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Anotace 

SKOUMAL, L. Zkušebnictví v oblasti hořlavosti textilních materiálů: bakalářská 

práce, Ostrava: VŠB – TUO, 2013, 50 s., přílohy 3 s. 

 

Cílem této bakalářské práce je hodnocení testování hořlavosti textilních materiálů dle 

platných norem v České republice i ve světě. Obsahem je charakteristika různých přírodních i 

průmyslově vyráběných textilních vláken. Práce dále poskytuje ucelený přehled norem 

v oblasti stanovení hořlavosti textilních materiálů. Součástí je také zpracování poznatků 

s ohledem na četnost použití jednotlivých metod hodnocení hořlavosti textilních materiálů 

v různých zkušebnách v ČR.  

 

Klíčová slova: 

hoření, zkouška hořlavosti, textilie, textilní vlákno 

 

 

Annotation 

SKOUMAL, L. Testing in the Area of Combustibility of Textile Materials: Bechelors 

thesis, Ostrava: VŠB – TUO, 2013, 50 p., suplements 3 p.  

 

The aim of this thesis is to evaluate testing of combustibility of textile materials 

according to valid standards used in the Czech republic and also in the world. The thesis 

includes a characteristics of different natural and industrially produced textile fibres. 

Furthermore, the thesis provides compacted overview of standards in the field of determining 

of combustibility of textile materials. Another part of this thesis is processing information 

regarding the frequency of usage of individual methods of evaluating the combustibility of 

textile materials in various laboratories in the Czech republic. 
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ÚVOD 

Moderní textilní průmysl se již nezabývá pouze výrobou materiálů k oblékání, jak 

tomu bylo v historii. Textilní vlákna jsou využívána nejen v oděvnictví, ale také 

v potravinářství, elektronice, automobilovém průmyslu, nábytkářství, při výrobě hraček, 

koberců, ale i hader na podlahu, ručníků, kapesníků, apod.. 

Toto široké využití textilních materiálů vyžaduje také přesnější specifikace jejich 

vlastností s ohledem na dodržování stanovené kvality. Právě prvek kvality textilií 

je v posledních několika letech (od roku 2005, kdy byly zrušeny kvóty pro dovoz textilu 

do EU) na pozadí zájmu spotřebitelů zavalených levným a málo kvalitním textilem 

produkovaném v Asii, zejména pak v Číně. S kvalitativními vlastnostmi pak úzce souvisí 

i hořlavost textilií, která se hodnotí dle zavedených norem a standardů nejen v České 

republice, ale i po celém světě.  

Tato bakalářská práce je zaměřena na výčet platných norem pro testování hořlavosti 

textilních materiálů určených k různorodému využití (oděvy, záclony a závěsy, lůžkoviny, 

hračky apod.) jak v České republice, tak ve světě, zejména ve Velké Británii a Spojených 

státech amerických. 

Cílem této bakalářské práce je hodnocení testování hořlavosti textilních materiálů 

dle platných norem. První kapitola se zabývá stanovením charakteristik různých typů 

textilních vláken, jejich rozdělení a jednoduchým testům určení jejich původu. 

Kapitola dvě se zaměřuje na různé normy platné pro testování hořlavosti textilních 

materiálů. Definuje normy pro různé druhy textilních výrobků (oděvy, záclony a závěsy, 

lůžkoviny, průmyslové a technické textilie, čalouněný nábytek, hračky, stany) včetně norem 

pro úpravu textilií před testováním (praní, chemické čištění). Podobná rešerše je zaměřena 

i na britské a americké normy a mezinárodní normy ISO. 

Ve třetí kapitole je uveden výčet českých zkušeben zabývajících se testováním 

hořlavosti textilních vláken a seznam norem, dle kterých zkoušky provádějí. Využití 

amerických a britských norem je pak porovnáváno v několika zahraničních zkušebnách 

dle údajů zveřejněných na jejich webových stránkách. 

Tato bakalářská práce poskytuje ucelenou rešerši norem z oblasti zkušebnictví 

hořlavosti textilních materiálů užívaných zejména v ČR, Velké Británii a USA. 
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REŠERŠE 

Tato bakalářská práce má rešeršní charakter. V první kapitole jsou uvedeny 

charakteristiky různých druhů textilních vláken. K tomu účelu byly využity informační 

materiály textilního výkladového slovníku z mezinárodního projektu texsite.info [56] a [58] 

a podobných webových projektů [60], [59]. Mimo internetových byly jako další zdroje 

využity pro účely první kapitoly i bakalářské a diplomové práce na podobné téma z VŠB-

TUO a UTB Zlín. [4][5] Historický vývoj byl popsán podle publikace Tkalcovská příručka 

[6] a současný stav textilního průmyslu dle aktuální zprávy o vývoji vypracovaného firmou 

The Fiber Year  Consulting za rok 2012. [61] 

Charakteristika jednotlivých typů vláken byla převzata z několika publikací jako 

například Fire Protection Handbook [2], skripta B. Filipiho Nauka o materiálu [3], přednášek 

o materiálové skladbě textilních vláken z VŠCHT [53] a PowerPointové prezentace 

do předmětu Zbožíznalství na Technické univerzitě v Liberci [54] a z internetových zdrojů, 

především Škola textilu [62], Pmxtexgroup.eu [64], [65], [66] aj. 

Druhá kapitola je především věnována zkušebnictví a normám, které se v současné 

době pro testování hořlavosti textilií požívají – u nás i ve světě. Nejprve jsou definovány 

pojmy za pomoci odborné publikace pro přípravu jednotek požární ochrany [63], materiálů 

k výuce na Technické univerzitě Liberec [51], skript Nauka o materiálu VŠB [3] a Fire 

Protection Handbook [2]. Termíny a definice byly převzaty z ČSN norem, které byly ještě 

dále rozpracovány [7] - [29]. Jako podklad pro úvod do problematiky normalizace v ČR byly 

použity webové stránky ÚNMZ [42]. Zdrojem pro získání informací o mezinárodních 

ISO normách, amerických normách ASTM a CFR a britských Britihs Standards se staly 

webové stránky těchto organizací. [35], [57], [45], [48], [46] 

Postupy zkoušek hořlavosti textilních vláken dle různých druhů výrobků byly použity 

z elektronické prezentace Textilního zkušebního ústavu. [50], [49], [52]  

Pro zjištění četnosti využití jednotlivých norem v praxi zkušebních laboratoří byly 

prozkoumány mimo přímého kontaktu s jejich zástupci i jejich webové stránky [34], [36], 

[37], [39], [43], [44] Pro kontrolu byly výsledky srovnány s databází akreditovaných 

laboratoří Českého institutu pro akreditaci ČIA. [32] Rešerši pak byly podrobeny i webové 

stránky několik vybraných zahraničních zkušeben. [30], [33], [38], [41] 

Všechny použité zdroje jsou uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. 
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1 TEXTILNÍ MATERIÁLY 

Tato bakalářská práce je zaměřena na hořlavost textilních materiálů. Pro snadnou 

orientaci jsou na úvod uvedeny některé základní termíny, které budou dále v textu používány.  

Textil je všeobecné označení pro textilní surovinu, textilní polotovar a textilní 

výrobek, současně i pro textilní průmysl. [56] 

Textilní vlákno (pro účely zákona o ochraně spotřebitele) je útvar charakterizovaný 

ohebností, jemností a vysokým poměrem délky k průřezu, vhodný pro textilní zpracování, 

včetně ohebných pásků nebo dutinek o šířce maximálně 5 mm. [60]  

Textilie je souhrnný název pro textilní surovinu a z té vyrobený polotovar a výrobek. 

Za textilii je považován i výrobek, který obsahuje i jinou než textilní surovinu, pokud 

vlastnosti textilního povrchu nebo fyzikálně technologické vlastnosti textilie jsou podstatné 

pro použití výrobku a netextilní materiál má jen doplňující význam. [58] 

 

Textilie lze rozdělit dle použití na: [5] 

1) Oděvní textilie  

 pro přímý kontakt s pokožkou 

o dlouhodobý kontakt (prádlo), 

o krátkodobý kontakt (šatovky). 

 pro nepřímý kontakt s pokožkou 

o vrchové materiály (plášťoviny, oblekovky), 

o materiály s ochrannou funkcí (pracovní oděvy, speciální oděvy. 

2) Textilie pro domácnost a bytové účely 

 textilie fyziologicko-funkční (ručníky, utěrky, ložní prádlo), 

 textilie dekorační (ubrusy, závěsy, čalounění). 

3) Textilie pro ostatní účely 

 materiál na zhotovení oděvních doplňků (kravaty, šátky, šály), 

 materiály pro textilní a podlahové krytiny (koberce, potahy deštníků, vlajky), 

4) Textilie pro technické účely 

 stany, plachty, filtry, hadice, dopravní pásy, vazby knih, geotextilie. 
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Textilní průmysl se zabývá zpracováním a využitím textilních vláken. 

Kromě oblečení (oděvní průmysl) vyrábí i bytové textilie (např. koberce, záclony), 

průmyslové textilie, ochranné pomůcky (např. rukavice), lana a další výrobky. Podle druhu 

zpracovávané suroviny jej lze dále dělit na průmysl bavlnářský, lnářský, vlnařský 

a pletařský. [5] Textilní průmysl je dodavatelem nábytkářského průmyslu (čalounění nábytku) 

i automobilového průmyslu. V ČR je textilní průmysl tradičně nejrozšířenější v severní části 

země – zejména v Libereckém, Královehradeckém a Olomouckém kraji. [59] 

 

1.1 Historie výroby textilních materiálů 

Textilní průmysl se vyvinul z manufakturní výroby. Rozhodující pro přechod 

na průmyslovou výrobu bylo zavedení pohonu strojů nezávislého na lidské práci. Za první 

průmyslový závod v textilním oboru se považuje továrna na výrobu hedvábné příze 

v anglickém Derby se stroji poháněnými vodním kolem, která byla v roce 1722 uvedena 

do provozu. Nejstarším průmyslovým textilním podnikem v českých zemích byla 

pravděpodobně Offermannova továrna na sukno v Brně, která vznikla asi v 90. letech 

18. století přestavbou z manufaktury.  

Koncem 18. století byl v Anglii vynalezen spřádací stroj a mechanický tkací stroj, 

které značně přispěly ke zprůmyslnění textilní výroby, manufaktury však byly stále ještě 

důležitou součástí ekonomiky (např. v roce 1800 pocházelo 53% textilií z asijských 

manufaktur). 

V 19. století se textilní průmysl rozšířil z Anglie do západní a střední Evropy 

a do USA. Vlivem nesčetných vynálezů, zvětšování výrobních jednotek, zlepšení organizace 

práce atd. se snížil ve stoletém období podíl lidské práce např. na výrobu 1 kg příze 

z 20 na 0,5 hodiny a na 100 m tkaniny ze 150 na 10 hodin. [6] 

Ve 20. století byla zmechanizována výroba prakticky všech druhů textilií, stroje 

z konce století jsou z velké části napojeny na počítač, část manuálních prací byla 

automatizována. 
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1.2 Současná výroba vláken ve světě 

Důležitý milníkem pro textilní průmysl se stal rok 2005, kdy došlo ke zrušení 

dovozních kvót chránících evropský trh před přílivem textilní produkce z Asie. Jihovýchodní 

a východní Asie je oblastí výroby velkého množství levného textilu, často nevalné kvality. 

V zemích třetího světa je textilní průmysl závislý na velkém množství levné pracovní síly. 

Textilní podniky se často nacházejí v oblastech těžkého průmyslu, kde využívají přebytek 

ženské pracovní síly. Častým jevem u těchto výrobků je napodobování a padělání zavedených 

značek, kterému se výrobci chtějí bránit, a proto začínají hledat nové cesty, jak tomuto 

zničujícímu tlaku vzdorovat. 

Mnohým zákazníkům však současná situace plně vyhovuje – na trhu je dostatek zboží 

za přijatelnou cenu. Otázka kvality je pro ně až na druhém místě. [5] 

V současné době tvoří textilní výroby výraznou část světové průmyslové výroby. 

V roce 2012 se ve světě vyrobilo více než 88,5 miliónů tun textilních vláken. Z toho umělých 

vláken se vyrobilo 56 miliónů tun, což je o 6,0 % více než v roce předchozím, podíl 

přírodních vláken klesl oproti tomu o 4,3 % na 32,5 miliónů tun. [61] 

Tento vývoj je zapříčiněn zejména nemožností přesně odhadnout výrobu přírodních 

vláken s ohledem na klimatické a jiné nevypočitatelné přírodní podmínky.  

S ohledem na uvedené skutečnosti je spotřeba textilních vláken ve světě také rostoucí 

a to o 4,5 %, čímž dosahuje hodnoty 85,8 miliónů tun. Spotřeba oproti předcházejícímu roku 

narostla i přes přetrvávající ekonomickou nejistotu a záporný růst obchodu v Evropské unii. 

V současnosti dosahuje spotřeba textilních vláken 12,2 kg na obyvatele za rok. 

V oblasti obchodu s textilními vlákny většina světových lídrů textilního a oděvního 

průmyslu (EU(27) a NAFTA) utrpělo pokles exportu o 7,2 % a utržilo 238 miliard dolarů, 

zatímco Čína vyvezla o 2,8 % textilních vláken více než v předchozím období, což v celkové 

sumě činí 255 miliard amerických dolarů.  
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1.3 Textilní vlákna 

Základní surovinou textilního průmyslu jsou textilní vlákna, která můžeme rozdělit 

na přírodní a umělá. Vlákna se dále zpracovávají předením, vpichováním, plstěním, lepením, 

lisováním apod. dle účelu, ke kterému bude daná textilie dále sloužit.[4] Přírodní textilní 

vlákna mohou být rostlinného (na bázi celulózy) i živočišného původu (proteinová). 

Nejrozšířenějším vláknem rostlinného původu je bavlna, vyráběná ze semen keře bavlníku, 

dalšími rostlinami, ze kterých se textilní vlákna získávají, jsou například len nebo juta, 

u kterých využíváme jejich lýko. [2] Z vláken živočišného původu je velmi rozšířená vlna, 

získávaná ze srsti ovce domácí, nebo hedvábí, pocházející z výměšků žláz motýla bource 

morušového. Umělá textilní vlákna jsou produktem chemického průmyslu. Nejrozšířenější 

jsou polyester, polyamid a viskóza. [59] Dělení vláken dle jejich původu ilustruje obrázek 1.  

 

Obrázek 1: Typy vláken 

Zdroj: [62] 

 

 

K nejdůležitějším vlastnostem textilních vláken patří: [62], [54] 

 délka vyjadřovaná v mm, popř. v palcích (inch = 25,4 mm),  

 jemnost (délkovou hmotnost), výrobek je hebký, splývavý, má hezký vzhled, vyjadřovaná 

v mg/m, (kg/m).10
6
, popř. v jednotkách speciálně pro bavlnu - Micronaire, pro vlnu v µm 

– mikrometrech, pro přírodní hedvábí pak Td (titr denier), 

Chemická vlákna 

z přírodního 

polymeru 

- z celulózy 

- z rostl. bílkovin 

- ze živoč. bílkovin 

- z mořských řas 

- z přír. kaučuku 

ze syntetického 

polymeru 

- polyamidová 

- polyesterová 

- polyuretanová 

- polyetylenová 

- polypropylenová 

- polyakrylová 

anorganická 

- z kovů 

- z minerálů 

speciální 

- konjugovaná 

- dutá 

- vysoce 

absorpční 

- … 

Vlákna 

Přírodní vlákna 

z celulózy 

- ze semen 

- ze stonků 

- z listů 

- z plodů 

z bílkovin 

- keratinová 

- fibroinová 
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 zkadeření, provedené různým způsobem, vyjádřené obvykle relativně v %, obdobné 

vyjadřování je pro obloučkovitost vlněných vláken,  

 sorpce, navlhavost (schopnost vláken pohlcovat vodu ze vzduchu), vyjádřenou relativně 

jako obsah vody ve vlákně v %,  

 lesk, barva a její odstín, elektrická vodivost, 

 plstivost - je vlastnost především zvířecích srstí. Za určitých podmínek (teplo, vlhko, 

tření) se svým šupinkovitým povrchem mají schopnost zaklesávat do sebe a vzájemně se 

prostupovat. Plstivosti vláken se využívá při úpravách tkanin, při výrobě klobouků 

a jiných plstí, 

 oděruschopnost  - (trvanlivost) je odolnost proti opotřebení třením, souvisí s pevností 

vláken. Tato vlastnost vláken se zkouší na hotových textiliích, protože vlákna se odírají 

především při používání textilních výrobků, 

 tepelně izolační vlastnosti, a to ne pouze u dutých vláken, kde izolačním prvkem 

je vzduch, ale u objemového útvaru, kde tepelnou izolaci vytváří vzduch mezi vlákny,  

 mechanické vlastnosti, jako pružnost (schopnost vláken vrátit se do původního tvaru, 

projevuje se nemačkavostí), pevnost a tažnost buď jako jednotky absolutní, častěji však 

jako relativní hodnoty mN/tex. 

 

Pro stanovení příslušnosti textilního vlákna do určité skupiny vláken podobného 

chemického složení je nejjednodušší a dostupnou metodou spalovací zkouška. Zkouška 

sleduje chování svazku vláken ve třech fázích při přiblížení k plameni: [53] 

1) Malý svazek vláken upevněný v pinzetě se přibližuje k nesvítivému plameni a sleduje 

se, zda se vlákna smršťují nebo tají. (Vlákna se do plamene nevkládají). 

2) Malý svazek vláken se položí na topnou ploténku (kovovou destičku) poblíž krystalku 

KNO3 a zahřívá se, dokud krystal neroztaje (teplota 337 – 339 °C). Sleduje se, 

zda vlákna zuhelnatí nebo roztají. 

3) Malý svazek vláken se vloží do nesvítivého plamene. Sleduje se, zda vlákna vzplanou, 

jak zapáchá vzniklý dým, jaký vzhled má spálený zbytek a zda vlákna hoří 

i po vyjmutí z plamene. 

Vyhodnocení spalovací zkoušky je uvedeno v tabulce 1. Při vyhodnocení zkoušky je 

třeba brát v úvahu možnost změny hořlavosti vláken vlivem barvení či závěrečných úprav. 

Vždy je vhodné provést srovnávací test hořlavosti (se známým a s neznámým vzorkem).  
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Tabulka 1: Vyhodnocení spalovací zkoušky 

Při přiblížení k 

plameni  

Na topné 

ploténce 
V plameni  Typ vlákna 

Nesmršťuje se ani 

netaje.  

Uhelnatí pod 

337 °C. Netaje. 

Hoří nepravidelnými náhlými 

vzplanutími. Zapáchá jako pálené 

vlasy. Zanechává černé, naduté, 

snadno rozdrobitelné reziduum. 

 Bílkovinné 

Nesmršťuje se ani 

netaje. 

Uhelnatí pod 

337 °C. Netaje. 

Hoří rychle. Zapáchá jako pálený 

papír. Zanechává malé množství 

popela. (Někdy páchne rybinou a 

zanechává černé kostrovité 

reziduum.) 

Celulózové (nebo 

celulóza ošetřená 

pryskyřicí) 

Nesmršťuje se ani 

netaje. 

Uhelnatí pod 

337 °C. Netaje. 

Hoří zvolna, při oddálení z plamene 

zhasíná. Hoření může být 

doprovázeno vývinem štiplavě 

páchnoucího dýmu. Reziduum je 

zuhelnatělé, kostrovité. 

Nehořlavé 

viskózové nebo 

celulózové s 

nehořlavou úpravou 

Nesmršťuje se ani 

netaje.  

Nezuhelnatí 

ani neroztaje. 
Roztaje v čirou tvrdou kuličku. Skelné 

Nesmršťuje se ani 

netaje. 

Nezuhelnatí 

ani neroztaje. 
Září, ale zachovává si původní tvar. Asbestové 

Smrští se nebo se 

staví v kuličku. 

Taje do 337 

°C. 
V plameni hoří a odkapává. 

Nízkotající 

termoplasty 

Smrští se nebo se 

staví v kuličku. 

Netaje do 337 

°C. 

V plameni hoří a odkapává, nebo 

uhelnatí. 
Aramidové 

Smrští se nebo se 

staví v kuličku. 

Netaje do 337 

°C. 
Nehoří. Teflonové 

Zdroj: [53] 
 

 

Při mikroskopickém vyšetření se vlákno identifikuje podle typických morfologických 

znaků a optických vlastností. Morfologická pozorování se v případě optické mikroskopie 

v procházejícím světle většinou provádí v návaznosti na vybarvovací zkoušky. 

Obzvlášť tmavé vybarvení vláken ale může jejich identifikaci ztěžovat. Pozorování se provádí 

při středním zvětšení (cca 100 až 250×). Mikroskopické identifikační znaky patrné na první 

pohled jsou: [53] 

 kutikulární šupiny – indikují živočišná vlákna – srst, 

 spirálovité stočení, lumen, reverzní zóny – indikují bavlnu, 

 svazky vláken s kolénky – rostlinná vlákna lýková a listová, 
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 hladká vlákna bez zákrutů ať již s nebo bez rýhování – přírodní hedvábí nebo chemická 

vlákna. 

 

Obrázky 2 – 8 znázorňují typické mikrostruktury u různých typů textilních vláken 

ve zvětšení 200x. 

 

Obrázek 2: Bavlna. Vlákno, příčný řez, 

vrchol.  

 

Obrázek 4: Vlna uherská, valašská a česká 

 

Obrázek 6: Pravé hedvábí. Neodklížené, 

odklížené, příčné řezy 

 

Obrázek 3: Konopí. Vlákno, příčný řez, 

vrcholy 

  

Obrázek 5: Vlna merino a leicester 

 
 

Obrázek 7: Hedvábí tussah a yamamai 
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Obrázek 8: Len. Vlákno, příčný řez, 

vrcholy. 

 

 

Zdroj: [53] 

 

V následujícím přehledu jsou uvedeny základní charakteristiky jednotlivých typů 

vláken. 

1.3.1 Přírodní vlákna 

A. Rostlinná vlákna 

1) Bavlna  

je nejstarší textilní vlákno, bílé až smetanově žluté barvy. Získává se z byliny 

bavlníku, což je jednoletá rostlina vysoká cca 80 cm. Semena jsou uložena v tobolce, která 

praskne, když plod po 6 měsících dozraje. Pěstuje se plantážově, sběr je prováděn ručně 

i strojově. 

V tropických oblastech byla bavlna používána k výrobě lehkých textilií po tisíciletí 

(staří Egypťané používali bavlněné tkaniny již před 12 000 lety). Nejstarší písemná zmínka 

o bavlně pochází z Indie (1500 př. n. l.). Arabští kupci dovezli první bavlněné látky 

do Evropy někdy v 9. století n. l. V 16. století byla bavlna a výrobky z ní všeobecně známa 

po celém tehdejším světě. Pěstování bavlny bylo jednou z hlavních ekonomických aktivit 

prvních kolonistů v Novém světě (první zmínky – 1556 Florida, 1607 Virginie). 

Nejdůležitější zdrojem textilního vlákna se bavlník stal za průmyslová revoluce v druhé 

polovině 18. století. Ve 30. letech 18. století byly v Anglii poprvé použity na výrobu bavlněné 

příze spřádací stroje, které byly záhy poháněny dalším vynálezem – Wattovým parním 
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strojem. V roce 1764 byl v Blackburnu v severozápadní Anglii vynalezen stroj na spřádání 

příze Spinning Jenny a v roce 1793 cotton gin na čištění surové bavlny, které efektivitu 

zpracování bavlny dále zvýšily.  

„Za dva roky od vynálezu cotton ginu vzrostla produkce bavlny ve Spojených státech 

33× (z 0,18 mil. liber na 6 mil.) a do roku 1810 na 93 milionů liber. Ekonomika celého Jihu 

byla od té doby založena na pěstování bavlny. Potřeba ohromného množství levných 

pracovních sil na rozsáhlé bavlníkové plantáže byla vyřešena dovozem otroků z Afriky.“[64] 

Vlastnosti: 

 pevnost v tahu: výborná za sucha (245–373 mN/tex) i mokra (až o 20% větší), lze 

bez problému prát, 

 odolnost v oděru: nejpevnější ze všech vláken, vhodná na pracovní oděvy, 

 pružnost: je nízká, mačká se a proto se míchá s chemickými vlákny (PES), 

 příjemná na omak, 

 odolnost proti teplu: dobrá, lze žehlit na 200°C, při delším žehlení žloutne, 

 tepelně izolační schopnost: nízká, při nošení chladí, zlepšuje se počesáním (flanel), 

 prodyšnost: je dobrá, 

 navlhavost: dobře saje pot, ale dlouho schne, 

 elektrostatický náboj: nízký, nejiskří při oblékání, 

 odolnost proti škůdcům: výborná – moli nepoškozují, 

 žmolkuje se. 

 

Pro výrobce příze je z jakostních ukazatelů nejdůležitější délka neboli stapl vláken 

a stejnoměrnost staplu. U většiny druhů bavlny platí, že delší vlákna jsou jemnější 

a i relativně pevnější. Z těch se pak nechají vypřádat jemnější, hodnotnější příze. K hodnocení 

jakosti patří dále obsah nečistot a nezralých vláken v surovině. Pro volbu správné bavlny 

se musí také brát v úvahu: 

 způsob výroby příze (prstencové, rotorové, mykané, česané, čistá bavlna nebo směs 

s umělými vlákny), 

 další zpracování příze (skaní, barvení, bělení, tkaní, pletení atd.). 
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Použití: 

 Hodí se pro výrobky, které se častou perou (spodní prádlo, ložní prádlo, stolní). 

 Používá se čistá, ve směsích, nebo v tkaninách a úpletech (šatových, oblekových). 

 Dále také příze, šicí nitě. 

 

Bavlněné tkaniny: 

 Ložní, stolní prádlo, bytový textil (sypkovina, Damašek, kanafas, véba). 

 Vrchní oděvy (batist, popelín, dyftýn, satén, baroket). 

 Sportovní a pracovní oděvy (kepr). 

 

Dnes se bavlna pěstuje ve všech teplých oblastech celého světa, přičemž se pěstují 

vysoce vyšlechtěné odrůdy a druhy založené však na původních lokálních odrůdách. 

Nejjakostnější bavlny (stapl 50–60 mm) se dají vypřádat až do jemnosti pod 5 tex
1
. To 

jsou ovšem rarity (např. americká Sea Island), ze kterých se vyrábí velmi omezené množství 

luxusního zboží (pánská košile za 6000 Kč). 

Ze staplové délky cca 28–40 mm se vypřádají (po odstranění 15–25 % nejkratších 

vláken) z čisté bavlny nebo často ve směsi s polyesterovými vlákny česané příze o jemnosti 

6 – cca 25 tex. Ty se používají na lehké tkané a pletené svrchní ošacení (popelíny), spodní 

a ložní prádlo, posteloviny (sypkovina), samety, kordy a mnoho dalších výrobků. 

Ke stálým dodavatelům těchto vláken patří Egypt, USA (druh Pima) a asijské 

republiky bývalého SSSR, které ovšem pěstují jen u špičkových druhů staplové délky 

do 33/34 mm. 

Téměř všichni producenti (ve více než 70 státech) pěstují bavlny v délkách do 28 mm. 

Ty najdou široké použití při výrobě mykaných prstencových a zejména rotorových přízí 

až do jemnosti cca 17 tex. Z těch se pak zhotovují textilie, které jsou méně náročné 

na stejnoměrnost a hladkost příze. Patří sem např. džíny, pracovní oděvy, prostěradla, hrubé 

ručníky a utěrky atd. 

Krátká vlákna (cca 10–18 mm), která se vylučují při výrobě česané příze, se často 

zpracovávají ve směsi s delšími bavlněnými nebo umělými vlákny na hrubé, zejména rotorové 

příze. Tkaniny z nich se pak používají na příklad na pracovní oděvy nebo hadry na čištění. 

                                                           
1
 Tex je jednotka užívaná v textilním průmyslu pro jemnost příze. Představuje délkovou hustotu, 

konkrétně hmotnost 1 kilometru příze v gramech. (ČSN ISO 1144 [29]) 
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2) Len 

pochází z Evropy a Egyptu, poskytuje cenné vlákno ale i semeno. Je to jednoletá 

rostlina, vysoká 100 cm, vlákno je v lodyze (skládá se z kůry, dřeva lýka a jádra). 

Nejkvalitnější vlákno je lýkové části. Od dřevnaté části se odděluje máčením nebo chemicky. 

Len se zpracovává mnoha způsoby - drhnutím, rosením a máčením, sušením, lámáním, 

potíráním nebo vochlováním (vyčesání vláken) – čímž lze získat několik druhů vlákna 

(lněnku, koudelku nebo pazdeří). 

Vlastnosti: 

 Tkaniny jsou hladké, tuhé, chladivé, pevné, málo pružné.  

 Pere se v horké lázni na 90°C, žehlí se navlhčené na 250°C 

Použití: 

 oblečení (letní kostýmky, košile, halenky, kroje), 

 stolní, ložní prádlo (ubrusy, prostěradla, utěrky, dekorační textilie, tapety), 

 technické výrobky (plachtoviny, plátna na tašky, sportovní obuv, lněné nitě, koudel). 

 

3) Konopí 

Pěstování a získávání konopí je podobné jako u lnu, vlákna jsou však méně pružná, 

jsou silnější a tvrdší. 

Použití: matrace, plachtoviny, rolety, požární hadice, dopravníkové pásy. 

4) Juta 

se získává podobně jako konopné a lněné vlákno. Vlastnosti jsou podobné. 

Použití: jutové pytle, koberce, plachtoviny, matrace, podkladové tkaniny pod koberce 

5)  Sisal 

se získává z listů rostliny Agáve. 

Použití: lana, šňůry, provazy, rohože, koberce 

6)  Kokos 

se získává z obalu ořechů kokosové palmy. 

Použití: koberce, rohože 
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B. Živočišná vlákna 

1) Ovčí vlna 

patří mezi nejkvalitnější vlákna. Získává se z vlny ostříhaných ovcí. Počátky chovu 

ovcí sahají podle nálezů v dnešním Turecku a Iráku do období před 11 tisíci lety.  

Celkový počet ovcí na zeměkouli v současné době přesahuje 1 miliardu, převážná část 

se však chová na maso a mléko. Na chovu se podílí: Čína se 171 miliony kusů, Austrálie 

se 103, patnáctka Evropské unie s 99 a země bývalého Sovětského svazu s 65 miliony kusů 

ovcí. 

Kromě běžně chovaných selských ovcí jsou i tzv. vyšlechtěné. Plemena ovcí, 

od kterých se z části odvozují názvy vln, se (v odborné literatuře) rozdělují do 3 skupin: [66] 

 Merino je velmi jemná vlna (cca. 14–25 mikronů), silně zkadeřená, měkká, poměrně 

málo lesklá. Plemeno bylo vyvinuto ve Španělsku kolem roku 1700, v posledních 

více než 100 letech však zaujímá Austrálie (spolu s Novým Zélandem) u tohoto druhu 

dominantní postavení. Australská Saxon Merino dává ročně 3,5–6 kg a Peppin Merino 

až 18 kg potní vlny. Průměrná výtěžnost (podíl čistého vlákna na celkové stříži) přesahuje 

50 %. 

 Cheviot nebo hladké vlny (v češtině také: anglické ovce) mají vlákna o délce              

170–400 mm a tloušťce 40–44 µm, mírně zkadeřená, se zvláštním leskem. Průměrný střih 

přináší 3–7 kg potní vlny, výtěžnost je nižší než 40 %. Naprostá většina těchto ovcí 

se dnes chová na maso a mléko. 

 Kříženecké (crossbred) vlny vznikly křížením různých plemen a v závislosti na regionu, 

ve kterém se chovají ovce, je vlákno podobnější merinu nebo cheviotu. Produkované 

množství těchto vln přesahuje obě předchozí skupiny. Délka 100–200 mm, jemnost      

27–40 µm, průměrná výtěžnost 39 %. 

 

Ovce se chovají ve vysokých polohách. Dožívají se 10–12 let, za rok každému zvířeti 

narostou nejméně 3 kg vlny, některá plemena dávají až 18 kilogramů. Vlna se stříhá jednou 

nebo dvakrát do roka (zručný střihač ostříhá přes 20 ovcí za hodinu). Ostřihaná vlna se ukládá 

jako celistvé rouno, jehož různé části se později zařazují do určitých kvalitativních tříd. 

Surová, potní vlna obsahuje v průměru jen méně než polovinu váhového množství 

spřadatelných vláken, 10–45% je tuk a pot, 5–20% jsou nečistoty, které se dostaly do srsti 

na pastvině, mimo toho mohou vlákna pojmout až 25% vlhkosti. Tuk a pot se odstraňuje 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rouno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvalita
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praním (získaný lanolin se dá použít v kosmetice) a rostlinné příměsi se kyselinou sírovou 

(zuhelnatí). Čisté vlákno sestává z keratinu, pigmentu a chemicky vázané vlhkosti. 

Z chemických prvků je 50% zastoupen uhlík, s dalšími 40 % kyslík a dusík. Povrch vlákna je 

šupinovitý. 

Výrobky z čisté střižní vlny mohou byt označeny symbolem kvality tzv. vlněná pečeť 

(je mezinárodně chráněná, dostávají ji lněné tkaniny, pleteniny, oděvy, koberce). 

U sortimentu vln se také setkáváme s těmito pojmy: 

 střižní vlna - získává se ostříháním ovcí, znakem je délka 20-300 mm, obloučkovitost, 

jemnost, lesk a čistota, 

 recyklovaná - vlna už jednou použitá, nebo z odpadu při výrobě, 

 jirchářská - vlna získaná z mrtvých ovcí. 

 

Vlnu lze také rozdělit na mýkanou (je kratší, kadeřivější, příze jsou hrubší, má chlup) 

a česanou (delší vlákna, jemnější, hladší). 

Vlastnosti: 

 má bílkovinový základ se zvláštní strukturou řetězcové molekuly, 

 má vynikající pružnost a ohebnost, 

 nemačkavá, ale za mokra ztrácí 10-20% pevnosti,  

 šupinkovatost povrchu, hřejivost, plstivost, pružnost,  

 voda proniká v podobě páry, ne kapek, dobře saje pot, dlouho schne, 

 odolnost vůči škůdcům je malá, 

 barvení dvou partií vlny na úplně stejný odstín je sotva možné. 

Ošetřování: 

 nenamáčí se, pere se na 30-40°C při použití prášku na vlnu, 

 suší se rozložené, žehlit je vhodné přes vlhké plátno na 150°C. 

Použití: 

 kabáty, pláště, obleky, čepice, svetry, šaty, dekorační textilie, přikrývky. 

 

Vlna je podstatně dražší než běžná textilní vlákna. 
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2)  Přírodní hedvábí 

je nejjemnější přírodní vlákno, které se získává z výměšků kukly bource morušového. 

Samička klade vajíčka, z nichž se klubou housenky vylučující tekutinu, která na vzduchu 

tuhne a vytvoří tak kolem housenky kokon z vláken. Zámotek má délku 3-4000 m. 

Nejkvalitnější je střední vrstva 800-1200m. Je to jediné „nekonečné“ přírodní textilní vlákno.
2
 

V Číně se používalo hedvábí již asi před 5000 lety na struny a rybářské šňůry, do Evropy se 

dostalo teprve před 1500 lety.  

Vynalezení jeho výroby opřádá legenda. Podle ní se objev hedvábného vlákna datuje 

do roku 2640 př. n. l.. Jistý Chuang-Ti požádal svou ženu, aby zjistila, kdo škodí jeho 

morušovníkům. Manželka objevila bílé housenky, které vytvářely lesklé zámotky. Jeden 

zámotek náhodou upustila do horké vody a zjistila, že z něj může vytáhnout jemné vlákno 

a navinout ho na cívku. Podle všeho tak objevila technologii výroby hedvábí, která zůstala 

po více než 2000 následujících let čínským tajemstvím.
 
[65] 

„Hedvábí bylo vždy velmi cenným obchodním artiklem. Bylo z Číny dováženo 

až do Persie či Říma, kde bylo s oblibou používáno. Výrobní monopol na hedvábí si Čína 

udržela až do 6. století (n. l.), pokus o vývoz technologie se trestal smrtí. Technologie se podle 

pověsti rozšířila díky dvěma mnichům, kterým se podařilo dopravit pár bource morušového 

do Evropy. Od 7. století se hedvábnictví rozvíjí hlavně v Byzanci. Díky obchodu s Araby 

se hedvábí rozšiřuje i na jih. Definitivně se rozvíjí jeho výroba během křížových výprav, 

kdy křižáci (za pomoci Benátčanů) po vyplenění Konstantinopole přivezli s sebou i chov 

bource. Díky Benátčanům se hedvábí rozšířilo po celé jižní Evropě.“[65] 

Čína ovládá i v současné době podstatnou část výroby a obchodu s tímto zbožím.  

Domovem přírodního hedvábí je Čína, ale i Španělsko, Řecko, Francie. 

Mimo výměšku bource morušového se k textilnímu zpracování hodí tzv. plané 

hedvábí (asi 5-10 % celkového množství), z nichž nejznámější je tussah. Housenka tohoto 

druhu se živí hlavně dubovým listím, vlákno se získává z kokonu po vylíhnutí motýla. 

Jeden kokon bource morušového obsahuje až 4000 metrů vlákna obaleného 

a navzájem slepeného sericinem (druh klihu). Sericin změkne v horké vodě, vlákna            

z 5-6 zámotků se spojí dohromady a při smotávání na viják se chladnoucím sericinem znovu 

slepují. 

                                                           
2
 Údajně nejjemnější přírodní vlákno s průměrem 4 µm předou pavouci druhu Nephila a Agriope. 
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Nejdříve se odmotá z každého kokonu 500-1000 metrů vnější vrstvy obsahující 

méněcenné vlákno, které se později zpracovává podobným způsobem jako mykaná vlna 

na tzv. buretovou přízi. Prostřední část kokonu, asi 1000 m v jednom kuse, je nejkvalitnější 

vlákno zvané gréž. Gréž obsahuje ještě až 30 % sericinu. Teprve po jeho odklížení v louhu 

dostane vlákno správný lesk a ohebnost. Aby se nahradil úbytek váhy po odstranění sericinu 

a aby vláknobylo možné lépe zpracovávat, napouští se pak různými solemi.  

Gréž se zpracovává ve tkalcovně jako jednoduchá příze z 8-10 vláken s velmi nízkým 

zákrutem v jemnosti až 10 tex nebo se z ní vyrábí skané příze. Podle stupně zakroucení 

se rozeznává: 

 krep až s 3500 zákruty na metr, 

 organsin má vyšší zákrut a tloušťku 18/20 dtex, 

 trama je příze skaná s maximálně 150 zákruty na metr, jemnost 20/22 dtex. 

 

Z vnitřku kokonu zůstane asi 2000 metrů útržků 20-40 cm dlouhých. Z těch se vyrábí 

šapové příze až do jemnosti 2,5 tex výrobním postupem podobným spřádání česané vlny. 

Hedvábí se často míchá s vlnou nebo se lnem, příze se používá na módní tkaniny. Tímto 

způsobem se také zpravidla zpracovává hedvábí tussah. 

Vlastnosti: 

 malá pevnost, je hladké, nehřeje, má typický lesk, splývavost,  

 škodí mu slunce a pot, 

 v ruce tzv. šustí. 

Ošetřování: 

 nenamáčet, prát na 20-30°C, pro osvěžení barvy přidat ocet,  

 sušit ve stínu, neždímat, žehlit na 150°C přes vlhké plátno. 

Použití: 

Přírodní hedvábí může při použití na textilní výrobky konkurovat umělým vláknům 

jen tam, kde se vyžaduje zvláštní vzhled (lesk), efekt nebo určitá exkluzivita (móda) spolu 

se solidními užitnými vlastnostmi (tažnost, ohebnost, lehkost, izolační schopnosti): 

 módní zboží - společenské šaty (brokát, mušelín, taft), halenky a košile, kravaty, šaty, 

šály, prádlo, dekorace, deštníky (zpravidla pestrý tisk na tkanině), 

 speciální šicí nitě a skané příze na ruční pletení, 

 technické textilie – izolace, padáky, pásky do psacích strojů. 
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1.3.2 Chemická vlákna 

A. Z přírodní polymerů 

základní surovinou je buničina, která se vyrábí ze dřeva jehličnanů. 

 

1) Viskozové vlákno 

je bílé, lesklé, na omak příjemné, vysoce nasáklivé. Ve vodě ztrácí pevnost, nesmí se 

vyvařovat, ani ždímat. Ve směsi s vlnou se používá na vrchní ošacení, ve směsi s bavlnou 

na osobní prádlo. 

2) Měďnaté vlákno 

má podobné vlastnosti jako vizkozové, ale hodně se mačká. Používá se na lehké 

šatovky, podšívky a dámské prádlo 

3) Acetátové vlákno 

za mokra neztrácí pevnost, je pružnější a svými vlastnosti se nejvíce blíží přírodnímu 

hedvábí, dobře se skládá. Používá se na košiloviny, trikotáž, skládané sukně. 

 

B. Ze syntetických polymerů 

Vlákna vyráběná z chemických surovin. Vyrábí se buď jako vlákna nekonečná, 

nebo ve formě střiže (rozstříhaná nekonečná vlákna, tak aby se dala směšovat s přírodními 

vlákny). Všechna tato vlákna mají celou řadu žádoucích vlastností jako např. odolnost, 

pevnost, nemačkavost, snadné ošetřování, rychlé schnutí. Nedostatkem je malá savost potu, 

neprodyšnost, přitahují prach. 

1) Polyesterová vlákna (PES) 

Pro jejich výrobu je základní surovinou nafta. ají největší odolnost proti slunečnímu 

záření. Vyrábí se z nich hlavně záclony. V kombinaci s bavlnou se používají na lehké obleky, 

košile, dámské šaty. Vyskytují se pod obchodními názvy tesil, krumplen, slotera. 

2) Polyamidová vlákna (PAD) 

jsou mezi umělými vlákny nejrozšířenější. Surovinou pro jejich výrobu jsou fenoly 

získané z kameno-uhelného dehtu. Vyznačují se pevností za sucha i mokra, a největší 

odolností v oděru. Lze je nalézt pod obchodními názvy silon, chemlon, dederon, nilon. Jejich 
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využití je široké, zjm. jsou využívána na výrobu koberců, punčoch, záclon, lan, umělých 

kožešin, strun do tenisových raket. 

3)  Polyakrylonitrilová vlákna (PAN) 

je vlákno vlněného charakteru, je ale o 1/3 objemnější, žmolkuje se, ale nekouše. 

Používá se na vesty, svetry, plyšové hračky, deky „larisa“. 

4) Polypropylenová vlákna (POP) 

je nejlehčí syntetické vlákno. Je lehké, ale zároveň také pevné a pružné. Má širokou 

škálu použití ve sportu na sportovní oblečení (2- vrstvé: spodní z propylenu, vrchní z bavlny). 

5) Polyvinylchloridová vlákna (PVC) 

má největší statický náboj, nedostatkem je tepelná odolnost. Při 70°C se sráží. Používá 

se na prádlo pro revmatiky, potahové a dekorační tkaniny. 

6) Polyuretanová vlákna (PUR) 

se vyrábí z plastu. Má vysokou pružnost, roztažnost, odolává slunci. Nepoužívanější 

je vlákno lycra. Používá se na plavky, punčochy, elastické prádlo. 
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2 ZKUŠEBNICTVÍ V OBLASTI HOŘLAVOSTI TEXTILNÍCH 

MATERIÁLŮ 

Hoření je fyzikálně chemická oxidační reakce, při které hořlavá látka reaguje vysokou 

rychlostí s oxidačním prostředkem za vzniku tepla a světla. Je to reakce exotermická. [63] 

K tomu aby došlo k hoření je zapotřebí přítomnosti:  

1) hořlavé látky (pevné, kapalné nebo plynné),  

2) oxidačního prostředku (vzdušný kyslík),  

3) zdroje zapálení s dostatečným množstvím energie a vysokou teplotou (plamen, jiskra).  

Spojení prvních dvou podmínek se také nazývá hořlavý soubor.  

 

Hořlavost je pak definována jako schopnost materiálu po zapálení hořet. [51] Testů 

hořlavosti materiálů, kterými se hodnotí schopnost materiálů šířit plamen, je celá řada, 

protože žádná z nich není univerzální. Liší se podle tvarové modifikace nebo oblasti použití 

materiálů. [3] 

Hořlavost textilních materiálů mimo jiné ovlivňuje orientace vláken. Platí, že textilní 

vlákno hoří rychleji ve vertikální poloze než v poloze horizontální. Dalším aspektem, který 

ovlivňuje hořlavost, je životní cyklus textilního výrobku. Čím déle je výrobek užíván a také 

prán, tím snadněji bude hořet. [2] 

2.1 Termíny a definice 

Zkoušky hořlavosti textilních materiálů se vykonávají dle určených norem, které 

budou představeny níže. Pro základní orientaci v terminologii jsou v této podkapitole uvedeny 

termíny a definice, které s uvedenou oblastí souvisejí a jsou standardně využívány 

v oborových normách. 

 doba působení plamene (flame application time) -  doba, po kterou působí plamen 

na zkušební vzorek 

 doba šíření plamene (flame spread time) – doba, ze kterou plamen na hořícím materiálu 

překoná určité vzdálenosti za specifických podmínek zkoušení 
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 doba samovolného hoření plamenem (afterflame time), trvání hoření (duration 

of flame) – doba, po kterou materiál hoří plamenem za stanovených podmínek 

po odstranění zdroje zapálení 

 zapálení (ignitron) – začátek hoření 

 trvalé hoření (sustained combustion) – hoření zkušebního vzorku, jehož samovolná doba 

hoření je minimálně 5 s nebo když dosáhne horního okraje nebo svislých okrajů do 5 s 

 minimální doba zapálení (minimum ignitron time) – minimální doba vystavení 

materiálu zdroji zapálení, k dosažení jeho trvalého hoření za stanovených podmínek 

zkoušení 

 povrchové ožehnutí (surface flash) – rychlé rozšíření plamene po povrchu materiálu 

bez zapálení jeho základní struktury, při dosažení první značkovací nitě, u které může, 

ale nemusí dojít k přehoření, nebo po hraně svisle umístěného zkušebního vzorku 

 hořící zbytky (flameng debris) – materiál, který se odděluje od zkušebního vzorku 

během zkušebního postupu, padá pod spodní hranu zkušebního vzorku a zapálí filtrační 

papír 

 průmyslové a technické textilie (industrial and technical textiles) – jakákoliv textilie, 

která se může používat pro průmyslové a technické účely. Definice nezahrnuje textilie 

pro všeobecné účely, jako jsou záclony, závěsy, ochranné oděvy, nábytkové textilie 

nebo lůžkoviny 

 

2.2 Základní české normy  

Většina norem zabývajících se hořlavostí textilií běžně využívaných k testování 

v České republice vychází z norem evropských. Evropské normy jsou vydávány ve třech 

světových jazycích (anglický, německý a francouzský), jiné jazykové mutace mají stejný 

status za podmínky, že byly přeloženy členy Evropského výboru pro normalizaci (jehož 

členem je za Českou republiku Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví - ÚNMZ), kteří za překlad do svého národního jazyka odpovídají. V případě 

České republiky tak dostává norma na začátku svého názvu přídomek ČSN. [42] 
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2.2.1 ČSN EN ISO  6940 (80 0805)  

Norma ČSN EN ISO 6940 Textilie – Hořlavost – Zjišťování snadnosti zapálení svisle 

umístěných zkušebních vzorků [27]  je v platnosti od října 2004 a vychází z evropské normy 

EN ISO 6940 (únor 2004).  

Tato mezinárodní norma stanoví metodu pro měření snadnosti zapálení u svisle 

umístěných plošných textilií a průmyslových výrobků ve formě jednokomponentních 

nebo vícekomponentních textilií (povrstvených, prošívaných, vícevrstvých, se sendvičovou 

konstrukcí a v podobných kombinacích) při vystavení působení malého, definovaného 

plamene. 

Používá se k posuzování vlastností plošných textilií při kontaktu s plamenem 

za stanovených podmínek. Výsledky nelze aplikovat na situace, kdy je omezen přístup 

vzduchu, a nebo je materiál vystaven velkému zdroji intenzivního tepla.  

Podstatou zkoušky je působení definovaného plamene ze specifikovaného hořáku 

na plochu nebo spodní stranu textilních zkušebních vzorků umístěných ve svislé poloze. 

Průměrná doba zapálení se pak stanoví jako průměrná hodnota naměřených dob potřebných 

pro zapálení zkušebních vzorků plamenem. 

V normě je dále popsáno zařízení pro zkoušení (specifikace hořáku), bezpečnostní 

opatření při zkoušce, odběr, počet a velikost zkušebních vzorků, ovzduší pro klimatizování 

a zkoušení, příprava a postup zkoušky, výpočet průměrné doby zapálení a jeho přesnost 

a údaje povinné pro protokol o zkoušce. V přílohách je pak uveden popis a konstrukce 

hořáku, zpracovaný příklad pro výpočet průměrné doby zapálení a technické prostředky 

pro zkoušení.  

2.2.2 ČSN EN ISO 6941 (80 0806) 

Norma ČSN EN ISO 6941 Textilie – Hořlavost – Měření rychlosti šíření plamene 

u svisle umístěných zkušebních vzorků je z července 2004.[28] 

Tato mezinárodní norma stanoví metodu pro měření rychlosti šíření plamene u svisle 

umístěných plošných textilií a průmyslových výrobků ve formě jednokomponentních 

nebo vícekomponentních textilií (povrstvených, prošívaných, vícevrstvých, se sendvičovou 

konstrukcí a v podobných kombinacích) při vystavení působení malého, definovaného 

plamene. 
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Podstatou zkoušky je působení definovaného plamene ze specifikovaného hořáku 

po dobu 10 s na plochu nebo na spodní stranu textilních zkušebních vzorků umístěných 

ve svislé poloze. Zaznamenávají se doby šíření plamene v sekundách potřebné k tomu, 

aby přední část plamene přešla mezi značkovacími nitěmi umístěnými nad povrchem 

zkušebního vzorku ve třech vzdálenostech od zapalovacího plamene.  

V normě je dále popsáno zařízení pro zkoušení (specifikace hořáku), bezpečnostní 

opatření při zkoušce, odběr, počet a velikost zkušebních vzorků, ovzduší pro klimatizování 

a zkoušení, příprava a postup zkoušky, shodnost a údaje povinné pro protokol o zkoušce. 

V přílohách je pak uveden popis a konstrukce hořáku, zpracovaný příklad pro výpočet 

průměrné doby zapálení a technické prostředky pro zkoušení.  

2.2.3 ČSN EN 1103 (80 0804) 

ČSN EN 1103 (80 0804) Textilie – Oděvní textilie – Podrobný postup pro zjišťování 

chování při hoření je platná od června 2006. [11] Tato evropská norma stanoví postup 

pro zjišťování chování oděvních textilií při hoření zkouškou zapálení povrchu podle 

EN ISO 6941, a to před čištěním a po čištění. Oproti původní normě jsou změněny podmínky 

klimatizování a je doplněno chemické čištění. Norma se nevztahuje na ochranné oděvy. 

2.2.4 Záclony a závěsy 

ČSN EN 1101 (80 6310) Textilie – Hořlavost – Záclony a závěsy – Podrobný postup 

pro stanovení snadnosti zapálení svisle umístěných vzorků (malý plamen) [9] je normou 

platnou od října 1997, přičemž snadnost zapálení se stanovuje dle ČSN EN ISO 6940. Její 

součástí je definovaný postup pro odebírání laboratorních vzorků, čištění, zkušební vzorky, 

klimatizování  a postup zkoušky. Uvádí také náležitosti protokolu o zkoušce. 

ČSN EN 1102 (80 6311) Textilie – Hořlavost – Záclony a závěsy – Podrobný postup 

pro stanovení šíření plamene u svisle umístěných vzorků. [10] Tato norma rovněž z října 1997 

se odvolává na postup stanovení šíření plamene definovaný v ČSN EN ISO 6941. Obsahuje 

stejné oblasti jako norma předcházející. 

Obsahuje termíny a definice vztahující se k dané problematice, dále pak předběžnou 

úpravu vzorků čištěním, klimatizování, popisuje odběr a velikost zkušebních vzorků, postup 

zkoušky a upřesňuje požadavky na protokol o zkoušce.  
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ČSN EN 13772 (806312) - Textilie a textilní výrobky - Chování při hoření - Záclony 

a závěsy - Měření šíření plamene u svisle umístěných vzorků s velkým zdrojem zapálení 

je norma platná od října 2011. [12] Tato evropská norma stanoví metodu pro měření rychlosti 

šíření plamene u svisle orientovaných textilií určených pro záclony a závěsy, 

a to jednoduchých nebo vícesložkových textilií (povrstvených, prošívaných, vícevrstvých, 

sendvičových nebo podobně kombinovaných) pomocí velkého zdroje zapálení. 

Na určenou oblast spodní části zadní strany svisle umístěného zkušebního vzorku 

se aplikuje tepelný tok o definované energii. Po stanovené době expozice (30 s) se aplikuje 

malý plamen definovaný v EN ISO 6941 po dobu 10 s na malý odstřih bavlněné tkaniny, 

který je upevněn kolem spodního okraje zkušebního vzorku. Případné šíření plamene se měří 

pomocí přehoření značkovacích nití. 

Norma je založena na Evropském výzkumném programu (CT 96-2057), který 

problematiku šíření plamene zkoumal v několika nezávislých laboratořích na celém spektru 

materiálů. Popisuje podstatu zkoušky, upozorňuje na zdraví a bezpečnost zkoušející osoby, 

definuje zařízení a materiály používané ke zkoušení. Dále charakterizuje postup kalibrace, 

laboratorní vzorky z hlediska čištění, velikosti, počtu. Podstatnou částí jsou požadavky 

na protokol o zkoušce.  

ČSN EN 13773 (806313) - Textilie a textilní výrobky - Chování při hoření - Záclony 

a závěsy - Klasifikační systém. [13] Tato evropská norma (srpen 2003) stanoví klasifikační 

systém pro chování při hoření svisle umístěných plošných textilií určených pro záclony 

a závěsy a pro podobná použití jako jsou žaluzie a textilní obložení stěn, kde se požaduje 

klasifikace. Tento klasifikační systém je založen na posuzování snadnosti zapálení a šíření 

plamene za použití dvou zdrojů zapálení s různou tepelnou intenzitou a vztahuje se 

ke zkoušce zapálení hrany podle EN 1101 pozměněné tak, že se začíná působit plamenem 

1 s a doba zapalování se postupně zvyšuje. 

Součástí normy jsou metody kapitoly zkoušení a použitá kritéria, klasifikační třídy 

a definice zapalitelnosti nebo snadnosti zapálení. 
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2.2.5 Lůžkoviny 

ČSN EN 14533 (800870)  - Textilie a textilní výrobky - Chování lůžkovin při hoření - 

Klasifikační schéma (únor 2004). [15]  

Tato evropská norma stanoví klasifikační schéma pro chování lůžkovin při hoření 

na základě dvou zdrojů zapálení (doutnající cigareta a malý otevřený plamen). Klasifikace 

se používá pouze pro jednotlivé lůžkoviny, nikoliv pro kompletní postelovou soupravu. 

Základem pro klasifikační schéma jsou kritéria zapálení, uvedená v EN ISO 12952-1 

a EN ISO 12952-3. 

Norma obsahuje základ klasifikace, metody zkoušení a kritéria pro přijetí.  

 

ČSN EN ISO 12952-1 (807615) - Textilie - Hodnocení zápalnosti lůžkovin - Část 1: 

Zdroj zapálení: doutnající cigareta (květen 2011) [21] 

ČSN EN ISO 12952-2 (807615) - Textilie - Hodnocení zápalnosti lůžkovin - Část 2: 

Zdroj zapálení: ekvivalent plamene zápalky (červen 2011) [22] 

Tyto dvě části normy ISO 12952 platí pro lůžkoviny, které mohou být běžně umístěny 

na matracích, např.: 

 potahy matrací; 

 podložky; 

 inkontinenční prostěradla a podložky; 

 prostěradla; 

 přikrývky; 

 elektrické přikrývky; 

 prošívané přikrývky (péřové přikrývky) a povlaky; 

 polštáře (s jakoukoli náplní) a podhlavníky; 

 povlaky na polštáře. 

Netýká se matrací, koster lůžek a chráničů matrací. 
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2.2.6 Průmyslové a technické textilie 

ČSN EN 1624 (800802) - Textilie a textilní výrobky - Chování průmyslových 

a technických textilií při hoření - Postup pro stanovení šíření plamene svisle umístěných 

vzorků. [16] Tato evropská norma z května 2005 stanoví postup pro stanovení šíření plamene 

svisle umístěných vzorků průmyslových a technických textilií při zkoušení 

podle EN ISO 6941. 

ČSN EN 1625 (800803) - Textilie a textilní výrobky - Chování průmyslových 

a technických textilií při hoření - Postup pro stanovení zápalnosti svisle umístěných vzorků 

(rovněž květen 2005). [17] Tato evropská norma stanoví postup pro stanovení šíření plamene 

svisle umístěných vzorků průmyslových a technických textilií při zkoušení 

podle EN ISO 6941. 

 

2.2.7 Nábytek 

ČSN EN 1021-1 (910232) - Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - 

Část 1: Zdroj zapálení - žhnoucí cigareta (září 2006) [7] 

ČSN EN 1021-2 (910232) - Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - 

Část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky [8] 

 

2.2.8 Hračky 

ČSN EN 71-2 (943095) - Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost (únor 2012). [18] 

Tato evropská norma stanoví kategorie hořlavých materiálů zakázaných ve všech hračkách 

a požadavky na hořlavost určitých hraček, jsou-li vystaveny malému zdroji zapálení. 

Metody zkoušení popsané v kapitole 5 mají za účel zjistit hořlavost hraček při stanovených 

zvláštních zkušebních podmínkách. Získané výsledky nemohou být tedy považovány 

za úplnou informaci o možném požárním nebezpečí hraček nebo materiálů, když jsou 

vystaveny jiným zdrojům zapálení. 

Tato evropská norma obsahuje všeobecné požadavky týkající se všech hraček a určité 

požadavky a metody zkoušení, které se týkají hraček uvedených v normě (např. hraček 
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nošených na hlavě, které obsahují vousy, kníry, paruky, maškarní kostýmy, měkce vycpaných 

hraček a dalších), které jsou považovány za nejnebezpečnější. Další požadavky týkající 

se hořlavosti elektrických hraček jsou uvedeny v EN 62115. Požadavky této evropské normy 

nezbavují rodiče nebo pečovatele zodpovědnosti sledovat dítě během hraní. 

Protože jde o normu velice důležitou a v poslední době také často diskutovanou 

spotřebiteli (např. na webu časopisu dTest), je zde pro informaci uveden celý seznam 

předmětů, kterých se norma týká (číslování převzato z obsahu): 

4.2 Hračky nošené na hlavě  

4.2.1 Všeobecně 

4.2.2 Vousy, kníry, paruky atd., vyrobené z vlasů, vlasového materiálu nebo materiálu 

s podobnými vlastnostmi (např. volně visících stuh, papírových proužků, textilních proužků 

nebo jiných splývajících prvků), který vyčnívá 50 mm nebo i více nad povrch hračky   

4.2.3 Vousy, kníry, paruky atd., vyrobené z vlasů, vlasového materiálu nebo materiálu 

s podobnými vlastnostmi (např. volně visících stuh, papírových proužků, textilních proužků 

nebo jiných splývajících prvků), který vyčnívá méně než 50 mm nad povrch hračky   

4.2.4 Tvarované masky nebo polomasky na hlavu   

4.2.5 Splývající prvky hraček nošených na hlavě (kromě těch, na které se vztahuje 

4.2.2 a 4.2.3), kapuce, ozdoby hlavy (čelenky) apod., masky, na které se nevztahuje 4.2.4, 

které částečně nebo úplně pokrývají hlavu (např. textilní a lepenkové masky, masky na oči, 

masky na obličej), avšak s výjimkou masek spadajících pod článek 4.3 

4.3 Maškarní kostýmy a hračky, které dítě nosí na sobě při hře 

4.4 Hračky, do kterých může dítě vlézt 

4.5 Měkce vycpané hračky   

 

2.2.9 Stanové přístřešky, stany a podobné výrobky 

ČSN EN 14115 (800807) - Textilie - Chování při hoření materiálů na stanové 

přístřešky, velké stany a podobné výrobky - Snadnost zapálení. [14] 

Tato norma platná od září 2002 stanoví zkušební metodu pro zjišťování chování při 

hoření průmyslových a technických textilií používaných na výrobu plachet, velkých stanů, 
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stanových přístřešků, souvisejících konstrukcí, vzduchových kanálů atd. Není určena pro 

materiály používané na malé kempingové stany, jiné vnitřní prvky, markýzy a vložky 

používané uvnitř velkých stanů a stanových přístřešků. Zkušební vzorky jsou za stanovených 

podmínek vystaveny účinkům tepelného záření a působení horkých plynů proudících přes 

zkušební vzorek. Pro zapálení plynů se používá plamen. Účinky zapálení se zaznamenají 

a měří se rozsah poškození. 

Obsahuje termíny a definice, popisuje podstatu zkoušky, zkušební zařízení a zkušební 

vzorky, klimatizování, postup zkoušky a požadavky na protokol. V příloze je pak popsána 

kalibrace elektrického topného tělesa.  

 

2.2.10  Úpravy textilií před zkoušením 

ČSN EN ISO 12138 (800808) - Textilie - Postupy domácího praní plošných textilií 

před zkoušením hořlavosti (červenec 1998). [20] Tato norma stanoví postupy pro hodnocení 

možného účinku opakovaného domácího praní při zvolené teplotě praní na plošné textilie 

s nehořlavou úpravou. Stanovené pračky a postupy jsou na základě ISO 6330 s výjimkou 

specifických požadavků na tvrdost a objem vody, typ a množství pracího prostředku, náplň 

pračky a stupeň vratného chodu. 

Postupy stanovené v této mezinárodní normě poskytují normalizované postupy 

domácího praní přicházejícího v úvahu pro použití před zjišťováním hořlavosti textilních 

materiálů. Postupy vypracované na základě ISO 6330 obsahují některé přídavné body, které 

zajišťují, že určité kritické parametry se budou zkoušet přísněji. Alternativní postupy 

pro hodnocení účinku komerčního praní na hořlavost plošných textilií jsou uvedeny 

v ISO 10528. 

Z důvodu rozsáhlosti pracích postupů používaných v domácnosti, není možné stanovit 

normalizované prací postupy, které by imitovaly vliv praní za všech možných podmínek. 

Tyto postupy však mohou být použity ke zjištění, které materiály jsou nepříznivě ovlivněny 

domácím praním za podmínek, které jsou vhodné pro materiál, který má být prán. Nepříznivé 

účinky nejsou omezeny pouze na textilie s nehořlavou úpravou. Hořlavost textilních materiálů 

může být ovlivněna kombinací různých výsledků působení pracích postupů: 

 sráživostí materiálů, způsobující zvýšení plošné hmotnosti; 

 oděrem materiálu, způsobujícím snížení plošné hmotnosti; 
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 odstraněním úprav; 

 chemickou změnou vláken nebo úprav; 

 usazováním solí z tvrdé vody; 

 použitím měkčících prostředků při máchání. 

 

Jsou sledovány různé faktory těchto zkušebních postupů, aby bylo možné tyto účinky 

co nejobsáhleji normalizovat. Hlavní rysy těchto postupů jsou: 

a) Tvrdost vody - Je stanovena střední tvrdost vody, aby se zajistilo, že je možné 

detekovat jakékoliv větší efekty způsobené usazováním nebo chemickými změnami. Odlišné 

postupy přípravy vody této tvrdosti jsou uvedeny v závislosti na výchozí tvrdosti vodovodní 

vody. 

b) Množství náplně a složení prací náplně - Tyto faktory ovlivní mechanický účinek 

pračky a vznik usazenin. 

 c) Objem lázně pro praní a máchání - Poměr lázeň/plošná textilie ovlivní 

mechanický účinek a vznik usazenin. Kromě toho je třeba znát objem použité vody 

pro nezbytné nastavení tvrdosti vody. 

 d) Typ a množství pracího prostředku - Použití standardního bezfosfátového 

detergentu, obsahujícího perboritan sodný a aktivátor bělení je doporučeno proto, že se 

zvyšuje používání tohoto typu pracího prostředku. Použití pracího prostředku musí být 

schváleno mezi zúčastněnými stranami. Prací prostředek může mít vliv na chemické změny 

materiálu nebo úprav bělícím účinkem a tedy ovlivňuje usazování, protože sekvestrační 

účinek bezfosfátových nosičů je zakotven v jeho složení. 

 e) Teplota praní - Jsou stanoveny čtyři normalizované prací teploty, aby z nich 

mohla být zvolena teplota vhodná pro praný materiál. 

f) Stupeň vratného chodu - Doba zahřívání může být velmi odlišná v závislosti 

na teplotě přiváděné vody a výhřevnosti pračky. Redukovaný chod se používá během plnění 

a zahřívání pro zamezení změn mechanického účinku. Normální vratný chod je stanoven 

pro 12 min praní při 50 
o
C a 60 

o
C, ale redukovaný chod je používán během praní při 30 

o
C 

a 40 
o
C. 
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g) Postup máchání - Je stanoven normalizovaný postup máchání, protože máchání 

může mít podstatný vliv na usazování solí z tvrdé vody. Měkčící prostředky se nesmějí 

pro textilie s nehořlavou úpravou použít. 

 h) Pračka - Popsané postupy povolují použití dvou různých typů praček. Pro každý 

typ pračky musí být stanoveny pokud možno shodné podmínky praní. Množství náplně je 

60 g na litr objemu bubnu a množství pracího prostředku je 20 g na kilogram prací náplně. 

Pro pračky s horizontálním bubnem (typ A) je poměr lázně k prací náplni 5,0: 1,0 při praní 

a 9,0: 1,0 při máchání. 

Mechanický účinek a poměr lázně k plošné textilii (20: 1), používaný pro pračky 

s vertikálním bubnem (typ B) se liší od toho, který je používán pro pračky typu A. Zkušenosti 

ukazují, že zkoušení v těchto typech praček je stejně účinné pro stanovení ztráty úpravy, 

i když mechanický účinek a usazování mohou být odlišné. 

ČSN EN ISO 10528 (800836) - Textilie. Postupy komerčního praní plošných textilií 

před zkoušením hořlavosti (prosinec 1996). [19] Tato norma stanoví postup pro hodnocení 

možného účinku opakovaného komerčního praní na hořlavost plošných textilií. Efekt praní se 

simuluje použitím plně automatických praček s horizontálním bubnem nebo malým 

komerčním pracím strojem. 

Metody uvedené v této normě simulují účinek komerčních pracích postupů s použitím 

měkké vody. U stanovených praček se všeobecně jedná o typ s horizontálním bubnem 

s vratným chodem, které se nyní používají v laboratořích, značně se lišící kapacitou, rychlostí 

otáčení a způsoby ovládání hladiny kapaliny a teploty. 

Alternativní postupy pro hodnocení účinku domácího praní s použitím tvrdé vody 

na hořlavost plošných textilií jsou stanoveny v ISO/DIS 12138 „Textilie - Postupy domácího 

praní plošných textilií před zkoušením hořlavosti". 

Tyto postupy jsou založeny na použití obvyklých poměrů lázně 5 : 1 pro praní a 9 : 1 

pro máchání, které jsou na spodní hranici rozsahu, běžně používaného při praní. 

Z praktických důvodů se stanoví bez přítomnosti náplně. Během praní se přidává další voda, 

ale její množství se mění podle použitého typu stroje a nemůže se ovládat. 

Stanovená teplota praní (75 3) 
o
C se prokázala jako dostačující pro desinfekci 

nemocničního prádla. Použití vyšších teplot nezpůsobí žádné výrazné zlepšení čistícího 

efektu. Některé textilie nemusí být pro praní při této teplotě vhodné z důvodu srážení nebo 
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jiných faktorů. Pro plošné textilie, u kterých dochází při této teplotě ke změně rozměrů nebo 

k jiným změnám, se doporučuje alternativní postup při teplotě praní (40 3) 
o
C. 

 

ČSN EN ISO 3175-1 (800809)  - Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění 

a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 1: Hodnocení vlastností po čištění 

a dopravě [23] 

Tato část ISO 3175 stanoví metodu pro hodnocení textilních výrobků, které byly 

zkoušeny podle ISO 3175-2. Jsou určeny vlastnosti plošných textilií a oděvů, které se mohou 

měnit při chemickém čištění a následné úpravě a jsou uvedeny vhodné metody 

podle existujících mezinárodních norem pro hodnocení těchto změn. Jiné vlastnosti, které jsou 

také důležité, ale neexistují pro ně mezinárodní normy s vhodnými postupy pro jejich 

hodnocení, jsou uvedeny v Příloze A, včetně doporučení, jak postupovat při jejich hodnocení.  

Chemické čištění je postup pro čištění textilií v organickém rozpouštědle, 

které rozpouští oleje a tuky a rozptyluje částice špíny v podstatě bez bobtnání a pomačkání, 

ke kterému dochází při praní nebo čištění za mokra. Do rozpouštědla může být pomocí 

povrchově aktivního činidla přidáno malé množství vody za účelem lepšího 

odstranění špíny a skvrn. Některé výrobky citlivé na vlhkost je vhodné čistit chemicky 

bez přidání vody do rozpouštědla. Povrchově aktivní činidlo se často používá k usnadnění 

odstranění špíny a ke snížení rizika šednutí, avšak je třeba vzít v úvahu, že povrchově aktivní 

činidla obsahují různá množství vody.  

Po chemickém čištění obvykle následuje vhodný postup regenerační doúpravy. 

Ve většině případů jde o některý způsob úpravy parou a/nebo žehlení za horka.  

Vlastnosti textilií nebo oděvů se mohou při chemickém čištění a úpravě parou a/nebo 

při žehlení postupně měnit a v některých případech jednotlivé zpracování může poskytnout 

jen malou indikaci o rozsahu rozměrových nebo jiných změn, které mohou nastat 

po opakovaném zpracování a které mohou ovlivnit životnost výrobku. Většina možných změn 

se obvykle projeví po třech až pěti postupech chemického čištění a doúpravy, uvedených 

v ISO 3175-2.  

Tuto normu doplňují ještě její další tři části lišící se způsobem použitého chemického 

čištění: 
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ČSN EN ISO 3175-2 (800809) - Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění 

a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 2: Postup pro zkoušení vlastností při čištění 

a doúpravě při použití tetrachlorethylenu (listopad 2010) [24] 

ČSN EN ISO 3175-3 (800809) - Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění 

a mokré čištění plošných textilií a oděvů - Část 3: Postup pro zkoušení chování při čištění 

a doúpravě za použití uhlovodíkových rozpouštědel (březen 2004) [25] 

ČSN EN ISO 3175-4 (800809) - Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění 

a mokré čištění plošných textilií a oděvů - Část 4: Postup pro zkoušení chování při čištění 

a doúpravě za použití imitovaného mokrého čištění (březen 2004) [26]  

 

V případě že jsou výrobky určeny pro několikanásobnou údržbu, nebo namočeny 

do vody v případě styku výrobku s vodou dle ISO 7771. Po usušení jsou vzorky 

klimatizovány podle ČSN EN ISO 139 (80 0056). 

 

2.3 Zkušebnictví v oblasti hořlavosti textilií ve světě 

2.3.1 USA 

A. ASTM 

Ve Spojených státech amerických řídí vydávání norem ASTM International (Americká 

společnost pro testování a materiály - American Society for Testing and Materials – ASTM). 

ASTM International je celosvětově uznávaným lídrem ve vývoji a šíření mezinárodních 

standardů. V současné době jsou některé z těchto 12.000 norem používány na celém světě 

ke zlepšení kvality výrobků, zvýšení bezpečnosti, usnadnění přístupu na trh a obchodu 

a budování důvěry spotřebitelů. 

Z mnoha ATSM norem jsou zde pro přehled uvedeny ty, které jsou využívány 

pro testování hořlavosti textilu. Protože nemají český ekvivalent, jsou jejich názvy ponechány 

v originále. Následuje jejich stručná charakteristika. [57] 

D 1230 – 94 (z roku 2001) – Standard Test Method for Flammability of Apparel 

Textiles se zabývá hodnocením hořlavosti textilních vláken v podobě oděvů a oblečení vyjma 

dětských pyžam a ochranných oděvů. Norma je využívána k měření a popisu vlastností 
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materiálů, výrobků nebo jejich součástí s ohledem na jejich reakci na horko nebo plamen 

v laboratorních podmínkách. Neměla by být využívána k popisu nebo hodnocení nebezpečí 

požáru, nicméně výsledky testování mohou sloužit jako část risk managementu.  

Norma, podobně jako je tomu u evropských norem, popisuje metody zkoušky, 

přístroje a zařízení, vzorkování, výpočty a jejich interpretaci a požadavky na zprávu.   

 D 2859 – 04 Standard Test Method for Ignition Characteristics of Finished Textile 

Floor Covering Materials uvádí požadavky na testování hořlavosti textilních podlahových 

krytin. Tato norma popisuje testovací metodu pro stanovení hořlavosti konečných textilních 

výrobků sloužících jako podlahové krytiny při vystavení zdroji zapálení v laboratorních 

podmínkách. Je aplikovatelná na všechny typy textilních podlahových krytin nezávisle 

na metodě jejich výroby a také na tom, zda jsou vyrobeny z umělých nebo přírodních vláken.  

D 4151 – 92 Standard Test Method for Flammibility of Blankets je normou testující 

hořlavost lůžkovin. Popisovaná metoda zkoušení je zaměřena především na odhalení vláken 

používaných k výrobě lůžkovin, která lehce vzplanou a tvoří plamen podél povrchu textilie.  

Součástí normy je přesná charakteristika laboratorního vybavení, včetně nákresů 

hořáku, stanovení vzorků a jejich testování, příprava vzorků a aparatury, klimatizování, 

interpretace výsledků a požadavky na zprávu.  

D 4391 – 93a – Standard Terminology Relating to The Burning Behavior of Textiles 

stanovuje terminologii týkající se zkoušení hořlavosti textilních materiálů. 

D 6413 – Standard Test Method for Flame Resistance of Textiles (Vertical Test) uvádí 

postupy měření odolnosti svisle orientovaných textilií. 

D 6545 – 00 - Standard Test Method for Flammability of Textiles Used in Children´s 

Sleepwear definuje testování hořlavosti materiálů používaných k výrobě dětských pyžam 

a spacích oděvů. Textil používaný na dětská pyžama je testován po 50 pracích a sušících 

cyklech ve stavu, který se podobá jeho životnímu cyklu.  

F 1955 – 99 - Standard Test Method for Flammability of Sleeping Bags popisuje 

testování hořlavosti spacích pytlů vyrobených z různých materiálů v závislosti na požadavcích 

na označení hořlavosti produktu. V charakteristice standardu se říká, že mnoho vláken díky 

různým vzhledovým nebo konečným materiálovým úpravám je v určité míře hořlavých. 

Některá hořlavá vlákna jsou používána k výrobě spacích pytlů a slouží tak jako případný 

zdroj nebezpečí snadného vznícení a hoření. Popisovaná metoda určí míru hořlavosti a tím 
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také nebezpečnosti výrobku, aby mohl být tento údaj využit při označení výrobku a snadnější 

akceptaci k vývozu.  

 

B. CFR 

Code of Federal Regulations (CFR) je kodifikace obecných a trvalých předpisů (někdy 

nazývaných správní právo), zveřejněných ve federálním rejstříku odděleními, výkonnými 

útvary a agenturami federální vlády Spojených států. [45] CFR je rozdělen na 50 oblastí, které 

reprezentují široký záběr právních předpisů podléhajících federální regulaci. Kapitola 16 

se zabývá obchodními praktikami a zahrnuje i oblast zkušebnictví hořlavosti textilních 

materiálů v souvislosti s vymezením vlastností textilních vláken definovaných pro potřeby 

mezinárodního obchodu. Mimo jiné obsahuje i tyto právní předpisy: 

16 CFR 1610 - Standard for the Flammability of Clothing Textiles (Norma 

pro hořlavost oděvního textilu) 

16 CFR 1630 (FF 1-70) - Standard for the surface flammability of carpets and rugs 

(Norma pro povrchovou hořlavost koberců a kusových koberečků) 

16 CFR 1631 (FF 2-70) - Standard for the surface flammability of small carpets 

and rugs (Norma pro povrchovou hořlavost malých koberců a kusových koberečků) 

 

2.3.2 Velká Británie 

Jelikož i ve Velké Británii jsou normy týkající se hořlavosti textilních materiálů 

zaměřeny na podobné oblasti textilií jako evropské nebo americké, je níže uvedený přehled 

orientační rešerší s volným překladem jejich názvů. [48] Britské normy vydává organizace 

British Standard Institution. [31] 

BS 5852:1988 - Fire tests for furniture. Methods of test for the ignitability by smokers' 

materials of upholstered composites for seating - for the purpose of the Furniture 

and Furnishings (Test hořlavosti nábytku. Metody testování zápalnosti čalouněných částí 

nábytku určeného k sezení kuřáckými materiály – nábytek a bytové doplňky) 
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BS 7176:2007 - Specification for resistance to ignition of upholstered furniture 

for non-domestic seating by testing composites (Specifikace pro odolnost proti vznícení 

čalouněného nábytku pro využití mimo domácnosti) 

BS EN 1021-1:2006 - Furniture. Assessment of the ignitability of upholstered 

furniture. Ignition source smouldering cigarette (Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného 

nábytku - Část 1: Zdroj zapálení - žhnoucí cigareta) – odpovídá české ČSN EN 1021 - 1 

BS EN 1021-2:2006 - Furniture. Assessment of the ignitability of upholstered 

furniture. Ignition source match flame equivalent (Nábytek - Hodnocení zápalnosti 

čalouněného nábytku - Část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky) - odpovídá české 

ČSN EN 1021 - 2 

BS 7175:1989 - British Standard method of test for the ignitability of bedcovers 

and pillows by smouldering and flaming ignition sources (Metoda testování vznětlivosti 

přehozů a polštářů od doutnajících a hořících zápalných zdrojů) 

BS 5438:1989 - Methods of test for flammability of textile fabrics when subjected 

to a small igniting flame applied to the face or bottom edge of vertically oriented specimen 

(Hořlavost svisle umístěných vzorků) 

BS 5852:2006 - Methods of test for assessment of the ignitability of upholstered 

seating by smouldering and flaming ignition sources (Hodnocení zapalitelnosti čalouněných 

sestav žhnoucím a hořícím zdrojem zapálení) 

 

2.3.3 Mezinárodní normy ISO 

Mezinárodní organizace pro standardizaci (International Organization 

for Standardization – ISO) je mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem. [35] 

Je autorem mnoha norem pro různé obory výrobních činností a testování, z nichž nejznámější 

a nejpoužívanější se týkají systémů managementu. Také však vydává normy z oblasti 

testování hořlavosti textilních materiálů, jež jsou mezinárodní předlohou pro české (a i jiné 

národní) verze.  

EN ISO 12952 – 1 - Textiles – Assessment of the ignitability of bedding items – 

Part 1: Ignition source: smouldering cigarette 
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EN ISO 12952 – 2 - Textiles – Assessment of the ignitability of bedding items – 

Part 2: Ignition source: match flame equivalent 

jsou mezinárodními předlohami české ČSN EN ISO 12952 – 1, 2, která se zabývá 

hořlavostí lůžkovin. 

Stejně tak i jiné normy ISO jsou předlohou pro česká vydání. Protože již byly jejich 

charakteristiky uvedeny výše (viz kap. 2.2), nebudou dále rozváděny. 

 

2.4 Zkoušky hořlavosti různých textilií 

Metody používané pro zkoušky hořlavosti se odvíjejí od účelu využití textilií. 

V následujících kapitolách je popsáno několik druhů testování, jak se provádějí v prostředí 

českých zkušeben. V celém textu je využito popisů zkoušek, jak jsou uváděny na webových 

stránkách Textilního zkušebního ústavu včetně konkretizace norem, dle kterých testování 

probíhá. U některých druhů textilií jsou vypsány i jiné normy, než již byly popsány, neboť jde 

o velmi specifické a méně používané standardy.
3
 Protože jsou tyto postupy standardizovány, 

jsou stejné pro jakoukoliv zkušebnu v České republice.  

2.4.1 Hořlavost oděvů a bytového textilu (mimo podlahovin) 

Zkoušení hořlavosti oděvů a bytového textilu je velmi důležité z hlediska bezpečnosti 

výrobků. Podstatou zkoušek je vždy definování zdroje zapálení, který simuluje potenciální 

nebezpečí při používání textilu. Vyhodnocuje se, jestli se materiál vzňal, doutnal nebo z něho 

odkapávala tavenina, která je sama o sobě stejně nebezpečná jako hořící plamen. Měří se také 

rychlost šíření plamene, což je důležitý údaj pro zjištění, jak dlouhý čas má člověk na to 

vzniklý oheň uhasit nebo uniknout. 

Textil pro oděvy se zkouší nejčastěji podle ČSN EN 1103 (80 0804).
 
[50] Většina 

zkušebních norem bytového textilu vychází ze dvou hlavních, kterými jsou ČSN EN ISO 

 6940 (80 0805) - snadnost zapálení a ČSN EN ISO 6941 (80 0806) - rychlost šíření plamene 

a jsou jejich modifikacemi. Záclony a závěsy se zkouší podle ČSN EN 1101 (80 6310), 

ČSN EN 1102 (80 6311) a ČSN EN 13772 (80 6312). Potahové textilie se zkouší podle 

                                                           
3
 Tato bakalářská práce se nezabývá testováním hořlavosti ochranných oděvů ani materiálů užívaných 

v interiérech vozidel. 
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ČSN EN 1021-1 a 2 (91 0232), lůžkoviny podle ČSN EN 12952-1 a 2(80 7615) a matrace 

a lůžka s pevným čalouněním podle ČSN EN 597-1 a 2 (91 0236), které vychází všechny 

ze zkoušení zápalnosti cigaretou a zápalkou. Zvláštní metodou se pak zkouší hoření 

potahových materiálů využívaných v dopravních prostředcích.  

Vzorky před zkouškou hořlavosti mohou být dále upraveny běžným užíváním, 

tzn. praním dle ČSN EN ISO 12138 (80 0808), nebo ČSN EN ISO 10 528 (80 0836), dále 

chemickým čištěním dle ČSN EN ISO 3175-1,2 (80 0809). V případě že jsou výrobky určeny 

pro několikanásobnou údržbu, nebo namočeny do vody v případě styku výrobku s vodou 

dle ISO 7771. Po usušení jsou vzorky klimatizovány podle ČSN EN ISO 139 (80 0056). 

Velikost zkušebního vzorku je ovlivněna velikostí rámečku, které určuje jednotlivá zkouška 

a počet je ve většině případů vyšší jak 5 v každém směru, pouze u zkoušek potahových textilií 

se zkouší pouze dvě sestavy.  

Zkoušky se provádí plynovým hořákem definovaným normou a plyn tvoří propan 

nebo butan komerční kvality. Definovaný plamen (velikost a směr) ze specifikovaného 

hořáku působí na plochu anebo spodní hranu textilních zkušebních vzorků umístěných 

ve svislé nebo v nakloněné poloze. V případě stanovení rychlosti hoření se zaznamená doba 

šíření plamene v sekundách potřebné k tomu, aby přední část plamene přešla mezi 

značkovacími nitěmi umístěnými nad povrchem zkušebního vzorku ve třech vzdálenostech 

od zapalovacího plamene. 

Podle použité metodiky se hodnotí buď průměrná doba zapálení, nebo rychlost hoření, 

nebo zda textilie hoří, doutná či nehoří. Průměrná doba zapálení se stanoví jako průměrná 

hodnota naměřených dob potřebných pro zapálení zkušebních vzorků plamenem. Rychlost 

hoření se vypočítá jako průměrná hodnota šíření plamene v sekundách mezi dvěma značícími 

nitěmi a vyjádří se v mm/s. Výsledkem hořlavostí založených na zkoušení pomocí cigarety 

nebo zápalky je to, zda hoří (nebo doutnají) nebo nehoří.  

2.4.2 Hořlavost hraček 

Hračky se zkouší podle normy podobné EN ISO 6940 a 6941 a jsou popsány v normě 

ČSN EN 71-2 (94 3095). Norma stanoví kategorie hořlavých materiálů zakázaných ve všech 

hračkách a požadavky na hořlavost určitých hraček, jsou-li vystaveny slabému zdroji 

zapálení. [49] 

Metody zkoušení se týkají hraček, které jsou považovány za nejnebezpečnější: 
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 hračky nošené na hlavě: vousy, kníry, paruky atd. vyrobené z vlasů, vlasových textilií 

nebo podobných materiálů; lisované a textilní masky; kapuce, čelenky apod.; splývavé 

prvky hraček nošených na hlavě, ne však papírové klobouky dodávané obvykle 

v soupravách pro večírky 

 převlekové kostýmy a hračky, které dítě nosí na sobě při hře 

 hračky, do kterých může dítě vlézt 

 měkce vycpané hračky (zvířata, panenky apod.) s vlasovým, nebo textilním povrchem 

 

Vzorky před zkouškou hořlavosti mohou být dále upraveny běžným užíváním 

tzn. praním dle ČSN EN ISO 12138 (80 0808), nebo ČSN EN ISO 10 528 (80 0836) 

nebo čištěním dle ČSN EN ISO 3175-1,2 (80 0809). V případě že jsou výrobky určeny 

pro několikanásobnou údržbu, nebo namočeny do vody v případě styku výrobku s vodou 

dle ISO 7771.  Po usušení jsou vzorky klimatizovány podle ČSN EN ISO 139 (80 0056).  

Zkoušky se provádí plynovým hořákem definovaným normou a plyn tvoří propan 

anebo butan komerční kvality, výška plamene 20 až 40 mm. Definovaný plamen (velikost 

a směr) ze specifikovaného hořáku působí na plochu anebo spodní hranu textilních 

zkušebních vzorků umístěných ve svislé nebo v nakloněné poloze. V případě stanovení 

rychlosti hoření se zaznamená doba šíření plamene v sekundách potřebné k tomu, aby přední 

část plamene přešla mezi značkovacími nitěmi umístěnými nad povrchem zkušebního vzorku 

ve třech vzdálenostech od zapalovacího plamene.  

Jestliže se působením zkušebního plamene nepodaří vzorek zapálit anebo nedojde-li 

k přerušení první značkovací nitě, je rychlost šíření plamene rovna nule. 

Jestliže materiál začne hořet, dojde k přerušení první značkovací nitě, ale plamen zhasne 

před přerušením druhé značkovací nitě, je zkoušený materiál považován za samozhášivý. 

Jestliže dojde k přerušení druhé značkovací nitě, zaznamená se čas a vypočte se rychlost 

šíření plamene v mm/s. Výsledná hodnota se zaokrouhlí na celé mm/s. 

2.4.3 Hořlavosti podlahovin 

Jako požadavek pro hodnocení podlahových krytin a stanovení klasifikační skupiny 

jsou předepsány zkoušky zkoušení reakce na oheň dle ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884) 

Zkouška malým zdrojem plamene a dle ČSN EN ISO 9239-1 (73 0888) Stanovení chování 

při hoření užitím zdroje sálavého tepla. [52] 
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Vzorky jsou klimatizovány podle ČSN EN ISO 139 (80 0056). Pro normu s malým 

zdrojem se hořák zapálí ve svislé poloze a plamen velikosti 20 mm se ustálí. Potom se skloní 

pod úhlem 45° a přiblíží se ke zkoušenému tělesu upevněnému v rámečku. V okamžiku 

prvního dotyku se zapnou stopky a nechá se působit 15 s nebo 30 s podle požadavku 

zadavatele. Poté se hořák oddálí. Zkouška se může provádět jak na hranu tak také na plochu.  

Pro zkoušku sálavým panelem se zkušební těleso umístí do přístroje vodorovně na podložce 

odpovídající běžnému použití (betonová či dřevěná podlaha apod.) volně nebo častěji 

nalepené. Zapálí se řízený hořák a těleso se vloží do komory zařízení a spustí se zkouška. 

Po předehřátí se přivede plamen do styku se zkušebním tělesem a nechá se ve styku 10 minut 

a poté se opět odsune. V desetiminutových intervalech od začátku zkoušky se měří vzdálenost 

mezi čelem vzorku a vzdáleností plamene (působením sálavého tepla ze sálavého panelu 

480°C až 530°C). Zaznamenávají se hodnoty plamene či tavení v desetiminutových 

intervalech. Po 30 minutách se zkouška ukončí. Také se měří kouřivost zkušebního tělesa 

a vyjadřuje se útlumem světla pomocí zařízení sestávajícího z lampy, čoček, clony 

a fotobuňky.  

U zkoušky malého plamene se zaznamená místo působení plamene, dále potom zda 

dojde k zapálení, zda špička plamene dosáhne 150mm nad místem působení plamene a čas, 

ve kterém k tomu dojde, zda dojde k zapálení filtračního papíru (při odkapávání či odpadávání 

hořících částí). 

Pro zkoušku sálavým panelem se z křivky profilu tepelného toku ze zjištěné 

vzdálenosti šíření plamene převedou na hustotu tepelného toku v kW/m2 a stanoví se kritický 

tepelný tok na nejbližší 0,2 kW/m2.  
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3 NORMY VYUŽÍVANÉ V PRAXI  

V rámci výzkumu využití různých norem v českých zkušebnách bylo využito 

informací, které jednotlivé zkušební ústavy uvádějí na svých webových stránkách, případně 

telefonickým dotazováním a emailovou korespondencí nebo osobním kontaktem. 

Kontaktovány byly tyto české zkušebny: 

VVUÚ a.s., Ostrava  [44]   

Dříve Vědeckovýzkumný uhelný ústav byl založen před více jak 60-ti lety s posláním 

řešit především problematiku bezpečnosti a technologií používaných v hlubinných dolech. 

V současné době je VVUÚ, a.s. úspěšně se rozvíjející společností podnikající v oborech: 

Certifikace výrobků, Zkušebnictví, Posuzování shody, Certifikace systémů 

managementu kvality a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Certifikace systémů 

environmentálního managementu, Analýza rizik výbuchu, Inspekční činnost, Engineering, 

Strojírenská výroba a Obchodní činnost. 

 

Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín (ITC) [36] 

Institut pro testování a certifikaci, a. s. (ITC) je nezávislá zkušební, certifikační, 

kalibrační a inspekční společnost s mezinárodní působností poskytující odborné služby 

v oblasti hodnocení kvality a bezpečnosti výrobků, certifikace výrobků a managementu řízení 

a environmentálního managementu a v oblasti technické normalizace. 

 

Textilní zkušební ústav, s.p., Brno (TZÚ) [43] 

TZÚ je v současnosti leaderem zkušebnictví a certifikace v oboru a rozvíjí v rámci 

experimentálního vývoje celou řadu dalších aktivit. Akreditovaná zkušební laboratoř nabízí 

několik set zkoušek pro takřka všechny druhy textilních výrobků. Stěžejní problematikou 

zkušebnictví je v současné době bezpečnost a to nejen zjišťování škodlivin, ale i nehořlavosti 

a odolnosti technických textilií. 
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INOTEX spol. s r.o., Dvůr Králové nad Labem [34] 

INOTEX spol. s r. o. se zabývá výzkumem, vývojem, servisem a transferem 

technologií v oblasti textilní předpravy. 

 

Katedra oděvnictví, Technická univerzita v Liberci [37] 

Katedra oděvnictví je od roku 1981 součástí  Technické univerzity v Liberci Fakulty 

textilní. Ve svých prostorách má nejen učebny, ale také laboratoře, které slouží pro potřeby 

studentů v rámci výuky a zpracování jejich bakalářských, diplomových a disertačních prací. 

Laboratoře jsou vybaveny celou řadou přístrojů a zařízení, které umožňují testování textilií, 

oděvů a dalších předmětů dle odpovídajících norem. 

 

PAVUS, a.s. [39] 

dříve Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha se zaměřuje na provádění 

požárních zkoušek, certifikačních a inspekčních činností včetně poradenství a zajištění požární 

klasifikace a stavební klasifikace. 

 

Tabulka 2 ilustruje, dle kterých norem testují jednotlivé zkušebny hořlavost textilních 

vláken. Všechny uvedené instituce realizují testování hořlavosti textilních vláken dle normy 

ČSN EN ISO 6940 (snadnost zapálení u svisle umístěných textilií) a ČSN EN ISO 6941 

(měření rychlosti plamene u svisle umístěných textilií). České verze ISO norem jsou 

využívány i k testování různých druhů textilií dle jejich způsobu využití – ať už se jedná o: 

 oděvní textilie (ČSN EN 1103),  

 záclony a závěsy (ČSN EN 1101, ČSN EN 1102, ČSN EN 13772, ČSN EN 13773),  

 lůžkoviny (ČSN EN 14533, ČSN EN ISO 12952 – 1,2), 

 průmyslové a technické textilie (ČSN EN 1624, ČSN EN 1625), 

 nebo čalouněný nábytek (ČSN EN 1021 – 1,2). 

 

Platnost všech získaných informací byla ověřena na stránkách Českého institutu 

pro akreditaci, o.p.s. (www.cai.cz) [32], kde jsou uvedeny všechny akreditované laboratoře 

v ČR  a předměty jejich akreditací.  
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Tabulka 2: Četnost použití norem k testování hořlavosti textilií dle zkušeben  

 
VVÚU a.s. 

Ostrava 

ITC a.s. 

Zlín 

TZÚ, s.p. 

Brno 

INOTEX, 

spol. s r.o. 

Dvůr Králové 

nad Labem 

TU 

Liberec 

PAVUS, 

a.s. 

Praha 

ČSN EN ISO 

6940 
x x x x x x 

ČSN EN ISO 

6941 
x x x x x x 

ČSN EN 

1103 
 x x x  x 

ČSN EN 

1101 
 x x x x x 

ČSN EN 

1102 
 x x x x x 

ČSN EN 

13772 
  x  x  

ČSN EN 

13773 
      

ČSN EN 

14533 
      

ČSN EN ISO 

12952 
  x    

ČSN EN 

1624 
x  x x  x 

ČSN EN 

1625 
  x x  x 

ČSN EN 

1021-1,2 
x x x x x x 

ČSN EN 71-

2 
  x x   

ČSN EN 

14115 
  x    

Další normy   
BS 5852  

16 CFR 1610 
BS 5852 

BS 5438 

BS 5852 

ASTM D 

1230  

16 CRF 1610 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Rešerší webových stránek pak byly vyhledány další britské a americké zkušebny: 

BLC Leather Technology Centre Ltd (UK) [30] 

instituce poskytuje testování hořlavosti dle BS 5852:Part1:1979, BS 7176:2007, 

BS EN 1021-1, 2, 16 CFR 1610, 16 CFR 1630, 16 CFR 1631 

 

Textile F. R.Limited (UK) [41] 

zkušebna provádí testování dle BS EN 1021 – 1,2 a BS 7175 
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Manufacturing Solutions Center (USA) [38] 

provádí testování hořlavosti pouze dle normy ASTM D1230 a 16 CFR 1610 

pro oděvní textil a 16 CFR 1615 a 16 CFR 1616 pro dětská pyžama. [55] 

 

The Govmark Organization (USA) [33] 

provádí testy hořlavosti dle mnoha různých norem, jejichž seznam je uveden 

v příloze 2. Z těch nejdůležitějších je vhodné zmínit zejména ASTM normy D 1230, D 4151 

a D 6415 a normy BS EN 1021 – 1,2 a 16 CFR 1610, 1630 a 1631. 
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ZÁVĚR  

Široké využití textilních materiálů v různých průmyslových odvětvích a zároveň 

obrovský nárůst mezinárodního obchodu donutili producenty textilních vláken k zavedení 

velkého spektra různorodých norem. Jednou ze základních charakteristik textilního vlákna 

je jeho hořlavost. Údaje získané ze zkoušek hořlavosti slouží zejména ke stanovení rizik 

při zacházení s výrobky z nich vyrobenými, jednak pro účely jejich zařazení do kategorií pro 

mezinárodní obchod. 

Cílem bakalářské práce bylo hodnocení testování hořlavosti textilních materiálů 

dle norem platných v České republice i ve světě. Rešerší různých elektronických materiálů, 

diplomových prací, skript českých univerzit (tištěných i elektronických) a zahraničních 

publikací byly jednoznačně za základní normy pro testování hořlavosti textilu vyhodnoceny 

ČSN EN ISO 6940 a ČSN EN ISO 6941. Další častou normou, dle které se testování provádí, 

je ČSN EN ISO 1021-1, 2 soužící ke zjišťování hořlavosti nábytku. Dále bylo zjištěno, že i 

některé české zkušební laboratoře provádějí testování hořlavosti dle zahraničních norem.  

V zahraničí jsou nejpoužívanějšími normami normy ISO (z nichž vycházejí národní 

standardy ČSN nebo BS), ASTM a CFR. 
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Příloha 1: Flammability Testing (Textiles F.R. Limited) 

Table 1. Guide to British Standards methods of test 

British Standard Reference Name Product Tested End Use Type 

BS5852:Part1:1979:Source 0 Cigarette test Upholstered furniture Domestic Composite 

BS 5852:Part 1:1979:Source 1 Match test Upholstered furniture Domestic Composite 

BS 5852:1990:Source 5 Crib 5 test Upholstered furniture Contract Composite 

BS 5438:1976:Test 2 Curtain test 
Vertically orientated 

fabrics 
Contract Non-composite 

BS 7175:1989 Bedcover test Bedcovers & pillows Contract Composite 

BS 476:Part 6:1989 

BS476:Part 7:1987 

Rate of flame spread 

for wall coverings 

Fabric/material wall 

covering 
Contract Composite 

 

BS EN 1021-1:1994 
Cigarette test 

specified in BS 7176 
Upholstered furniture Contract Composite 

BS EN 1021-2:1994 
Match test specified 

in BS 7176 
Upholstered furniture Contract Composite 

 

BS 5651:1978:Clause 4 Water soak Upholstery fabric  
Domestic & 

Contract 
Non-composite 

 

  

Table 2. Guide to British Standards flammability specifications 

British Standard Description 

BS 5867:Part :1980:Type B 
Specification for curtains & drapes. Most commonly required specification for 

contract curtains. Test method used is BS 5438:1976:Test 2. 

BS 5867:Part 2:1980:Type C 
Specification for curtains & drapes. Usually required in health care installations. 

Test method used is BS 5438:1976:Test 2. 

BS 7176:1995 

Specification for ignition resistance in non-domestic seating by testing 

composites. Describes four levels of fire hazard and the test methods used to 

assess compliance with each.  
 

Zdroj: [47] 

 



 

 

 

Příloha 2: Seznam norem testujících hořlavost textilních materiálů akreditovanou laboratoří 

GOVMARK (USA) 

AITM 2.0002A ASTM F 963 CFR 1610 ISO 9772 

AITM 2.0002B ASTM F 1506 CFR 1611 ISO 11925-2 

AITM 2.0003 ASTM F 1939 CFR 1615 xxxx 

AITM 2.0005 ASTM F 2700 CFR 1616 ISO 12236 

AITM 2.0006 ASTM F 2703 CFR 1630 ISO 12945-2 

AITM 2.0007/ABD0031 BFD IX-1 CFR 1631 ISO 12947-2 

AITM 2.0007A BFD IX-10 CFR 1632 ISO 12952-1 & -2 

AITM 2.0007B BFD IX-11 CFR 1633 ISO 12952-3 & -4 

AITM 2.0008 BS 476 CFR 1634 ISO 15025 

AITM 2.0010 BS 5438 CFR 49 V 571.302 MIL-STD 1623 

AITM 2.0053 BS 5690 CMVSS 302 MIL-STD 2031 

AITM 2.0056 BS 5852 CPAI 75 NFPA 101 

AITM 3.0005 BS 6307 CPAI 84 NFPA 102 

ASTM C 1166 BS 6807 FAR Part 23 NFPA 253 

ASTM D 568 BS 7175 FAR Part 25 NFPA 255 

ASTM D 635 BS 7176 FAR Part 29 NFPA 258 

ASTM D 1230 BS EN 597 FMVSS 302 NFPA 260 

ASTM D 1692 BS EN 1021 FTM 5903 NFPA 261 

ASTM D 1929 BSS 7230 FTM 5906 NFPA 262 

ASTM D 2863 BSS 7238 IEC 60607 NFPA 265 

ASTM D 3675 BSS 7239 IEC 60695-11-10 NFPA 266 

ASTM D 3801 BSS 7310 IEC 60695-11-20 NFPA 267 

ASTM D 4108 BSS 7322 IEEE 383 NFPA 286 

ASTM D 4151 BSS 7365 IEEE 1202 NFPA 701 

ASTM D 4372 CA TB 106 IMO A.471 NFPA 702 

ASTM D 4986 CA TB 116 IMO A.472 NFPA 705 

ASTM D 5048 CA TB 117 IMO A.652 NFPA 1971 

ASTM D 5132 CA TB 121 IMO A.653 NFPA 1975 

ASTM D 5238 CA TB 129 IMO A.687 NFPA 1976 

ASTM D 6413 CA TB 133 IMO A.688 NFPA 1977 



 

 

 

ASTM D 7140 CA TB 603 IMO MSC 61(67) NFPA 1981 

ASTM D 7309 CA TB 604 IMO MSC 88 NFPA 2112 

ASTM E 84 CA Title 19 ISO 1182 RTCA/DO-160E 

ASTM E 108 Can. Hazard Products ISO 1210 SAE J369 

ASTM E 136 CAN-2-4.2 ISO 3795 SBCC 9-88 

ASTM E 162 CAN/CGSB 2-4.162 ISO 4589-2 SMP 800C 

ASTM E 648 CAN/CGSB 4.2, 27.1 ISO 5658-2 TAPPI T461 

ASTM E 662 CAN/CGSB 4.2, 27.3 ISO 5659-2 UBC 8-2 

ASTM E 906 CAN/CGSB 4.2, 27.4 ISO 5660 Part 1 UBC 31-1 

ASTM E 1352 CAN/CGSB 4.2, 27.5 ISO 5660 Part 2 UBC 42-1 

ASTM E 1353 CAN/CGSB 4.2, 27.7 ISO 6925 UBC 42-2 

ASTM E 1354 CAN/CGSB 4.2, 27.10 ISO 6940 UBC 55-1 

ASTM E 1534 CAN/CGSB 155.1 ISO 6941 UFAC 

ASTM E 1537 CAN/ULC-S102 ISO 7176 UL 94 

ASTM E 1590 CAN/ULC S109 ISO 8191-1 UL 214 

ASTM F 501 CFR 14 ISO 9239-1 
 

ASTM F 814 CFR 1500.44 ISO 9239-2 
 

Zdroj: [46] 


