost. Výhodou použití v tšiny typ  obklad  je jejich univerzálnost a životnost stejné 

délky, jako je životnost samotné stavby. Velkou výhodou je i suchá montáž. Naopak 

nevýhodou je vyšší hmotnost. Deskové materiály lze také použít i ve velice vlhkých 

prostorách, i když v n kterých p ípadech s p íslušnou ochranou. Výhody deskových systém  

je tak oprav ují v budoucnosti k v d í roli v oblasti pasivní protipožární ochrany ocelových 

konstrukcí. 

Dalším ve sv t  asto používaným systémem jsou omítkoviny. Omítkoviny prošly 

postupným vývojem a vlastnosti dnes používaných omítkovin jsou mnohem lepší než 

vlastnosti d íve používaných výrobk . Jak bylo uvedeno v kapitole 5.3, p edstavují asto 

vhodné ešení pro ur ité konkrétní typy konstrukcí a to vzhledem ke své nižší objemové 

hmotnosti než je hmotnost deskových systém .  

V oblasti nát r  v sou asné dob  nedochází k v tšímu vývoji. Vliv na to má nejspíše 

životnost, kdy výrobci nejsou schopni zaru it stejn  dlouhou životnost nát ru jako je 

životnost celé konstrukce. Životnost nát r  se pohybuje kolem 5 až 10 let.  

Použití deskových systém  není v n kterých p ípadech vhodné nebo ekonomické. Pak 

je nezbytné zvolit omítkoviny nebo nát ry. Z toho lze soudit, že i v budoucnu se budou 

využívat stále všechny t i systémy protipožární ochrany. Použití jednotlivých systému je 

asto ovlivn no specifickými podmínkami dané konstrukce.  

 V budoucnu lze p edpokládat vývoj nových systém , které p edevším urychlí proces 

aplikace protipožární ochrany. Rychlá montáž systému a spolehlivá požární ochrana se jist  

stanou zásadními parametry pro hodnocení systém  pasivní protipožární ochrany. Lze rovn ž 

p edpokládat rozvoj strojních systému nanášení požární ochrany. Strojním systémem lze 

eliminovat lidské chyby p i montáži a rovn ž lze dosáhnout snížení pracnosti samotné 

montáže.   

Pro pasivní protipožární ochranu bych tedy doporu ila používání deskových materiál .  

Vzhledem k jejich vlastnostem jsou dle mého názoru nejvhodn jším zp sobem pasivní 

protipožární ochrany ocelových konstrukcí. 



7 Záv r 
V bakalá ské práci byl popsán význam a vlastnosti oceli jako stavebního materiálu a 

následn  i vlastnosti oceli p i p sobení zvýšených teplot. Ocel je na p sobení zvýšených 

teplot velmi náchylná a je tedy nezbytné ji chránit pasivní požární ochranou.  

Hlavní náplní práce bylo seznámení se s jednotlivými systémy pasivní protipožární 

ochrany ocelových stavebních konstrukcí – nát ry, omítkovinami a obklady. V každé 

kategorii bylo vybráno šest konkrétních výrobk  používaných u nás i v zahrani í. Jednotlivé 

výrobky byly následn  porovnány dle vybrané metody vícekriteriálního rozhodování. 

Výrobky byly porovnány na základ  vlastností (kriterií) d ležitých z hlediska protipožární 

ochrany. V každé skupin  byl poté ur en nejvhodn jší výrobek. 

Obecn  lze z výsledk  vyhodnocení usoudit, že nejvhodn jším druhem pasivní 

protipožární ochrany jsou v sou asnosti systémy obklad . V rámci skupiny obklad  byly jako 

nejvhodn jší výrobky vyhodnoceny lepené obklady (nap . Ordexal). Oproti ostatním 

výrobk m ve skupin  obklad  mají lepené obklady výhodu nižší objemové hmotnosti p i 

zachování výborných požárních vlastností. Výborná požární odolnost, vysoká životnost a 

suchý proces aplikace jsou dnes nejv tšími výhodami deskových systém .   

Protipožární deskové materiály jsou dnes vhodným ešením pro v tšinu konstrukcí, 

proto jejich uplatn ní vzr stá. Konstrukce opat ené touto ochranou dosahují vyšší požární 

odolnosti a vyzna ují se zna nou flexibilitou povrchových úprav. Své uplatn ní v dnešní dob  

neztrácejí ani omítkoviny, u nichž m žeme doložit jejich použití u n kolika celosv tov  

vyznamných staveb. Pon kud v úpadku jsou systémy protipožárních nát r  a to zejména 

vzhledem ke své nízké životnosti a obtížné možnosti kontroly a obnovy.  

Protipožární ochrana ocelových konstrukcí je obor, který se neustále vyvíjí. Ocelové 

nosné konstrukce bude i v budoucnosti nutné spolehliv  a dostate n  chránit p ed ú inky 

požáru. Lze tak o ekávat stále další zdokonalování dnes používaných systém  a výrobk . 
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