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ANOTACE 

 

Jandera, M. Bezpečnost průmyslových podlah. VŠB - TU Ostrava. Fakulta 

bezpečnostního inženýrství.  

 

Diplomová práce se zabývá přehledem bezpečnostních požadavků na průmyslové 

podlahy. Jsou zde uvedeny materiálové a technologické rozlišení průmyslových podlah. 

Dále práce popisuje zásady podlahových úprav požárních schodišť z požárně 

bezpečnostního hlediska. Cílem práce je sumarizace a hodnocení bezpečnostních 

požadavků na průmyslové podlahy s důrazem na požární bezpečnost a návrh inovace.  

 

Klíčová slova: bezpečnost, požární bezpečnost průmyslové podlahy, vlastnosti 

podlah. 

 

ANOTATION 

 

Jandera M. Industrial safety floors. VŠB - TU Ostrava. Faculty of Safety 

Engineering.  

 

This thesis review of the safety requirements for industrial floors. They are listed 

here material resolution and technological industrial floors. It also describes the principles 

floor finishes fire escapes from fire safety point of view. The assignment is to summarize 

and assess security requirements for industrial floors with an emphasis on fire safety. 

 

Key words: Safety, fire safety of industrial floors, properties floors. 
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ÚVOD 
 

Podlahou rozumíme stavební prvek, který se nachází na stropní, nebo jiné 

podkladní konstrukci. Skládá se ze sestavy podlahových vrstev (souvrství) umístěném na 

nosném podkladu. Hovoříme-li o podlaze, nesmíme proto opomenout, že podlaha je 

tvořena nejen svými souvrstvími, ale také zabudovanými podlahovými prvky, pracovními 

a dilatačními spárami. Tato souvrství tvoří celkovou strukturu a skladbu podlahy, které 

zajišťují funkčnost a požadované vlastnosti. 

Podlahy obecně dělíme na průmyslové, bytové a podlahy v občanské výstavbě. 

Tyto podlahy se od sebe rozlišují svými různorodými vlastnostmi, které jsou na ně 

kladeny. Jedním z nich jsou například užitnost, mechanická odolnost, zdravotní 

nezávadnost, požární bezpečnost apod. Specifika, kterými se od sebe rozlišují, určují 

provozy, kde se vyskytují. Mohou to být průmyslové komplexy, zemědělské objekty, 

nemocnice, výzkumná a výrobní centra, sklady, shromažďovací prostory, únikové cesty 

atd.  

Vývoji průmyslových podlah a jejich rozdělení je věnována první kapitola, 

materiálové rozdělení a přehled průmyslových podlah, do kterých jsou zahrnuty i takzvané 

zvláštní druhy podlah jako jsou dvojité, zdvojené a zátěžové, jsou popsané v druhé 

kapitole. Třetí kapitola se věnuje charakteristickým vlastnostem plynoucím z nároků na 

podlahy dle ČSN 74 4505.  

Hlavní část diplomové práce je věnována kapitolám, které se zaměřují na řešení 

problematiky bezpečnosti podlah z hlediska požární ochrany. Jsou zde specifikovány a 

přehledně uvedeny požadavky stavebních výrobků (podlahových krytin) na reakci na oheň 

plynoucí z klasifikační normy ČSN EN 13501-1 a dále ucelený přehled s bezpečnostními 

nároky ve vybraných provozech z pohledu požární bezpečnosti. Práce uvádí přehled 

evropské legislativy a požadavky požární bezpečnosti v evropských a mimoevropských 

státech, dále je zde uveden přehled normových zkoušek pro posouzení požární bezpečnosti 

podlahových krytin a jejich klasifikace dle třídy reakce na oheň normové zkoušky  

Cílem diplomové práce je zhodnocení bezpečnostních požadavků v oblasti 

průmyslových podlah s důrazem na další návrhy a inovace. 
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REŠERŠE 
 

Pro řešení diplomové práce byly využity literární zdroje, webové zdroje 

s problematikou podlah, české technické normy, odborná literatura zapůjčená v Národní 

technické knihovně v Praze, Sborníky příspěvků z mezinárodní konference Požární 

ochrany 2013 a 2014, Sborník příspěvků z konference podlahy. 

Jednotlivé technické a technologické postupy jsou čerpány z produktových listů 

stavebních firem, vlastností pokládky podlahových materiálů, ze zkušeností stavební praxe 

a rad projektantů. 

 

Odborná literatura: 

 

RYBÁŘ, R., Podlahy pro bytové, občanské, průmyslové a zemědělské stavby. 2.vydání, 

Praha 1970, 260 s.  

Literatura se zabývá výčtem podlah, které se vyskytují v průmyslu, zemědělství, 

občanské a bytové výstavby. Jsou zde popsány typové podlahy a jejich nášlapná vrstva 

v odvětvích jako je zemědělství, průmysl, občanská výstavba. Ukazuje jejich skladebné 

konstrukční uspořádání, rozdělení a požadavky, které jsou na tyto podlahy kladeny. 

Přínosem pro mou práci je zjištění metodických postupů provádění, možná rizika a úskalí 

při technologických prováděních a práce s materiálem.  

 

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

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

Publikace rozvádí a popisuje oblast požární ochrany stavebních konstrukcí a 

výrobků používaných ve stavební a požární praxi. Jsou zde uvedeny metodické postupy 

zkoušení a zatřídění podlahových krytin dle ČSN EN 13501-1 do třídy reakce na oheň. 

Popsány jsou zde i jednotlivé zkušební metody, které se provádějí na stavebních výrobcích 

a podlahových krytinách.  

Přínosem této publikace pro mou diplomovou práci je metodický postup a názorné 

provedení zkoušky ČSN EN ISO 9239-1 Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň. 

Této metody jsem se mohl účastnit a názorně vidět prováděnou zkoušku a celkovou 

etapizaci s danými normativními postupy. Zkouška probíhala v Centru stavebního 

inženýrství a.s. v Praze. Mou práci tato zkouška velmi obohatila o cenné znalosti, které 
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člověk získá nejen při studiu literatury, ale zejména při osobní účasti u zkušební metody a 

možnosti podílet se na realizaci.  

 

JOHANSSON, P., Axelsson, J., Hertzberg, J.: The influence of floor materials in room 

fires. Fire Technology, SP Report 2007:29, ISSN 0284-5172, ISBN 978-91-85533-89-3 

Odborná publikace popisuje ISO normy a zkoušky, které se aplikují na podlahové 

krytiny v Evropě a zahraničních zemích. Testy na podlahovinách ukazují závislost 

na jejich požárně technických vlastnostech a materiálovém složení. Pro mou práci tento 

dokument přináší nové poznatky z oblasti požární bezpečnosti, zkoušení stavebních 

výrobků a podlahových krytin z pohledu velkorozměrových zkoušek, kdy jsou testy 

simulovány ve velkorozměrových místnostech v měřítkách 1:1.    

 

Direktivní zdroje  

SMĚRNICE č. 22:2012 - Zásady požární ochrany pro projektování a výstavbu pražského 

metra. Dopravní podnik Praha a.s., 1.vyd. Praha: 2012. 23 s. 

Tato norma stanovuje zásady požární ochrany pro projektování a výstavbu 

pražského metra vyplývající ze zákonů a vyhlášek týkající se požární problematiky. Jsou 

zde popsány podmínky a kritéria pro použití stavebních výrobků, podlahových krytin a 

ostatních vyhrazených zařízení v pražském metru. Podrobnosti normy vychází ze 

skutečností viz kapitola 5 a dále z norem požárního kodexu ČSN 7308… a dotčených 

zákonů. 

Přínosem této normy pro mou práci byly podrobnosti týkající se volby podlahových 

krytin z hlediska třídy reakce na oheň v daném prostředí. Dále jsou zde uváděny 

požadavky, které se kladou v oblasti požární bezpečnosti na stavební konstrukce.  
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1 Vývoj podlah v průmyslové a občanské výstavbě 
 

Historie podlah sahá do let minulých a je pevně spjata s počátkem vývoje lidského 

jedince a celkovou vyspělostí dané společnosti. Hlavními ukazateli je stupeň rozvoje 

člověka v závislosti na dostupných materiálech, hmotách, technologiích a dalších 

faktorech, které vedou k vylepšování a evoluci v oboru podlah a podlahových krytin.  

Za prvopočátek podlahy se považuje rostlý terén, který byl v mnoha případech jen 

udusán a tvořil tak plnohodnotnou funkčnost. Postupem času se používaly kamenné 

kvádry, které byly velmi účinné, zejména z hlediska hygienických požadavků. V 18. století 

se běžně využívaly dřevěné špalky mořené dehtem na pískovém či štěrkovém loži. Velké 

změny zejména u průmyslových staveb nastaly koncem 18. a začátkem 19. století 

s rozvojem průmyslové revoluce a strojírenské výroby v Evropě. Těžké stroje používané 

ve výrobě stály na podkladech cihelných, kamenných (žulových) a často tyto podklady 

také tvořily podlahu. Posléze se od konce 19. století monolitický beton používal při 

provádění průmyslových podlah a dalších konstrukcí. Uplatnění těchto podlah se našlo 

v USA, Německu, Anglii a dalších zemích. Rychlý vzestup a vývoj nastal po konci 2. 

světové války [7]. 

Od poloviny 80. let 20. století je snaha uplatnění v oblasti nových materiálů a 

technologií. V naší republice se v prvopočátku uplatňují průmyslové podlahy vakuově 

strojně hlazené, které se vylepšovaly až do dnešní podoby bytových podlah. Povrch těchto 

podlah bývá opatřen vsypem, potěrem, nebo stěrkou. Dále se využívají podlahy s 

povrchovými úpravami na bázi organických syntetických pryskyřic, bezespáré podlahy 

z polyesterového materiálu apod. Dnešní požadavky na podlahy se řídí velmi vzestupným 

tempem. V praxi mají uplatnění těžké zátěžové podlahy, antistatické podlahy, pancéřové 

podlahy, podlahy s různými vsypy na bázi organických příměsí [2].  

V posledních letech je velmi zajímavou novinou v průmyslovém odvětví používání 

tvrzeného polyvinylchloridu jako podlahové krytiny. Používání těchto skladebných desek o 

rozměrech většinou cca 500 x 500 mm, suchá montáž pero + drážka a tloušťkách max. do 

20 mm je velkým přínosem, zejména v oblasti obrusu (ochrana hlavní betonové nosné 

konstrukce podlahy), těžkého dynamického namáhání od pojížděných strojů. Desky se 

vyznačují dobrou odolností vůči chemikáliím, otěru a elektrostatickým účinkům. Tato 

technologie je velkým přínosem nejen v průmyslu, ale i v jiných odvětvích (nemocnice, 

nákupní centra, občanská výstavba) zejména díky jejich nesporným kladným vlastnostem. 
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Velkým otazníkem a zápornými vlastnostmi se ukazuje u těchto produktů zejména požární 

bezpečnost, která nevyhovuje běžným standardům a normativním nařízením.  

Problémy nastávají zejména v oblasti jejich zařazení klasifikace třídy reakce na 

oheň v návaznosti na použití v praxi, rychlost šíření plamene po povrchu a v neposlední 

řadě uvolňování škodlivých a toxických látek při požáru. Tyto faktory hrají důležitou roli 

při evakuaci osob a ztěžují podmínky zásahu při provádění záchranných a likvidačních 

prací u mimořádné události – požáru.  

 

1.1 Podlahy obecně 
 

Pod obecným pojmem podlaha rozumíme souhrn podlahových vrstev, které jsou 

spjaty s nosnou konstrukcí stropu, nebo jsou umístěny na jiném podkladu. Tímto 

podkladem je myšlen například rostlý terén nebo násyp, který musí splňovat normativní 

požadavky na zhutnění, pro následné provádění konstrukce podlahy. Do podlah se zahrnují i 

úpravy styků a přechodů na stavební stěny, úpravy dilatačních spár a průniků ostatních konstrukcí 

podlahou (např. instalačních rozvodů, VZT apod.). Hlavním účelem podlah a podlahových krytin je 

zkvalitnění povrchu, dosažení požadovaných technických, estetických a bezpečnostních vlastností, 

včetně požární bezpečnosti. 

 

  

1.2 Rozdělení podlah 
 

V úvodu bylo řečeno, že se podlahy obecně dělí na průmyslové, bytové a 

v občanské výstavbě. Podlahy a zejména jejich nášlapné vrstvy se dle druhu používaného 

materiálu, který je hlavním faktorem při užívání, dělí na: 

 

a) Skládané podlahy: provádějí se z různých materiálů, avšak často jako dřevěné 

(lignocelulózové): vyrábějí se ze dřeva nebo dřevní hmoty a řadí se sem 

podlahy fošnové, prkenné, parketové, vlysové, dřevotřískové, dřevovláknité 

apod. Jsou to podlahy vykazující dobré tepelné vodivosti, pružnosti a 

estetičnosti. Jejich velká nevýhoda je nestálost ve vlhkém prostředí a objemové 

změny.  
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b) Dlažby: podle montáže a umístění, je dělíme s vnitřním a vnějším použitím. 

Podle použitých materiálů to jsou dlažby kameninové, betonové, teracové, 

čedičové; xylolitové, z přírodních kamenů, keramické apod. Dle technologie 

provádění jsou kladeny do lepidel, malty nebo na sucho do pískového lože. 

Vyznačují se odolností proti vodě a dobrými hygienickými vlastnostmi 

(zdravotní nezávadností). 

 

c) Mazaniny a potěry: jedná se o celistvé podlahy beze spár. Provádí se 

pěchováním, válcováním, litím nebo stíráním v místě provádění. Dělají se 

betonové, cementové, dále jako mazaniny s potěry, teracové mazaniny, 

xylolitové a asfaltové mazaniny.  

V občanské a průmyslové výstavbě u větších ploch je zapotřebí provádět 

dilatace z důsledku možných objemových změn uplatněných materiálů. 

.  

 

d) Podlahové povlaky: Jedná se o nášlapné vrstvy z podlahových krytin nebo lité 

vrstvy z plastických hmot. Řadí se sem linolea, korková linolea, korkové dílce, 

gumové a PVC povlaky a povlaky na bázi textilií. Technologie provádění je 

buď lepením speciálními lepidly na nosný podklad podlah, nebo volně 

položené. 

 

e) Technologické podlahy: Do této velice zajímavé skupiny se řadí roštové 

konstrukce ze dřeva, které slouží jako podložka proti odnímání tepla (lázně, 

sauny). Dále konstrukce podlah průmyslových areálů. Jedná se o zdvojené 

podlahy, kterými vedou technologické rozvody. Používají se v místnostech jako 

jsou chodby, velíny, apod. V průmyslu jsou to pak podlahové konstrukce tvořící 

kompletní skladbu (jak strop, tak podlahu) – jedná se např. o skleněné dlaždice 

viz obr. 1. 

 

Pozn: Požadavky, které se kladou na podlahy díky novým trendům ve stavební 

praxi podlahářství, technologií provádění, požární bezpečnosti, apod., řeší ČSN 74 4505 

Podlahy – společná ustanovení z května roku 2012.    
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Obr. 1 Podlaha ze skleněných dlaždic [22] 

 

 

 

1.3 Základní požadavky na podlahy 
 

V této kapitole je uveden obecný výčet základních požadavků na podlahy. Tyto 

požadavky budou podrobněji popsány v dalších kapitolách průmyslových podlah. Řadíme 

zde zejména:  

- Mechanickou odolnost 

- Tepelně technické požadavky 

- Akustické požadavky 

- Odolnost proti vodě 

- Požární bezpečnost 

- Životnost 

 

Vlastní podlaha je tvořena: 

- Nášlapnou vrstvou (tvoří vrchní část podlahy)  

- Roznášecí vrstvou 

- Izolační vrstvou (plní funkci: tepelně izolační; zvukově izolační; hydroizolační; 

separační - oddělující) 

- Podkladní vrstva (betonová mazanina; podkladní desky např. Fermacell; apod.) 
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2 Materiálové a technologické rozlišení průmyslových 
podlah  

 

Podlaha se řadí do oblasti povrchových úprav stavebních konstrukcí, která bývá 

často hlavním a stěžejním problémem při kompletačních pracích. V mnoha případech se 

jedná o náročnost z oblasti technologie, špatně připravené podkladní vrstvy, nesprávně 

zvolenou technologii oprav (u rekonstrukcí) a jiné faktory, které ovlivňují finální stavební 

prvek v našem případě podlahu. 

Průmyslová podlaha náleží do skupiny podlah, které podléhají přísnějším 

požadavkům na rovinnost, únosnost podkladu a dalším požadavkům. Hlavní norma, která 

posuzovala a kladla užitné požadavky na podlahy (ČSN 74 4505: 2008), nevěnovala 

pozornost průmyslovým podlahám. Zvrat nastal při novelizaci této normy z roku 2012, kde 

se jasně vymezují nařízení a normativní požadavky na jednotlivé části průmyslových 

podlah.  

 

2.1 Průmyslová podlaha 

 

Průmyslová podlaha je stavební konstrukce, která se obvykle skládá z nosné 

betonové konstrukce a případných dalších vrstev. Vyskytuje se v různých průmyslových 

odvětvích, zemědělství, shromažďovacích prostorách, liniových stavbách typu metro atd. 

Klade se na ni požadavek vysoké pevnostní stálosti od provozního zatížení, dlouhé 

životnosti, snadné hygienické údržby, odolnosti vůči elektrostatickým účinkům. Přesný 

výklad průmyslové podlahy je uveden v kapitole č. 2.2. 

Hlavním rozdílem mezi průmyslovou podlahou a podlahou v bytové nebo občanské 

výstavbě spočívá v tom, že u průmyslových podlah provádíme velké betonové plochy 

skladových hal, výrobních areálů apod. Stavby se pak projektují jako jednopodlažní 

v úrovni terénu, nebo vícepodlažní, které disponují podzemními podlažími až po několik 

nadzemních podlaží. Průmyslové podlahy jsou zatěžovány jinými zatíženími, v mnoha 

případech se jedná o dynamické namáhání od pojízdných prostředků a ostatní zdrojů.   

U jednopodlažních staveb se podlahový konstrukční systém včetně nosné 

konstrukce ukládá a provádí na zhutněné podloží. Vyskytují se tak u staveb typu kryté 

haly, sklady, nákupní centra, garáže, sportovní komplexy a ostatní sportoviště nebo jiné 

prostory. U vícepodlažních staveb tvoří hlavní nosnou část podlahy staticky vhodně 
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dimenzované stropní konstrukce. Oba tyto případy je třeba rozlišovat, protože jsou 

rozdílné jak v technické části, tak v technologii provádění. U konstrukce podlahy položené 

na urovnaném podloží předpokládáme pružné deformace, tvarové změny podloží a sedání 

podloží. Budovy s nadzemními podlažími jsou zatěžovány vlastní vahou konstrukce a 

užitným zatížením. Zásada je provést správné nadimenzování na předpokládané zatěžovací 

vlivy, jako je např. průhyb [6]. 

 

2.1.1 Druhy průmyslových podlah 
 

Průmyslové podlahy se dělí dle povrchových úprav betonových desek: 

a) Jednovrstvé povrchové úpravy: Při betonáži se zároveň zhotovuje a upravuje 

povrch např.: 

- potěry 

- vsypy 

 

 

b) Vícevrstvé povrchové úpravy: Při provádění betonáže desky a povrchové 

úpravy podlahy se mezi těmito hlavními pracemi musí provést technologická 

přestávka. Její doba je závislá na druhu prováděné technologie podlahy.  

Řadí se sem: 

- hlazené stěrky 

- samonivelační stěrky 

- dlažby 

- speciální nátěry 

 

c) Průmyslové zdvojené podlahy 

Do této kategorie se řadí speciální podlahy, které jsou umístěny a stojí na 

nosném podkladě stavební konstrukce. Ve většině případů se jedná o čistou 

betonovou konstrukci, kdy zdvojená podlaha stojí na ní. Názorný příklad lze 

vidět na obr. 2. Více o těchto podlahách je uvedeno v kapitole 2.7 

 



10 
 

 

Obr. 2 Zdvojená podlaha [18] 

 

 

2.2 Názvosloví 
 

Dle normativních nařízení a zejména kmenové normy ČSN 74 4505:2012 Podlahy-

společná ustanovení se používají tyto termíny a definice z oblasti podlahových konstrukcí:  

 

Podlaha: Sestava podlahových vrstev (souvrství) uložených na nosném podkladu 

(např. stropu, upraveném podloží, nebo jiné nosné konstrukci) a zabudovaných prvků, 

dilatačních a pracovních spár, které společně zajišťují požadované funkční vlastnosti 

podlahy. 

 

Průmyslová podlaha: Je podlahová konstrukce, která se zatížená rovnoměrným 

zatížením větším než 5 kN/m2, nebo pohyblivým zatížením manipulačními prostředky, 

jejichž celková hmotnost je větší než 2000 kg. Průmyslovou podlahou je i konstrukce se 

zvláštními požadavky na odolnost proti obrusu, kontaktnímu namáhání, chemickému 

působení, a to i v případě, že zatížení je menší než výše uvedené hodnoty. 

 

Nášlapná vrstva: Je podlahová vrstva zajišťující některé vlastnosti podlahy (např. 

vzhled, barevnost, odolnost, čistitelnost); součástí této vrstvy je i spojovací hmota (lepidlo, 

tmel), kterou se nášlapná vrstva připevňuje ke spodní vrstvě 
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Vyrovnávací vrstva: Podlahová vrstva odstraňující nežádoucí nerovnosti, 

zajišťující celkovou a místní rovinnost povrchu. 

 

Spojovací (penetrační) vrstva: Vrstva sloužící k dokonalému přilnutí následných 

konstrukčních vrstev podlahy při technologii provádění pro dosažení správného přilnutí. 

 

Podlahový (cementový) potěr: Jedná se o vrstvu zhutněného materiálu, obvykle 

směs pojiva, plniva a vody s maximálním zrnem menším než 8 mm. Převážně se jedná o 

betonovou směs dle projekční dokumentace, která má plnit danou pevnost a kladené 

požadavky.  

 

Samonivelační potěr: Je tekutá směs, která se samovolně rozteče po povrchu 

podlahy a vytvoří vodorovný povrch. 

 

Smršťovací spára: Je spára vytvořená pro následný kontrolovaný vznik 

smršťovacích trhlin. Umožňuje přirozené objemové změny betonu (jeho smrštění), aniž by 

vznikly nežádoucí trhliny. 

 

Dilatační spára: Spára, která má funkci umožňující vzájemný pohyb 

konstrukčních částí podlah po dobu celé životnosti stavby. 

 

Minerální vsyp: Je suchá směs cementu a speciálních přísad, které se aplikují do 

čerstvě převibrované betonové směsi (podlahové desky) a upravuje se obvykle hladícími 

rotačními stroji. Na povrchu vytváří cca 2-3 mm tlustou vrstvu, která je spojena 

s podkladem a vykazuje vysokou mechanickou tvrdost a stálost. 

 

Impregnace: Je úprava povrchu (potěru, mazaniny) určená k penetraci pórů, která 

se posléze dále technologicky upravuje, např. nanášením dalších konstrukčních vrstev 

podlahy. 

 

Izolační vrstva: Vrstva zajišťující potřebné vlastnosti tepelně izolační, akustické a 

v některých i voděodolné.  
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2.3 Konstrukční skladba podlahy 

 

V obecném přehledu viz kapitola 1.3 byly zmíněny o podlahové vrstvy. Těmto 

vrstvám souhrnně říkáme v technické praxi konstrukční skladba podlahy. Je tvořena 

nášlapnou, roznášecí, izolační a podkladní vrstvou viz obr. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Podlahová skladba [23] 

 

Každá z těchto podlahových vrstev plní svůj účel v podlahách a zejména 

v průmyslových. Níže bude popsáno využití a vlastnosti jednotlivých vrstev.  

 

Nášlapná vrstva 

Nášlapnou vrstvou (podlahovým povlakem) se označuje úprava nebo druh 

podlahového systému tvořící pojízdnou a pochozí součást povrchu, která se ukládá na 

roznášecí vrstvu (podklad). Typ jednotlivého finálního povrchu, je určen dle dispozičního 

řešení a dalších požadavků, které jsou na tuto vrstvu kladeny. Nášlapná vrstva se proto liší 

svým druhem, nároky na použití dle druhu provozu, normativními nařízeními a dalšími 

vlastnostmi. Hlavními přednostmi při volbě vrstvy by měla být mechanická odolnost, 

trvanlivost, hygienická nezávadnost a zejména bezpečnost z hlediska požární ochrany.  

Pojem požární bezpečnost je v mnoha případech opomíjena. Měla by být 

zdůrazňována mezi nejhlavnějšími aspekty a požadavky z hlediska záchrany lidských 

životů a dobré akceschopnosti při provádění záchranných a likvidačních prací u 

mimořádné události (dále jen MU).  

 

 



 

Roznášecí vrstva 

Je to vrstva tvořící jedno z

pokládka finální nášlapné vrstvy. Kladou se zde vysoké nároky na p
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metodou. U této metody se užívá k stanovení vlhkosti CM p

 

 

Ve stavební praxi 

mazaninou z prostého betonu 

eliminaci a zamezení vzniku trhlin se pak používá betoná

uvedena v projektové dokumentaci. Další využití pro vytvo

nacházíme u anhydritových 

a vnášejí tak do konstrukce vlhkost.
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metodou. U této metody se užívá k stanovení vlhkosti CM přístroj viz obr. 

Obr. 4 CM přístroj [29] 

 u tzv. těžkých podlah je roznášecí vrstva tvo

prostého betonu v tloušťkách od 10 – 80 mm a cementového 

eliminaci a zamezení vzniku trhlin se pak používá betonářská výztuž (tzv. kari sí

uvedena v projektové dokumentaci. Další využití pro vytvoření roznášecí vrstvy 

nacházíme u anhydritových potěrů. Všechny tyto aplikace se provádějí mo

a vnášejí tak do konstrukce vlhkost. 
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Izolační vrstva 

Vrstvy mají úkol v podlahové skladbě plnit funkci zejména: 

a) tepelně izolační, (řeší norma ČSN 73 0540-2) 

b) zvukovou           (řeší norma ČSN 73 0532) 

c) odolnost proti vlhkosti 

d) odolnost proti chemickým vlivům (kyselinovzdorné a zásadovzdorné 

podlahy)   

 

Ad a) Tepelná izolace: Hlavním účelem tepelné izolace v podlaze je zabránit 

únikům a celkovému pronikání tepla skrz podlahovou skladbu. V projektové dokumentaci 

se navrhuje pro splnění požadavku na celkovou hodnotu součinitele prostupu tepla. 

Používá se u konstrukcí, kde potřebujeme oddělit studené klima od teplého a vytvořit tak 

vhodnou tepelnou pohodu. Ukládá se běžně na betonovou stropní konstrukci či podkladní 

vrstvy. Reprezentantem této kategorie je pěnový nebo extrudovaný polystyren; minerální 

vata - Isover; izolace na bázi pěnového skla – Foamglas; vakuová izolace – jedná se o 

izolační panely s velmi nízkým součinitelem tepelné vodivosti. Mají tuhou síťovou 

strukturu složenou z oxidu křemičitého nanometrických rozměrů.  

 

            Tab. 2.3.1 Hodnoty součinitele tepelné vodivosti materiálů užívaných v podlahách [6] 

Materiál 
Objemová 
hmotnost 
[kg.m-3] 

Součinitel tepelné 
vodivosti λ            
[W. m-1.K-1] 

Pěnový polystyren 40 0,04 

Pěnový polyuretan 40 0,37 

Extrudovaný polystyren 40 0,042 

Minerálně vláknité desky 60 0,064 

Desky z pěnového skla 135 0,044 

Desky z recyklované pryže 710 0,14 

Plynobeton 700 0,24 

Pěnový beton s popílkem 800 0,28 

Pěnový beton s pískem 800 0,34 

Beton z liaporu (keramzit) 500* 0,15* 

Mezerovitý beton 1900 1,21 

Liaporový (keramzitový) beton 500* 0,19* 

Voda 1000 0,55 

Beton 2300 1,43 

       *Dle typu frakce se může lišit 
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Ad b) Zvuková izolace: Ochrana proti šíření hluku v pozemních stavbách je jedním 

ze základních požadavků, jejichž dodržením vytváříme příjemné prostředí průmyslových 

staveb. Nejvíce používaný materiál je elastifikovaný (kročejový) polystyren; minerální 

vata; pěnový polystyren – Mirelon. 

  

Ad c) Izolace proti vlhkosti a vodě: Vodotěsné izolace podlah musí zabránit 

pronikání vlhkosti nebo vody do konstrukce. Podle toho, odkud může voda do stavební 

konstrukce proniknout, rozdělujeme izolace na [5]: 

- ochranu podzemních částí stavby proti vlivům prostředí 

- izolování staveních konstrukcí proti působení vody z podlah (prostory 

s mokrým provozem) 

Ad d) Odolnost proti chemickým vlivům (kyselinovzdorné a zásadovzdorné 

podlahy): Jedná se o podlahy, které se vyskytují ve výzkumných centrech, 

farmaceutických laboratoří, potravinářském průmyslu.  

 

2.4 Lité průmyslové podlahy  
 

Tyto lité podlahy nacházejí uplatnění v průmyslových objektech, novostavbách, 

zemědělství, potravinářství apod. Své využití nacházejí i u rekonstrukcí a sanací 

poškozených starších betonových podlah. Jejich výhoda je rychlost v provádění, jsou 

staticky odolné, estetické a v dnešní době žádané. 

 

Cementové stěrky na bázi polymeru 

Polymerní materiál je materiál složený úplně nebo převážně z polymerů 

(organických látek o vysoké molární hmotnosti). Polymery jsou buď přírodní, nebo 

syntetické. Mezi polymerní materiály patří hlavně plasty, přírodní a syntetické kaučuky, 

laky, lepidla. Často se také používají směsi dvou a více polymerů, mohou to být i 

anorganické látky (tzv. polymerní kompozitní materiály). 

V problematice průmyslových podlah jsou cementopolymerové stěrky zušlechtěné 

polymery na bázi cementu s přídavným speciálním tvrdým plnivem. Technologie 

provádění a aplikace ve stavební praxi se provádějí po vrstvách v tloušťkách 3-50 mm 

(například hmoty od firmy Cemix). Hlavní uplatnění nacházejí v provozech se suchým 
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prostředím, kde se nekladou velké nároky na estetičnost podlahy. Jsou to zejména 

podlahové konstrukce v expedičních, skladových a výrobních halách.  

 

Výhody: Nevýhody: 

- rychlá aplikace  -  nízká odolnost vůči látkám kyselého charakteru   

- odolnost proti obrusu  -  nejednotnost barevného povrchu 

- statická užitnost (již po 72 hodinách)  

 

V prostorách s výskytem větší vlhkosti, kde jsou kladeny větší nároky na 

omyvatelnost, se na tyto povrchy z cementopolymerů mohou aplikovat epoxidové, 

polyuretanové a akrylátové nátěry. 

Tyto hmoty a materiály jsou běžně k dostání například v Portugalsku 

a ve Španělsku, s jejich výrobou a aplikací se začalo také ve Švýcarsku. Vyráběly se kdysi 

i u nás v obci Vápenná pod názvem Terralit DB, což byla několikasložková hmota, která 

se pomíchávala přímo na stavbě [17]. 

 

 

Obr. 5 Podlaha z cementopolymerní stěrky [21]  

(1- nosný podklad; 2- čistý povrch; 3- penetrace; 4- polymercementová stěrka; 

5- podlahový kryt) 

 

 

Podlahy z epoxidových pryskyřic 

Lité podlahy na bázi epoxidových pryskyřic se používají nejčastěji na bázi 

nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic. Ty posléze tuhnou díky polyadiční reakci (při 

tuhnutí a vytvrzování hmoty nedochází ke vzniku vedlejších produktů a zároveň nedochází 

ke smršťování) po smíchání s tvrdidly. Jednotlivý poměr smíchání je dán v přesném 

poměru dle technologického předpisu. Aplikace se provádí beze spár a je v tloušťkách (2-4 

mm). Epoxidové povlaky mohou plnit při dodržení všech technologických zásad i  
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antistatické vlastnosti, kdy se do vrstvy epoxidové pryskyřice přimíchávají malé křemičité 

částice s antistatickým vláknem viz kapitola 2.6. Povrchy se provádějí v úpravě s hladkým 

a protiskluzným povrchem. 

 

Výhody: Nevýhody: 

- chemická odolnost  -  vyšší pořizovací cena v malých prostorách   

- mechanická odolnost  - dlouhá doba tvrdnutí a zrání 

- nenasákavost - plné zatížení až po 7 dnech 

- vytvoření dokonalé rovinnosti   

- protiskluznos 

- snadná údržba 

- architektonický vzhled (možnost probarvení)  

 

 

 

Obr. 6 Skladba epoxidové podlahy [26] 

 

 

Podlahy z polyuretanových pryskyřic 

Dalším typem jsou lité podlahy na bázi polyuretanových směsí. Jsou to stěrky, které 

se nanášejí na již hotové a upravené betony. Tyto dvousložkové materiály jsou tvořeny 

polyesterovou nebo polyetherovou pryskyřicí s tvrdidly na bázi izokyanátů. Vytvrzují 

shodně jako materiály na bázi epoxidů, tj. polyadicí s minimálním vnitřním pnutím 

a nepatrným objemovým smrštěním.  Polyuretanové podlahy dokonale uzavřou podlahu 

a tím zamezí prostupování zbytkové nebo vzlínající vlhkosti. Jednou z výhod je i možná 
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aplikace na jiné nosné povrchy např. dřevěné podlahy. Po vytvrdnutí jsou pružné a díky 

tomu je navrhujeme tam, kde chceme eliminovat a snížit kročejový hluk. Využití najdou 

proto ve školských zařízení, zdravotních střediscích, centra volnočasových aktivit a dalších 

shromažďovacích míst. Díky své elastičnosti polyuretanového povlaku se dají tyto podlahy 

v dalších variantách a modifikacích použít i v provozech s kolísáním teplot, jako jsou 

například parkoviště v nákupních centrech.   

 

 

Výhody: Nevýhody: 

- chemická odolnost  -  vyšší pořizovací cena   

- dobrá čistitelnost  - Třída reakce na oheň Bfl - s1; Cfl - s1  

- elastičnost - při požáru uvolňování oxidu C+N; Kyanovodík  

- dlouhá životnost  

 

 

Podlahy z polymetylmetakrylátu 

Jedná se o roztok polyesteru v metylmetakrylátu tuhnoucí po smíchání 

s katalyzátorem, což je nejčastěji peroxid v práškové formě. Polymerací pak vzniká 

polymer, tedy polymetylmetakrylát. Proces vytvrzení je velmi rychlý, takže aplikace 

celého systému je otázkou několika hodin. Aplikace je však doprovázena poměrně silným 

zápachem, způsobeným těkáním rozpouštědla. Nevýhodou tohoto systému oproti 

systémům na bázi epoxidů nebo polyuretanů je také poměrně větší vnitřní pnutí 

doprovázené výraznějším objemovým smrštěním, předpokladem aplikace je mít perfektně 

připravený podklad.  

 

2.5  Vysoce namáhané podlahy 
 

Jedná se o systém podlah, který je ve stavební praxi známý jako pancéřová podlaha. 

Tyto podlahy se vyznačují svou pevností a jsou navrhované na velmi vysoké až extrémní 

zatížení. Hlavní nosnou konstrukci podlahy tvoří betonová deska z betonu minimálně C 

20/25, která je vyztužena pomocí armovacích sítí (KARI), nebo se používá drátkobeton. 

Drátky v rozměru cca 30-80 mm se vmíchávají do hotové směsi. Beton se posléze 
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vyznačuje vysokou pružností a eliminací vzniku mikrotrhlin. Nášlapnou vrstvu této 

podlahy pak tvoří např.: 

- cementový vsyp 

- vsypová stěrka 

- čedičová dlažba 

- zátěžová PVC krytina 

 

Pancéřové podlahy s cementovým vsypem a stěrkou vznikají finální úpravou 

čerstvě položené betonové desky, se kterou tvoří monolit. Úprava je vytvořena zahlazením 

suché směsi obsahující speciální druhy cementů, plniv a chemických příměsí. Minimální 

tloušťka podlah je 80-120 mm.  

Podlahy jsou určeny do provozů, u kterých je požadována vysoká odolnost v 

obrusu, odolnost proti rázům. Kvalita pancéřové betonové podlahy z hlediska odolnosti 

proti opotřebení je přímo úměrná odolnosti nášlapné vrstvy a kvalitě jejího propojení s 

nosnou deskou.  

Vynikající vlastnosti taveného čediče, které z něho dělají vysoce užitkový materiál, 

je vysoká tvrdost, vzdoruje otěru, kyselinám a louhům, nenasákavost, mrazuvzdornost a 

hygienická nezávadnost. Tyto vlastnosti předurčující jeho použití pro průmyslové podlahy 

s velmi vysokými nároky. Životnost čedičových podlah ve zvláště těžkých provozech 

ohledně statického zatížení (svařovny, lisovny, kovárny, výrobny kabelů a drátů, prefa 

betonové provozy) převyšuje možnosti podlah z jiných materiálů. Čedičová dlažba se 

vyrábí v tloušťce 22-50 mm, jak v hladkém, tak protiskluzném provedení [6]. 

 

                      

Obr. 7 Čedičová podlaha v hale [6]                   Obr. 8 Vojenský sklad - pancéřová podlaha 

 

V posledních letech se díky vývinu technologie a zrychlené doby používají při 

výstavbě zátěžových podlah PVC podlahy. Tyto podlahoviny se skládají z desek různých 
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rozměrů (délka a šířka) dle nabídky výrobce (běžně 500x500 mm; 1200x800 mm) 

v tloušťce do 30 mm. Desky jsou vyrobeny převážně z tepelně zpracovaného granulátu 

PVC, který se získává recyklací elektrických kabelů. Využití nacházejí u skladových hal, 

výrobních hal s požadavkem na vysokou zátěž. Vyznačují se jednoduchou montáží pomocí 

spojovacích zámků. Díky rychlé montáži se používají na poškozené a popraskané povrchy 

betonových podlah, které by vedly k nákladným opravám. Mohou se montovat a pokládat 

za plného provozu a není tak třeba provádět výrobní odstávky. Za nevýhodné vlastnosti 

z hlediska bezpečnosti shledávám velmi špatné parametry z hlediska třídy reakce na oheň a 

dále pak uvolňování škodlivých a toxických látek, které mají vliv na zdraví člověka. Jsou 

uvedeny v listu „Prohlášení o vlastnostech“, nebo v „Bezpečnostním listu“ pro nátěrové 

hmoty typu pryskyřic a stěrky. Množství škodlivin PVC se stanovuje podle ČSN EN ISO 

5659-2.  

 

Výhody: Nevýhody: 

- Možné zatížení 2 – 6 t/m2  -  vyšší pořizovací cena   

- chemická odolnost - Třída reakce na oheň obvykle Cfl ÷ Dfl – s2; Efl ;  

- nenasákavost - při požáru vývin škodlivých látek pro zdraví  

- rychlá montáž díky zámkům                  např.: chlor; xylen; benzen; HCl; CO; 

- protiskluznost, mrazuvzdornost 

- použití interiér i exteriér 

 

Typy využívaných PVC desek v praxi: Fortelock; Replast; Gumex; Fortemix; 

    

Obr. 9 Detail a využití PVC desek v skladové hale [14] 
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Pozn.: Při spálení 1 kg čistého PVC vzniká přibližně 380 až 400 l plynného HCl. Vzniklý 

HCl vytváří se vzdušnou vlhkostí páry kyseliny chlorovodíkové, která způsobuje korozi 

kovových materiálů. Za určitých okolností dochází i k narušení betonu a kovových armatur. 

Množství vznikajícího CO při hoření PVC představuje 0,13 až 0,15 obj. %. Koncentrace 

HCl nad 1,5 mg.l-1 je životu nebezpečná. Ve spalných plynech je někdy detekován i fosgen 

[1]. 

 

 

2.6 Antistatické podlahy 
 

Mezi zvláštní skupiny podlah patří podlahy s antistatickou úpravou. Řadí se do 

skupiny podlahovin, na které se kladou speciální požadavky týkající se elektrostatického 

náboje. Problém se týká nejen konstrukčních částí podlah, týká se celého prostředí, ve 

kterém se nachází člověk, stavební konstrukce, vybavenost místnosti (elektrická zařízení, 

nábytek, apod.) a ochranného vybavení pro eliminaci elektrostatického náboje a svodového 

napětí.  

Elektrostatický náboj vzniká obecně třením nebo oddělením dvou různých 

materiálů. V každém atomu je počet elektronů a neutronů v normálním stavu vyrovnán, při 

tření dvou materiálů dojde buď ke zvýšení počtu elektronů, čímž vzniká v daném atomu 

(předmětu) náboj negativní, nebo naopak při převaze protonů je daný atom (předmět) nabit 

kladně. Když se k sobě přiblíží dva rozdílně nabité materiály na určitou vzdálenost, dojde k 

elektrostatickému výboji - pohybu elektrického náboje, kterým se opět počet protonů a 

elektronů v daných předmětech vyrovná na stejnou úroveň. Jednotlivé materiály mají různé 

složení a tím i úrovně vytvářet elektrické náboje při tření s jinými předměty. Úroveň 

intenzity vytváření se liší v závislosti na vzdušné vlhkosti v prostoru. Aby náboj bylo 

možné bez vzniku elektrického výboje, tj. bez rizika vzniku škod z podlahoviny odvést, je 

zapotřebí, abychom podlahové materiály učinili vodivými. Hodnota, ve které se udává 

schopnost podlahové krytiny odvádět elektrické náboje do uzemnění, je elektrický odpor a 

měří se v ohmech. Čím je daný odpor materiálu vyšší, tím nižší je jeho vodivost. Pro každý 

materiál platí to, že je vodivý jen částečně a míra jeho vodivosti je vyjádřena ohmickým 

odporem. 
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Podlahové krytiny dělíme podle hodnoty jejich elektrického odporu do čtyř skupin:  

 

Tab. 2.6.1 Hodnoty elektrického odporu dle ČSN 34 1382 [9] 

Skupina Název skupiny Vnitřní odpor Rv 

[Ω] 

1 Elektricky vodivé Rv < 5*104 

2 Elektrostaticky 
vodivé 

5*104 ≤ Rv ≤ 106 

3 Antistatické 5*104 ≤ Rv ≤ 108 

4 Částečně vodivé 5*104 ≤ Rv ≤ 109 

Pozn.:  Rv – je vnitřní odpor. Jedná se o poměr stejnosměrného napětí a ustáleného 

proudu tekoucího vnitřkem zkoušeného tělesa mezi dvěma elektrodami dotýkajícími se 

povrchu zkoušeného výrobku (materiálu). 

 

  Podlahové materiály docilují zvýšené vodivosti buď celým systémem pokládky, 

(tvoří ji vodivá penetrace, lepidlo, křemenná vrstva, uhlíková vrstva, granitová vrstva, 

měděné pásky a nášlapná vrstva), nebo mají napevno danou vodivost svou konstrukcí a 

složením. Celý systém se posléze upevňuje na zemnící soustavu konstrukce stavby přes 

měděné pásky viz příklad obr. 10 ze stanice metra Nemocnice Motol na nové výstavbě 

metra V. A ze stanice Dejvice až Nemocnice Motol. Jak již bylo zmíněno, podlahová 

konstrukce (nášlapná vrstva) tvoří část z celkové problematiky antistatiky. Nedílnou 

součástí funkce celého systému je i vybavení, nábytek, osobní ochranné pracovní 

prostředky (dále jen OOPP) apod. Pro vytvoření bezpečného prostředí v průmyslových 

provozech a stavbách (např. typu metro) dosahujeme pomocí sběrných panelů prachových 

částic. Vyvolání elektrostatického výboje prachem je blíže definováno minimální iniciační 

energií (MIE) prachu. Hodnoty MIE nezjišťují pomocí jiskrových výbojů z kondenzátorů. 

Slouží pro zjištění, jak snadno může být látka zapálena elektrostatickým výbojem. 

Hodnoty MIE prachu jsou 1 mJ (mili joule) až 10 J. Vyhrazené prostory s výskytem 

antistatických podlah s elektrostaticky citlivými součástkami se značí EPA (Elektrostatic 

Discharge Protected Area). Jedná se o prostor, kde se používá ochranné vybavení a 

pomůcky typu obuvi, opasků, kancelářské PVC židle, rukavice, antistatické pláště, 

uzemňovací náramek; kancelářské stoly s antistatickou pracovní plochou, apod.   
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     Obr.10 Měděné pásky a uzemnění v místnosti elektrických rozvaděčů (foto:Michal Jandera) 

 

 

2.7 Technologické podlahy 
 

 

Zdvojené podlahy 

Do kategorie technologických podlah řadíme podlahy, které se nacházejí v 

budovách jak průmyslových, tak občanských, v prostorách s výskytem většího počtu osob 

(společenská událost, meeting) a shromažďovacích prostorách (divadla, kina). Své 

uplatnění nacházejí také v liniových stavbách typu metro viz obr. 12, informačních 

centrech, výpočetních centrech a velínech, kde je kladen důraz na oddělení 

technologických částí od podlahové nosné konstrukce z důvodu vzniku volného prostoru 

pro pokládku a volné vedení elektroinstalací, které napájejí tato technologická zařízení, 

trafostanice, IT serverovny a datové sály. Často se provádějí jako zdvojené (dvojité) 

podlahy. Konstrukce podlahy je tvořena nosnými stojkami, které se dají výškově 

rektifikovat, nášlapná vrstva je tvořena pochozími deskami - běžný rozměr cca 500x500 

mm. Stavební výška podlah je díky stojkám od 180 až 2500 mm. Pochozí panely jsou 

v různých materiálních provedeních (sklo, hliník děrovaný;  dřevotříska; minerální báze), 

příklad výrobků značky MERO. Zdvojené podlahy se řídí normou ČSN EN 12825:2002. 
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Výhody: Nevýhody: 

- statická únosnost  -  použití jen v interiéru   

- variabilní nastavení výšky podlahy - třída reakce na oheň Bfl – s1; Cfl; Dfl;  

- snadná montáž a demontáž -  při požáru možný vývin formaldehydu 

- rychlá montáž díky zámkům 

- aplikace různých podlahových krytin 

- zakrytí elektroinstalací 

 

Obr. 11 Zdvojená podlaha – materiál sklo [25] 

 

                                   

        Obr. 12 Zdvojená podlaha – místnost dozorčí stanice, stanice metra   

Nemocnice Motol (foto: Michal Jandera) 

 

Desky tvoří hlavní nášlapnou vrstvu podlahy. Podlahové systémy se vyznačují 

různorodostí složení podlahových desek-materiálů. Tato problematika se posléze odráží při 

tepelném rozkladu těchto materiálů v průběhu požáru. Vytvářejí se tak ztížené podmínky, 

vlivem uvolňování škodlivých sloučenin, které znemožňují včasnou evakuaci osob z místa 
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požáru. Desky jsou často vyrobeny z různých materiálů, které se velmi nepříznivě chovají 

při teplém namáhání. Požární odolnost desek je snížena díky špatným složením a 

vlastnostem materiálů. Desky posléze při tepelné degradaci vykazují materiální 

různorodost a z toho vyplývající zatřídění do tříd reakce na oheň (Bfl, Cfl, Dfl) dle ČSN EN 

13501-1. Příklad podlahových desek a zatřídění do tříd reakce na oheň viz tabulka.  

 

Tab. 2.7.1 Materiálové rozlišení desek zdvojených podlah [19] 

Třída reakce 
na oheň (ČSN 
EN 13501-1)  

Vlastnosti Příklady materiálů Zdvojené podlahy 

A1 
Nehořlavé kámen, beton, cihla, 

minerální vlna, pěnové 
sklo 

NORTEC FLOOR 
and more; MERO nevykazující celkové vzplanutí 

A2 Téměř nehořlavé sádrokarton, vlna ze 
skleněných vláken 

NORTEC FLOOR 
and more; MERO nevykazující celkové vzplanutí 

B Nesnadno hořlavé 
překližka 

LIGNA ST; 
MERO nevykazující celkové vzplanutí 

C Hořlavé 
pěna na bázi fenolu LIGNA AL 

dojde k celkovému vzplanutí 

D Snadno hořlavé 
samozhášivý polystyren   

dojde k celkovému vzplanutí 

E Velmi snadno hořlavé polyuretanová pěna, 
dřevovláknité desky   

dojde k celkovému vzplanutí 

F 
Extrémně hořlavé 

obyčejný polystyren   
neklasifikované výrobky 

  

Dutinové podlahy 

Jedná se o zvláštní druh podlah, na které se kladou specifické nároky dle ČSN EN 

13213:2002 jak z hlediska užívání (statického zatížení), tak z provozního hlediska. 

Dutinové podlahy se skládají ze speciální spodní konstrukce a nosné nerozebíratelné 

vrstvy, která je vytvořena jinak, než specifikuje například EN 12825 pro zdvojené 

podlahy. Účelem je vytvořit prostor mezi nosnou vrstvou a základní podlahou pro 

instalace, například telekomunikačních služeb, elektrických zdrojů, vytápění, 

klimatizace atd. Dutinové podlahy se dělí dle mezního zatížení do tříd viz tabulka 2.7.2. 

 

Tab. 2.7.2 Třídy zatížení dutinových podlah [11] 

Třída 1 2 3 4 5 6 

Mezní zatížení [kN] ≥ 4 ≥ 6 ≥ 8 ≥ 9 ≥ 10 ≥ 12 
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V praxi se používají podlahové desky plné, nebo děrované pro cirkulaci vzduchu. 

Nepatrné otvory zajišťují stabilní cirkulaci vzduchu a automatické řízení teploty a vlhkosti.  

 

3 Požadavky a vlastnosti na průmyslové podlahy  
 

V této části budou popsány technické požadavky a vlastnosti vyplývající 

z normativních nařízení na průmyslové podlahy a podlahy v obecné rovině dle ČSN 74 

4505:2012. V ostatních podkapitolách jsou popsány charakteristiky průmyslové betonové 

podlahy za požáru a chování při plně rozvinutém požáru. 

V kapitole č. 4 budou rozvedena detailní normová specifika a nařízení, která jsou 

kladena na průmyslové podlahy se zaměřením na požární bezpečnost.  

 

 

3.1 Technické požadavky 
 

Technické požadavky, které jsou kladeny na podlahy, vycházejí jak 

z materiálového složení podlah, tak z funkčnosti a využití daného podlahového prostoru v 

provozu. Mezi nejvýznamnější technické vlastnosti řadíme: 

 

Vlastnosti viditelného povrchu 

Povrch podlahy nesmí vykazovat vady, jako např. trhliny, rýhy, kaverny, puchýře, vlny 

apod. Prvky skládaných podlahovin a podlahových krytin nesmí mít olámané hrany. U 

betonových podlah se připouští výskyt trhlin o maximální šířce 0,1 mm. Zásadní vliv na 

vznik trhlin má vyztužení desky a provedení smršťovacích spár. 

 

Rovinnost povrchu 

Největší dovolená odchylka od celkové rovinnosti povrchu nášlapné vrstvy musí být 

stanovena v návrhu podlahy dle funkčních požadavků na podlahy. V návrhu se doporučuje 

definovat největší dovolené odchylky od celkové rovinnosti povrchu podkladních vrstev 

například dle ČSN 73 0205. Pokud se u průmyslové podlahy bude vyskytovat ukládání 

(vrstvení)  manipulčních jednotek (palet, boxů apod.), je dovolen sklon podlahy nejvýše 

0,9 % dle ČSN 26 9030. 
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Místní rovinnost povrchu 

Mezní odchylky místní rovinnosti nášlapné vrstvy jsou uvedeny v tabulce 3.1.1, pokud 

technická dokumentace výrobce podlahové krytiny či podlahoviny uvádí menší hodnotu, 

musí být dodržen požadavek technické dokumentace. 

 

 

Tab. 3.1.1 Mezní odchylky místní rovinnosti nášlapné vrstvy [8] 

Typ podlahy Mezní 
odchylka 

Podlahy v místnostech pro trvalý pobyt osob (byty včetně koupelny a WC, 
kanceláře, nemocniční pokoje, kulturní zařízení, obchody, komunikace 
uvnitř objektu apod.)  

± 2 mm 

Ostatní místnosti ± 3 mm 

Výrobní a skladovací haly, garáže ± 5 mm 

 

V místech dilatačních, smršťovacích a jiných spár v podlaze, které nejsou zakryty 

přechodovou lištou nebo prahem, nesmí být rozdíl ve výškové úrovni nášlapné vrstvy na 

obou stranách spáry větší než mezní rozdíl uvedený v tab. 3.1.2. Veškeré výškové rozdíly 

musí splňovat požadavky stanovené dle jiných nařízení viz vyhláška č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Maximální rozdíl ve výškové úrovni nášlapné vrstvy (i překrytý přechodovou lištou nebo 

prahem) je 20 mm. 

   

  Tab. 3.1.2 Mezní rozdíly ve výšce nášlapné vrstvy v dilatační a smršťovací spáře [8] 

Typ podlahy Mezní 
rozdíl 

Podlahy v místnostech pro trvalý pobyt osob (byty včetně koupelny a 
WC, kanceláře, nemocniční pokoje, kulturní zařízení, obchody, 
komunikace uvnitř objektu apod.)  

 2 mm 

Ostatní místnosti  2 mm 

Výrobní a skladovací haly, garáže  2 mm 
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Tloušťka vrstvy potěru 

Dovolené odchylky od projektem předepsané tloušťky vrstvy potěru jsou uvedeny v normě 

ČSN 74 4505, kde je předepsaná tloušťka vrstvy potěru, nejmenší dovolená tolerance a 

celkový průměr. v návaznosti na technologie provádění a ukládání betonu. Skutečně 

provedená tloušťka vrstvy musí být v souladu s projektovou dokumentaci výrobce 

materiálu této vrstvy. Průměrná tloušťka vrstvy potěru nesmí být větší než 120 % tloušťky 

předepsané v návrhu podlahy. V opačném případě musí být zvýšená hmotnost potěru 

posouzena statickým výpočtem. 

 

3.1.1 Podlahové bezpečnostní a dopravní značení 
 

Jedná se o optické bezpečnostní dopravní značení, které se aplikuje zejména na 

vodorovnou a svislou část konstrukcí. Své uplatnění nacházejí u podlahových konstrukcí, 

garáží, požárních schodišť (únikových cest) apod. Veškeré vodorovné značení se provádí 

dvojím provedením, trvalejší – dvousložkovou plastickou hmotou pomocí stěrky, nebo 

silniční barvou ve formě nátěru a nástřiku. Použití v běžném provozu nacházejí také 

bezpečnostní pásky z měkčeného PVC, fotoluminiscenční prvky typu (tabulka, orientační 

pásky, šipky, kolečka apod.) a barvy na bázi epoxidů. Značení je velmi důležité pro 

plynulost provozního chodu v průmyslových objektech a dodržení bezpečnostních 

předpisů. Musejí se jimi řídit jak chodci, tak kolová vozidla. Značení má vykazovat dobrou 

stálost povrchu, jasnost značení, obrusnost díky kolovým pojezdům a zejména stálost po 

danou dobu, kterou předepisují příslušné normy, kterými jsou: 

- ČSN ISO 3864 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

- ČSN EN 1436+A1  Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní 

značení  

- ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značení 

- ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – nouzové osvětlení 

- ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací 

- Ostatní nařízení a normy kodex norem ČSN 7308…; Vyhláška 23/2008 Sb. 

v platném znění; zákona č. 133/1985 Sb. v § 5 odst. 1 písm. b); zákon 183/2006 

Sb.; NV č.11/2002 Sb. § 5 odst. 3;   
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Obr. 13 Bezpečnostní a dopravní značení [30] 

 

Při vzniku mimořádné události (požár) se kladou požadavky na bezpečnost při 

provádění evakuačních prací a úniku z místa požáru. Bezpečnostní prvky na bázi 

fotoluminiscenčních materiálů a jejich charakteristické vlastnosti jsou vidět v tabulce č. 

3.1.1.1 Teplotní odolnost tabulek a značení dle výrobce je do 100 °C.   

 

              Tab. 3.1.1.1 Hodnoty svítivosti použitého materiálu [13] 

Svítivost po 10 minutách po 60 minutách 

Hodnoty požadované 
normou DIN 67510 20 mcd/m2 2,8 mcd/m2 

Hodnoty dle atestu 
materiálu - Technor 400 mcd/m2 50 mcd/m2 

 

 

3.1.2 Podlahové úpravy požárních schodišť v průmyslových objektech  
 

Schodiště je stavební konstrukce, která slouží jako komunikační (pěší) prostor a 

propojuje jednotlivá podlaží s výškovým rozhraním (nadzemní podlaží, podzemní podlaží) 

v objektu mezi sebou.  

Základní dělení schodišť: 

Podle umístění rozdělujeme schodiště: vnitřní a vnější.  

Podle funkce a provozního využití:  

- hlavní: slouží pro vertikální pěší spojení v objektu 

- vedlejší (pomocná): schodiště z důvodů provozních, bezpečnostních 

- vyrovnávací: spojuje různé úrovně stejného podlaží 

- vnější předložená: navazující na objekt 

- vnější terénní: umístěná samostatně v terénu 
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- únikové: pro únikové cesty a nebezpečí ohrožení osob 

 

Podle tvaru ramene: 

- přímá: mají schodišťové stupně se stálou šířkou stupnice  

- zakřivená: mají kosé stupně 

- smíšená: obsahují stupně rovné i kosé 

 

Další dělení schodišť podle dané expozice s charakteristickými detaily a 

rozměrovými požadavky je uvedeno v normě ČSN 73 4130:2010 Schodiště a šikmé rampy 

– Základní požadavky. 

V průmyslových objektech se nejčastěji schodiště vyskytují z materiálu ocel a 

beton (monolit, železový beton, prefabrikát). Své uplatnění nacházejí i ostatní materiály či 

jejich kombinace. Pro bezpečnost a požární praxi jsou schodiště důležitým článkem při 

vzniku mimořádné události (požáru) a následné evakuaci. Pod pojmem požární schodiště 

rozumíme zejména únikové cesty, které slouží k evakuaci osob, nebo plní funkci zásahové 

cesty pro rychlý a účinný zásah JPO při požáru.  

Materiální a zejména bezpečnostní požadavky na schodiště, rampy a jejich 

povrchové úpravy jsou specifikovány normami: ČSN 73 4130:2010; kodexem požárních 

norem ČSN 73 08…; vyhláška 268/2011, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 o 

technických podmínkách požární ochrany staveb; vyhláška č. 246/2001 Sb.; zákon 

133/1985; stavební zákon č. 183/2006 Sb.; vyhláška č. 398/2009 Sb.; ostatní nařízení a 

vyhlášky v posledním platném znění, které se dotýkají oblasti schodišť a podlahových 

úprav.  

 

Výčet technických požadavků a nároků na schodiště: 

- Požární odolnost konstrukcí schodišť uvnitř požárních úseků, která nejsou 

součástí CHÚC a slouží jako jediná úniková cesta pro více než 10 osob, se 

stanoví podle stupně požární bezpečnosti (SPB) požárního úseku (PÚ), ve 

kterém jsou umístěny viz tabulka 3.1.2.1 položka 10. 

- Po dobu požadované odolnosti, viz tabulka 10, se schodiště nesmí zřítit a musí 

zůstat funkční včetně schodnic 

- Hodnoty indexu šíření plamene is jsou uvedeny v normě ČSN 73 0804:2010 

kapitola 9.13 Povrchové úpravy stavebních konstrukcí  
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- Nášlapná vrstva podlahy v chráněných únikových cestách (schodiště) musí být 

navržena z hmot třídy reakce na oheň nejméně Cfl-s1. 

 

Tab. 3.1.2.1 Stupeň požární bezpečnosti dle ČSN 730804 [10] 

Položka Stavební 
konstrukce 

Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku  
Součinitel 

k8 
I. II. III IV V VI VII 

Požární odolnost stavební konstrukce a jejich druh (viz 5.6.1) 
8 Konstrukce 

podporující 
technologické zařízení, 
jehož zřícení přispívá k 
rozšíření požáru (viz 
9.8.7) 

15 15 30 30 45 45/DP1 60/DP1 0,4 

9 Nenosné konstrukce 
uvnitř požárního úseku 

- - - /DP3 /DP2 /DP2 /DP1 - 

10 Konstrukce schodiště 
uvnitř požárního 
úseku, které nejsou 
součástí chráněných 
únikových cest 

- 15/DP3 15/DP3 15/DP1 30/DP1 45/DP1 45/DP1 - 

 

Pozn.: Ostatní zásady týkající se sklonu schodiště, počtu stupňů, optické označení povrchu 

stupnic, obecných nároků na povrch stupnic jako je např. mechanická odolnost apod., jsou 

uvedeny v normě ČSN 73 4130:2010. 

 

3.2 Chemické a biologické požadavky 

    

Odolnost proti chemickým látkám 

Požadavky na odolnost podlah proti kyselinám, louhům, agresivním plynům nebo 

výparům, tukům, olejům, roztokům soli apod. se stanovují v jednotlivých případech podle 

provozních podmínek, působících chemických látek, jejich koncentrace, množství a doby 

jejich působení. 

 

Odolnost proti vzájemnému chemickému působení 

Podlahy musí být z materiálů, jejichž vzájemný styk nevyvolá změny požadovaných 

vlastností. Tento požadavek platí i pro materiály, se kterými mohou podlahy přijít po 

zabudování během své životnosti do styku. V technologických provozech je třeba při 
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návrhu podlahy uvážit i možnost účinků sekundárně vznikajících organických sloučenin na 

životnost podlahy (pekárny, pivovary apod.). 

 

 

Odolnost proti biologickým vlivům 

Podlahy a použité materiály nesmějí umožňovat růst plísní, hub, mikroorganismů a 

napadení hmyzem nebo jinými živočichy. 

Materiály, které mohou být napadeny houbami nebo hmyzem, je nutno chránit vhodnými 

prostředky.  

 

3.3 Elektrické a magnetické vlastnosti 
 

Tyto vlastnosti podlah se předepisují a projektují pro prostory, kde jsou na ně 

kladeny zvláštní nároky. Požadavky jsou stanoveny zejména v ČSN EN 61340-4-1 a ČSN 

34 1382. Charakteristika podlah, na které se kladou nároky elektrického svodového 

odporu, jsou uvedeny tabulkově v kapitole 2.6.  

 

3.4 Požadavky na průmyslové podlahy 
 

Vlastnosti, které jsou kladeny na průmyslové podlahy, vyplývají zejména 

z požadavků týkajících se ČSN 74 4505 a týkají zejména: 

 

Návrhu průmyslové podlahy 

Zásadní prvky návrhu podlahy musí být součástí projektové dokumentace pro 

provedení stavby. Návrh průmyslové podlahy musí obsahovat zejména: 

- provozní požadavky na podlahu 

- skladbu podlahy, tloušťku jednotlivých vrstev i kvalitu  

- statické posouzení nosné podlahové desky na základě znalosti vnějšího užitného 

zatížení a kvality, resp. požadavků na podkladní vrstvy 

 

- přesně definované požadavky na míru zhutnění podloží 

- vzdálenost a hloubku prořezu smršťovacích spár 



33 
 

- požadavky na úpravu a vyplnění smršťovacích spár po dokončení podlahové 

konstrukce 

- polohu a konstrukční řešení dilatačních spár 

- způsob přenosu posouvajících sil mezi jednotlivými dilatačními úseky 

- požadavky na rovinnost povrchu podlahových vrstev (ne nášlapné vrstvy) 

 

Návrh podlahy může dále stanovit například: 

- požadavky na místní rovinnost povrchu nášlapné vrstvy jiné než v tab. 3.1.1 a 

3.1.2 

- požadavky na dovolené odchylky celkové rovinnosti povrchu jednotlivých 

vrstev podlahy 

- požadavek na maximální povolenou šířku trhliny v betonové desce – požadavek 

musí být zohledněn v návrhu vyztužení desky  

 

U průmyslových podlah jsou v častých případech preferovány funkční vlastnosti, 

které splňují náročné požadavky provozu. Typickým reprezentantem je například 

protiskluznost, extrémní odolnost viz kapitola 2.5 a v neposlední řadě také požární 

bezpečnost. 

V návrhu podlahy musí být zřetelně uvedeno, na jaké plošné a pohyblivé zatížení je 

podlahová konstrukce navrhována. V případě pohyblivého zatížení musí být k dispozici 

zatěžovací schéma dopravního prostředku, hodnoty kolových sil, průměr kol a typ 

materiálu jednotlivých kol. V rámci statického posudku je třeba prokázat, že sedání podloží 

podlahy nepřesáhne maximální povolenou hodnotu, a to s uvážením deformací v celé 

aktivní zóně sedání. 

U průmyslových podlah s vyšší intenzitou pohybu manipulačních prostředků nebo 

pohybu dopravních prostředků s vyššími kolovými tlaky je nezbytné porovnat kontaktní 

napětí pod koly dopravních prostředků s pevností v tlaku povrchových vrstev. Při návrhu 

průmyslových podlahových konstrukcí s vysokou intenzitou provozu manipulačních 

prostředků je třeba vzít v úvahu, že požadavky na rovinnost zejména v oblasti 

smršťovacích spár musí být výrazně vyšší. Jakékoli nerovnosti totiž vyvolávají při pojezdu 

doplňující dynamické účinky, které mohou podlahu v oblasti těchto spár poškodit. 
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3.5 Vlastnosti betonu za zvýšených teplot 

 

Beton je nejrozšířenější stavební materiál v současné době. S ohledem ke značně 

široké oblasti uplatnění betonových podlah v různých podmínkách, kterými jsou po dobu 

využívání vystaveny, se používá mnoho různých typů betonů. Proto klademe velký důraz 

při volbě vstupních surovin a jeho finální použití. Jeden z důležitých požadavků je 

trvanlivost betonů vystavených různým typm vnějších vlivů (klimatické podmínky, 

zatížení požárem, chemické agresivní prostředí atd.) Dalším druhem faktoru je zabránění 

vzniku smršťovacích trhlin v době zrání betonu. Vzniklé trhliny mohou znehodnotit 

betonovou podlahu a tím i provedení nášlapných a roznášecích vrstev.  

V současné době se začínají uplatňovat vysokopevnostní betony s pevnostmi 

v tlaku vyšší než 70 MPa. Beton je silikátový vícekompozitní materiál, který vzniká 

smícháním plniva s vhodným pojivem. Nejčastěji se používá za plnivo kamenivo, nebo 

různé druhy umělého anorganického materiálu splňující požadované vlastnosti-zrnitosti. 

Pro výrobu betonu je vhodné používat minimálně dvou frakcí kameniva, ve stavební praxi 

se nejčastěji používají 3-4 frakce [2].  

Beton lze dle jeho struktury dělit na čerstvý a zatvrdlý. Za čerstvý beton se 

považuje stav, kdy jsou jednotlivé složky (dvě frakce kameniva; cement – různé pevnostní 

typy a třídy;  záměsová voda;  příměsi a přísady) smíchány a po dopravení na místo určení 

uloženy a zhutněny. Po uplynutí 28 dní tuhnutí a tvrdnutí a proběhnutí hydratačních 

procesů se struktura betonu mění v zatvrdlý. Rozlišujeme různé druhy betonů dle druhu 

jejich pojiva. Může to být beton např.: popílkový, asfaltový, sádrový, cementový, speciální 

plastbetony, beton s umělými vlákny (polypropylen). 

  V praxi se setkáváme s třemi hlavními druhy betonů, které se liší od sebe různými 

vlastnostmi, proto dělíme betony dle statických a konstrukčních vlastností na: 

 

a) prostý beton: Používá se převážně u konstrukcí namáhané tlakem (klenby, 

základové pasy a patky, pilíře). Za nevýhodu je považována nízká únosnost 

v ohybu, tahu a ve smyku. Pro zlepšení těchto nevýhod se používá ocelová 

armatura.  

b) železový beton (železobeton): Jedná se o beton, který je vyztužený ocelovými 

prvky – armaturami ve formě ocelových výztužných tyčí, nebo výztužných sítí 

(kari sítě), mřížovin, svařovaných sítí. Jejich účelem je eliminace vzniku trhlin, 

přenášet tahová napětí, která vznikají při užívání a vlastní hmotností 
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betonového prvku. U ocelových výztužných prvků sledujeme zejména druh a 

vlastnosti meze kluzu. Beton u vyztužených konstrukcí slouží k přenosu 

tlakových napětí a zároveň jako ochrana před korozí a požárem. Správné 

provedení železobetonu v praxi včetně krytí výztuže plyne z návrhových zásad 

a statického posouzení.  

c) předpjatý beton: je beton, do kterého se záměrně vnáší předpětí výztuží. 

Tlakové napětí vlivem předpínání sníží na minimální hodnotu tahová napětí od 

vnějších zatížení. Využití naházejí u konstrukcí typu mostů, přemostění, 

konstrukce s velkým rozpětím, betonové věže apod. Dále rozeznáváme beton 

předpjatý:  

- předem nebo dodatečně 

- přepínací výztuž s polohou uvnitř nebo vně průřezu 

- přepínací výztuž soudržnou nebo nesoudržnou 

 

Vlivem vysokých teplot dochází v betonové konstrukci k fyzikálním a chemickým 

změnám. Na tyto změny a jejich průběh mají vliv vnitřní a vnější faktory. Za vnitřní faktor 

považujeme charakteristické vlastnosti materiálů, vnější faktory se přímo týkají prostředí 

při požáru, jako je – tepelná zátěž, průběh teplot, namáhání konstrukce, přestupu tepla. 

 

Vliv teploty na betonové konstrukce: 

20 – 300 °C  →  změna vlastností cementového pojiva, kamenivo je stabilní 

100 °C → odpařování fyzikálně vázané vody a vlhkost v pórech 

300 °C → vznik mikrotrhlin na ohřívané straně (vlivem prudké expanze páry   

                            dochází k odprýsknutí krycí vrstvy betonu – tzv. explozivní  

     odprýskávání)  

400 - 500 °C → uvolňuje se chemicky vázaná voda díky rozkladu hydroxidu  

   vápenatého CaOH2   

700 - 800°C → Tepelný rozklad vápence CaCO3 + dochází k slinutí betonu  

1200 °C → dochází k tání betonu 

1550 °C → dochází k tání u žáruvzdorných betonů 

 

Mezi jedny z důležitých faktorů betonové konstrukce za zvýšených teplot řadíme 

pevnost betonu v tlaku. Deformační a pevnostní vlastnosti se stanoví v návaznosti na 

pracovní diagram betonu při zvýšených teplotách. Charakteristickými ukazateli jsou 
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zejména na hlavních osách diagramu napětí a poměrné přetvoření. Reprezentantem 

pevnosti v tlaku znázorňuje pracovní diagram viz obr. 14. 

 
 
 
 
 Legenda: 
 
 ƒck, θ    střední hodnota pevnosti betonu 
  v tlaku při teplotě θ [MPa] 
 εcl, θ teplotní poměrné přetvoření betonu       
 εcul, θ teplotní maximální poměrné 
  přetvoření 
 
 
 
 
  

      Obr. 14 Pracovní diagram betonu v tlaku při zvýšených teplotách [4] 

 

Pevnost betonu lze při zjednodušení vyjádřit podle Eurokódu 2 jako: 

 

                                               ƒck, θ = kc, θ . ƒck, 20                                                 (1) 

 

Kde 
ƒck, θ     pevnost betonu při teplotě θ   [MPa], 
ƒck, 20   charakteristická pevnost betonu v tlaku při teplotě 20°C  [MPa], 
 kc, θ    součinitel vyjadřující teplotně-pevnostní závislost betonu. 
 
 
Beton při běžných podmínkách tuhne a tvrdne po dobu 28 dnů. Po této době se 

považuje za staticky únosný a vyzrálý. V betonu nastává vývin tepla – hydratačního tepla. 

K celkovému vyzrání, vytvrdnutí a dosažení požadované pevnosti dané třídy betonu 

dosahujeme až po několika letech, kdy v konstrukci dochází spíše k postupnému 

dokončování svých pevnostních požadavků.  

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí se vyjadřují pomocí mezních 

stavů. Ty jsou popsány v ČSN 73 0810:2009 včetně uvedení dalších kriterií a značí se: 

 

 R mechanická odolnost 

 E celistvost konstrukce 

 I tepelně izolační schopnosti 
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 W hustota tepelného toku z povrchu konstrukce 

 Sa, Sm kouřotěsnost konstrukce 

 M mechanická odolnost 

 

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru se provádí dle Eurokódu 2 

(EC 2) viz ČSN EN 1992-1-2 Navrhování betonových konstrukcí. Část 1.2: Navrhování 

konstrukcí na účinky požáru. V této normě jsou stanoveny návrhové hodnoty tepelných a 

mechanických vlastností materiálu pro mimořádnou návrhovou situaci za požáru. Pro 

navrhování spřažených ocelobetonových stavebních konstrukcí  platí EC 4 viz ČSN EN 

1994-1-2:2006 Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí. Část 1.2: Navrhování 

konstrukcí na účinky požáru. 

V oblasti železového a železového předpjatého betonu bude mít zvýšená teplota při 

požáru na materiál různé vlivy díky jejich odlišným vlastnostem. Důležitým faktorem při 

tepelném namáhání betonu a oceli je jejich soudržnost spolupůsobení. Tím je myšlena 

soudržnost betonářské výztuže s betonem. Na tuto vlastnost má vliv řada faktorů, mezi 

které patří transport betonu a jeho uložení, zhutnitelnost, krytí výztuže, ošetřování betonu a 

tím spjatý probíhající hydratační proces + ošetřování betonu (zima – temperování; ochrana 

tkanými geotextiliemi a v letním období pravidelné smáčení betonu vodou a překrývání 

PVC foliemi). Soudržnost betonu s ocelí je docílena nejen těmito ošetřovacími zásadami, 

ale také díky shodnému součiniteli teplotní roztažnosti. Při teplotách vyšších než 100 °C se 

hodnota délkové teplotní roztažnosti oceli a betonu liší.  

Odolnost železového betonu vůči teplotě požáru závisí na ochranné funkci 

ocelových výstužných vložek proti prohřátí na kritickou teplotu. To je taková teplota, při 

které dochází k porušení prvku při dané úrovni napětí v oceli (kriterium „R“ při tepelném 

namáhání). Dle druhu oceli a konstrukčnímu způsobu uložení v železobetonu působí na 

požární odolnost konstrukcí i odstup napětí oceli od meze průtažnosti, a to v tahem 

namáhané oblasti železobetonového prvku. Zvýšenou teplotou pozorujeme u výztuže:  

- při 200 °C klesá mez průtažnosti 

- kritická teplota běžné výztuže je kolem 500 °C 

- při 500 °C se snižuje pevnost v tahu 

- při překročení meze průtažnosti nastává u ohýbaných konstrukcí k zlomu 

 

V důsledku narůstajících teplot pozorujeme u dotvarování předpínací výztuže 

zmenšení předpětí. Díky tomuto vlivu dochází u betonových konstrukcí k vzniku trhlin 



38 
 

v tažné zóně betonu a celkovému poklesu konstrukční tuhosti. Kritická teplota 

předpínacích výztuží se předpokládá 400 °C a u předpínacích lan a drátů 350 °C [4]. 

 

4 Specifika kladená na průmyslové podlahy 
 

Vlastnosti a požadavky, které jsou kladeny na průmyslové podlahy, byly popsány a 

blíže rozvedeny v kapitolách 3.1 – 3.6. Specifika kladená na průmyslové podlahy se budou 

týkat oblasti konstrukční a materiálové stránky v souvislosti s jejich požárně technickými 

charakteristikami. Zejména bude posuzováno normativní nařízení na podlahy a požadavky 

týkající se zatřídění reakce na oheň. Tyto charakteristiky a kladené požadavky jsou úzce 

spjaty dle způsobu použití v dané expozici, technických nároků a bezpečnostních 

požadavků z oblasti požární ochrany, které budou blíže specifikovány. 

 

4.1 Normativní požadavky a legislativní změny 
 

Před uvedením do problematiky podlahových konstrukcí z hlediska požárních 

nároků je zapotřebí vysvětlení širší oblasti a legislativních nároků na stavební výrobek. 

V evropském kontextu a částečně i světovém byly pro ověřování požárně 

technických vlastností stavebního výrobku uplatňovány národní zkušební testy. Tyto testy 

byly v každé zemi různorodé s jinými nároky a návyky na výsledné testování, které 

v konečné fázi reprezentovaly dotyčný stavební prvek. Testy byly založené většinou na 

simulaci postupných fází požáru. V posledních několika desetiletích sílil tlak a tendence o 

mezinárodní spolupráci týkající se technických specifikací, testovacích postupů a 

vyhodnocování. Tlak pro zavedení společné mezinárodní zkušební harmonizace byl 

vyvolán faktem, že se objevovaly u národních zkušebnictví každého státu rozdílné třídící 

systémy. Ty posléze byly negativně reprezentovány v oblasti mezinárodního obchodu se 

stavebními výrobky.  

Zavedení jednotných evropských norem pro určení a stanovení požární klasifikace 

stavebního výrobku trvalo řadu let. Nebylo jednoduché dospět k společnému cíli, protože 

řada silných evropských států prosazovala pro daný druh zkoušky normovou metodu své 

země. Vydaný soubor pěti evropských zkušebních norem pro požární klasifikaci 

stavebních výrobků dle výsledků zkoušek reakce na oheň (viz kapitola 4.2) je zaměřen 
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většinou na mezinárodní ISO standardy, které Evropa znala již řadu let. Výjimku tvoří 

pouze EN 13823 Reaction to fire tests for building products - Building products excluding 

floorings exposed to the thermal attack by a single burning item (Zkoušení reakce 

stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené 

tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu), která je nově vytvořeným evropským 

testem. 

 

4.1.1 Současný stav evropské technické legislativy 
 

Začáteční impuls technických specifikací problematiky požárního zkušebnictví 

v České republice nastal po roce 1989. V souladu s evropským vývojem byla naše země 

začleněna do Evropského společenství a základní podmínkou bylo přijetí a přizpůsobení 

českého právního řádu a dotčených předpisů na právní řád evropské unie. V roce 1991 byla 

většinou členských států společenství přijata Směrnice Rady 89/106/EHS, o sbližování 

zákonů a dalších právních předpisů členských států týkajících se výrobků a staveb. Již delší 

dobu probíhaly přípravy na revizi evropské Směrnice Rady 89 a nového předpisu, který ji 

měl nahradit. Jedná se o nové nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011, 

kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Nový 

předpis je stručně označován jako Nařízení o stavebních výrobcích nebo zkratkou CPR - 

Construction Products Regulation. Jedná se o stejný princip označení jako u Směrnice 

Rady 89/106/EHS, která byla označována pod zkratkou CPD Construction Products 

Direction. Platnost CPR nabyla účinnosti dne 24. 4. 2011. Nové Nařízení je závazné 

v celém jeho rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

Cílem CPR byla aktualizace, zjednodušení a nahrazení Směrnice Rady 89/106/EHS 

o stavebních výrobcích. Nařízení stanovila pravidla, jak nazývat a formulovat vlastnosti 

stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám a způsob používání 

označení CE. V širším měřítku Nařízení stanovila pravidla pro uvádění stavebních výrobků 

na trh, zejména týká-li se to prohlášení o vlastnostech, označení CE, harmonizované 

technické specifikace, subjekty pro technické posuzování, zjednodušené postupy apod. 

Díky zkušenostem nabytých během mnohaletého praktického uplatňování Směrnice CPD, 

Nařízení navíc obsahuje významné opatření zaměřené na usnadnění postupu pro získání 

označení CE.  
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Dle nového nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 (CPR) má 

stavba a stavební výrobek tvořit celek a jejich jednotlivé části musejí vyhovovat 

zamýšlenému použití, zejména s přihlédnutím k bezpečnosti a ochraně zdraví osob v 

průběhu celého životního cyklu stavby. Po dobu ekonomicky přiměřené životnosti musí 

stavby při běžné údržbě plnit 7 základních požadavků, kterými jsou: 

1. Mechanická odolnost a stabilita 

2. Požární bezpečnost  

Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby v případě požáru: 

a) byla po určenou dobu zachována nosnost konstrukce 

b) byl uvnitř stavby omezen vznik a šíření ohně a kouře 

c) bylo omezeno šíření požáru na sousední stavby  

d) obyvatelé mohli stavbu opustit, nebo aby mohli být jinými prostředky 

zachráněni 

e) byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek 

3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

4. Bezpečnost a přístupnost při užívání 

5. Ochrana proti hluku 

6. Úspora energie a tepla 

7. Udržitelné využívání přírodních zdrojů* 

*Pozn.: Nový požadavek oproti Směrnici CPD 

 

4.2 Třídy reakce na oheň stavebních materiálů včetně 
podlahových krytin 

 

Pod pojmem reakce na oheň rozumíme odezvu stavebního materiálu (výrobku), 

který je za určených podmínek vystaven tepelnému namáhání a přispívá vlastním 

rozkladem k rozvoji působícího ohně [16]. 

Počátkem roku 2002 byl vydán soubor evropských norem pro zkušebnictví a 

klasifikaci stavebních výrobků podle jejich reakce na oheň. Tento požadavek vyplýval 

z rozhodnutí komise Evropského společenství a ze směrnice rady 89/106/EHS. Výsledkem 

spolupráce Evropského výboru pro normalizaci (CEN) a Mezinárodní organizace pro 

normalizaci (ISO) vznikl současně platný klasifikační a třídící systém. Ten je součástí 
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harmonizovaných evropských norem stavebních výrobků podle jejich reakce na oheň se 

začleněním do tzv. eurotříd. 

Pro správnou funkčnost zatřiďovacího systému musely být dodrženy tyto stanovené 

zásady, které se týkaly: 

- shodnost zkoušení a klasifikace výrobků v Evropě, 

- přehledná a snadná identifikovatelnost klasifikace v informacích doplňujících 

označení CE i v protokolu klasifikaci, 

- výrobek musí být zkoušen takovým způsobem, aby se klasifikace vztahovala 

k materiálním charakteristikám v konečném použití, 

- příspěvek výrobku k požáru se může měnit v závislosti na jeho konečném 

použití/zabudování do stavby, jednotlivý stavební výrobek se může lišit 

třídami dle zkušebního uspořádání (např.: zkoušení na hořlavém a nehořlavém 

podkladu) 

 

Úsilí o zavedení a zabudování všech těchto zásad vedlo ke vzniku harmonizované 

normy, která je platným dokumentem klasifikačního systému jako EN 13501-1. Poslední 

platné znění normy ČSN EN 13501-1+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a 

konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň (poslední 

změna A1 je v ČR účinná od r. 2010), si každý stát musel začlenit do svého zkušebnictví. 

V ČR se tak stalo díky vydání a oznámení ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, 

metrologii a státního zkušebnictví. Norma stavební výrobky klasifikuje do jednotlivých 

tříd (A1, A2, B, C, D, E, F). K těmto třídám je zaváděna doplňková klasifikace nabývající 

hodnot s1, s2, s3, a klasifikace d0, d1, d2. Označení (s) charakterizuje možné uvolňování 

kouře a písmeno (d) značí odkapávání/odpadávání hořících částic. 

Klasifikační třída A je charakterizována materiály nepřispívajícími k intenzitě 

požáru a třída B materiály, které svým složením přispívají v omezeném množství ke 

zvýšení intenzity požáru. Klasifikace se pro obě skupiny provádí díky daným zkouškám 

viz tabulka 1 a 2 normy 13501-1. 

Třídu C představují hořlavé stavební materiály, které přispívají k intenzitě požáru. 

Třída D zahrnuje materiály s akceptovatelným přínosem k rozvoji požáru a třída E 

podstatně ovlivňuje svým složením intenzitu plamenného hoření. Poslední třída F se 

vyznačuje tím, že na ni nejsou kladeny žádné požadavky. 

V České republice je platné nařízení, že stavební výrobek musí být klasifikován do 

tzv. eurotříd viz Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 
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staveb (v posledním platném znění). Podle § 6 Reakce na oheň – stavební konstrukce 

včetně stavebního výrobku určeného k zabudování do stavby musí být klasifikována do 

tříd A až F včetně přiřazených indexů podle ČSN EN 13501-1+A1:2010.  

Podle eurotříd je nutné brát v úvahu, že hodnocení reakce stavebního výrobku na 

oheň se posuzuje a klasifikuje jako celek v konečné fázi jeho zabudování do stavebního 

díla. Výjimku tvoří výrobky patřící do tříd A1 a A2, to je bez příspěvku k požáru, které 

jsou uvedené v Rozhodnutí Komise 96/603/ES, dále 2000/605/ES a 2003/43/ES. 

 

Podlahové krytiny   

 

Systém postupu klasifikace do eurotříd, uvedený v ČSN EN 13501-1 + A1:2010 

pro podlahové krytiny, je založen na zkouškách prováděných dle evropských norem, 

které postupně dle legislativního nařízení převzala i ČR pro zkoušení a klasifikování 

podlahových krytin do tříd reakce na oheň. V příloze č. 4. je uveden tabulkový přehled 

hodnot a kritérií, podle kterých se zařazují podlahové krytiny do klasifikačních eurotříd. 

Tabulka uvádí parametry kritického tepelného toku pro danou třídu a další limitní 

hodnoty, které charakterizují daný podlahový prvek při tepelném namáhání. 

 

Tab. 4.2.1 Zkušební metody pro zatřídění materiálů včetně podlahových krytin do tříd 

reakce na oheň [28] 

Označení 
dokumentu 

Označení ČSN Název dokumentu Charakteristika zkoušky 

EN ISO 
1182:2010 

ČSN EN ISO 
1182:2010 

Zkoušení reakce stavebních výrobků 
na oheň - Zkouška nehořlavosti Vhodné pro stanovení tříd 

A1, A1fl, A2,A2fl. Metoda 
stanoví výrobky, které 
nepodléhají stanovení 
hořlavosti, bez ohledu na 
jejich konečné použití 

 EN ISO              
9239-1:2010  

ČSN EN ISO   
9239-1:2010  

Zkoušení reakce podlahových krytin 
na oheň – Část 1: Stanovení chování 
při hoření užitím zdroje sálavého 
tepla 

Metoda stanovuje kritický 
tok záření (CHF), plamen 
se dále nerozšiřuje. Vhodné 
pro třídy A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, 
Efl 

EN ISO 
1716:2011  

ČSN EN ISO 
1716:2011  

Zkoušení reakce stavebních výrobků 
na oheň – Stanovení spalného tepla  

Metoda stanovuje 
maximální vývin tepla z 
materiálů při úplném 
shoření, bez ohledu na 
konečné použití. Vhodné 
pro třídy A1, A2, A1fl, A2fl 
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EN ISO 11925-
2:2010 + 
AC:2011  

ČSN EN ISO 
11925-2:2011  

Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost 
stavebních výrobků vystavených 
přímému působení plamene – Část 2: 
Zkouška malým zdrojem plamene  

Metoda stanovuje 
vznětlivost výrobku při 
vystavení malému plameni. 
Vhodné pro třídy Bfl, Cfl, 
Dfl, Efl, B, C, D, E. 

EN 
13823:2010  

ČSN EN 
13823:2010  

Zkoušení reakce stavebních výrobků 
na oheň – Stavební výrobky kromě 
podlahových krytin vystavené 
tepelnému účinku jednotlivého 
hořícího předmětu  

Metoda stanovuje 
příspěvěk výrobku k 
rozvoji požáru v rohu 
místnosti. Vhodné pro 
klasifikaci tříd A2, B, C, D 

 

Pozn.: Tučně vyznačené klasifikační třídy s označením „fl“ se týkají podlahových krytin. 

 

Charakteristiky, kterými se určuje klasifikace tříd reakce na oheň u stavebního 

výrobku typu podlahových krytin, jsou uvedeny v rozhodnutí Komise 2000/147/ES a dále 

jsou podrobně specifikovány v ČSN EN 13501-1+A1:2010. Výčet těchto charakteristik je 

patrný z tabulky 4.2.2. Podrobný detailní popis těchto značek s uvedením klasifikačních 

kriterií je uvedený v příloze č. 4 této práce.  

Podlahové krytiny se klasifikují podle ČSN EN 13501-1 do následujících tříd a 

zároveň s doplňkovou klasifikací [12]: 

 

Klasifikační třída A1fl A2fl Bfl  Cfl  Dfl  Efl  Ffl  
doplňková 
klasifikace - s1, s2 s1, s2 s1, s2 s1, s2 - - 

 

   Pozn.: Doplňková klasifikace (d0, d1, d2) se u podlahových krytin neuvádí. 

 

 

Tab. 4.2.2 Charakteristiky pro určení reakce podlahových krytin na oheň 

Značka Charakteristický popis Jednotky 

∆m Úbytek hmotnosti  [%] 
∆T Vzrůst teploty  [K] 

THR600s 
Celkové množství uvolněného tepla 
za 600 s   [MJ] 

Fs Šíření plamene  [mm] 
LFS Horizontální šíření plamene  [m] 
PCS Spalné teplo [MJ/kg nebo MJ/m2] 
PCI Výhřevnost [MJ/kg nebo MJ/m2] 
SMOGRA Rychlost vývinu kouře  [s] 
tf Doba trvalého plamenného hoření  [s] 
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4.2.1 ČSN EN ISO 9239-1 Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň   

      – Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla 

 
Tato kapitola bude věnována zkoušení reakce podlahové krytiny na oheň, která se 

uskutečnila dne 26.2 2015 ve firmě Centrum stavebního inženýrství a.s. akreditované 

požárně zkušební laboratoře č. 1007.4 pod vedením hlavního technického pracovníka Víta 

Slabocha. 

Problematika zkoušky popisuje chování podlahové krytiny a postup zkoušení 

stavebního výrobku dle ČSN EN ISO 9239-1 při působení tepelného namáhání ve formě 

zdroje sálavého tepla. Zkouška se řadí mezi jednu z hlavních zkušebních metod, kterou se 

stanoví kritický tepelný tok zhášení (CHF) v momentě, kdy se již plameny nešíří po 

vodorovném povrchu vzorku podlahoviny a následně se dle výsledků zkoušky určí 

zařazení do skupiny dle klasifikačního kriteria reakce stavebního výrobku (podlahové 

krytiny) na oheň. Měření podle metodiky ISO 9239 poskytuje základ pro hodnocení 

jednoho z aspektů chování podlahových krytin při působení požáru. Sálavý tok simuluje 

úrovně tepelné radiace, které dopadají na podlahu, jejíž horní povrch je zahříván plameny 

nebo horkými plyny.  

 

Použitá zařízení 

Pro průběh zkoušky byla použita zařízení, která jsou striktně daná evropskou 

normou ISO 9239-1. Obsahují přesné údaje o velikosti technických rozměrů. ISO zkoušku 

tvoří zařízení: Zkušební komora; držák zkušebního tělesa (z nerez oceli, L profilu s max. 8 

svorkami pro upevnění zkušebního tělesa);  posuvná plošina - dno komory musí mít 

posuvnou plošinu, u které je možnost pevného zajištění držáku zkušebního tělesa ve 

vodorovné poloze; Ocelové měřítko -  má mít vyznačeny intervaly 10 mm a 50 mm na 

držáku zkušebního tělesa; plynový radiační panel – Zdrojem tepelné energie musí být 

panel z žáruvzdorného materiálu se zářivým povrchem (300 ± 10) mm x (450 ± 10) mm. 

Panel má odolat teplotě do 900 °C a používá se u něj směs plynu/vzduch; Zkušební hořák – 

slouží pro zapálení zkušebního tělesa, je z nerezové oceli o vnitřním průměru 6 mm a 

vnějším 10 mm s přesným počtem 19 otvorů; Odsávací zařízení – pro odvod zplodin 

hoření; Radiační pyrometr – kontroluje tepelný výkon radiačního panelu; Radiometr – 

stanovuje průběh tepelného toku na zkušebním tělese; Kontrolní zkušební těleso – používá 

se pro kalibraci o tloušťce 20 mm; hustotě 850 kg/m3; 250 mm široké; 100 mm dlouhé; 
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Zkušební těleso – reprezentuje podlahovou krytinu v praxi. Používá se šest zkušebních 

těles o rozměru 1050x230 mm, z toho tři v jednom směru (např. ve směru výroby), a zbylé 

tři ve směru kolmém na směr první. 

Pozn.: Dále byly použity termoelektrické články, anemometr, stopky, měření kouře 

 

 

Zkušební postup 

Jednotlivé postupy a etapizace zkoušení se musí dodržovat dle normy ISO 9239-1. 

Je zde uvedený návod, který popisuje přesné provedení zkoušky. Metoda je určená pro 

všechny typy podlahových krytin, například to mohou být (pryžové, plastové, dřevěné a 

zároveň i jejich povlaky apod.) Výsledek je závislý i na druhu použitého podkladu. 

Zkouška probíhala nejprve vizuální kontrolou a kontrolou funkčnosti zkušebních 

zařízení (kontrola funkčnosti měřících přístrojů; funkčnost odtahu zplodin při hoření; 

stopky, kontrola plynového hořáku, držák zkušebního tělesa, apod.). Dále následovala 

příprava zkušebního vzorku, v našem případe PVC podlahové krytiny. Konstrukční složení 

zkušební komory je z kalcium silikátových desek dle daných rozměrů viz popis předchozí 

části nazvané „použitá zařízení“. Komora viz obr. 15 je vybavena vloženou tabulí 

z požárně odolného skla umístěnou na přední straně komory pro vizuální kontrolu celého 

vzorku a průběhu zkoušky.   

 

 

  

Obr. 15 Zkušební komora dle ČSN EN ISO 9239-1 (1 - lampa; 2 - odsávací potrubí; 3-

detektor; 4 – odsávací kryt; 5 – zkušební komora; 6 – radiační panel; 7 – řízené plameny 

z liniového hořáku; 8 – měřítko; 9 – držák zkušebního tělesa; 10 – přívod vzduchu) [16] 
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Uvnitř komory je umístěn držák zkušebního tělesa. Přesné rozměry držáku se musí 

dodržet dle normy, ty jsou patrné z obrázku 16. Zároveň je vidět zkoušená podlahovina. 

Spodní konstrukce komory je neuzavřená pro přísun vzduchu a horní část komory je 

vybavena krytem s odsávacím potrubím pro odvod zplodin hoření (plyny). V nástavci u 

odvodu zplodin je umístěn anemometr, který vyhodnocuje a měří rychlost proudění a 

intenzitu zplodin. 

 

 

Obr. 16 Držák zkušebního tělesa dle ČSN EN ISO 9239-1 (1 – držák zkušebního tělesa; 2 

– zkušební těleso podlahovina; 3 – upevňovací svorky; 4 – nulový bod) [16] 

 

Zdrojem tepelné radiace musí být panel z žáruvzdorného materiálu se zářivým 

povrchem (300 ± 10) mm x (450 ± 10), který je vytápěný plynem. Ten odolává teplotám do 

900 °C a bývá z porézního materiálu. V komoře je umístěn nad zkušebním tělesem 

v poloze 30° k vodorovné rovině.  

Uvnitř zkušební komory jsou umístěny rovněž termoelektrické články, které měří 

průběžnou teplotu plynných produktů teplené degradace. Radiačním panelem se komora 

vyhřeje na ustálenou teplotu. Během této doby se změří teplota černého tělesa radiačního 

panelu na radiačním pyrometru, zda odpovídá stanoveným mezím. Následně dochází 

k zapálení zkušebního hořáku z nerezové oceli o vnitřním průměru 6 mm a vnějším 10 mm 

s přesným počtem 19 otvorů. Hořák se udržuje alespoň 50 mm od nulového (startovacího) 

bodu zkušebního tělesa. Po uplynutí 120 sekund od zahájení zkoušky se hořák posune na 

nulový bod a měří se čas pomocí záznamového zařízení (stopky). Na zkoušeném vzorku se 

označí barevně po 50 mm hraniční linie viz obr. 20 v délce 400 mm. Poté se zaznamenává 

hodnota času v dané hraniční linii, ke které doputuje čelo plamene doprovázené degradací 

materiálu. Dále se zaznamenává rozšíření plamene v čase t10, t20 a t30 minut. Zkouška končí 
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v momentě, kdy nastává úplné uhasnutí čela plamene. Pokud objednatel nepožaduje 

delšího trvání zkoušky, končí test po uplynutí 30 minut s následným uhašením plamenů.  

V odsávacím zařízení se umísťuje osvětlovací jednotka a detektor světla, která 

zaznamenává maximální útlum světla v čase a výpočtem se stanoví tzv. integrovaná 

hustota kouře viz příloha č. 3.       

 

Výsledné hodnocení 

Po provedení testu a zapsaných hodnot se vyhodnocují výsledky. Zkouška se 

provádí na šesti zkušebních tělesech o rozměrech 1050x230 mm. Tři vzorky se odzkouší 

v podélném směru výrobku a zbylé v příčném směru. Zásada uchycení zkoušené 

podlahoviny je co nejvíce se přiblížit a nasimulovat reálné provozní podmínky v praxi. 

Během průběhu zkoušení se obvykle zaznamenávají detaily jako je (degradace, barva 

plamene, vývin kouře, tavení, žhnutí, postup čela plamene, tvorba zuhelnatění a puchýřů 

viz foto příloha č. 1. Z výsledných hodnot se stanoví hustota tepelného toku v kW.m-2 a 

tzv. kritický tepelný tok zhášení CHF (critical heat flux) viz příloha č. 3, ze kterého se určí 

dle ČSN EN 13501-1 klasifikace. Limitní hodnoty pro zatřídění do třídy klasifikace 

podlahovin jsou: A2fl - 8 kW.m-2 + doplňková zkouška ISO 1182 nebo 1716; Bfl - 8 

kW.m-2 + doplňková zkouška 11925-2; Cfl – 4,5 kW.m-2; Dfl – 3 kW.m-2. Dle ISO normy 

se dále určuje doplňková klasifikace vývinu kouře (s1; s2; s3) a klasifikace podle 

plamenně hořících kapek/částic (d0; d1; d2). Konečným dokumentem zkoušky je vystavení 

protokolu viz příloha 2.  

 

4.2.2 Vliv podlahové krytiny na výsledné parametry zkoušek 
 

Parametry stavebního výrobku (podlahové krytiny) a jeho konečné použití, které 

mohou případně ovlivnit chování výrobku při provádění zkoušky reakce na oheň, uvádí 

tabulka 4.2.2.1.  Tabulka uvádí vlastnosti prvku, na které by se měl brát zřetel při 

posuzování jeho konečného zařazení do klasifikačních tříd. Pokud jsou pro daný výrobek 

důležité i jiné parametry, musí být rovněž posouzeny. 

Technický předpis (popis) musí definovat parametry konečného použití 

konkrétního výrobku (skupiny), které by mohly ovlivnit výsledek zkoušky reakce na oheň 

při požáru. Každá změna parametrů podlahové krytiny, která by vedla ke zlepšení 
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požárních vlastností, může mít vliv při jeho konečném použití při zabudování do 

stavebního díla.  

 

Tab. 4.2.2.1 Příklady parametrů výrobku a konečného použití  

Parametry výrobku Parametry konečného použití 

tloušťka podklad a základní konstrukce 
objemová hmotnost (nebo přidružený 
parametr, např. hmotnost/m2) 

způsob osazení (např. přímo na podklad, 
na dřevěný rám) 

barva 
způsob upevnění (např. lepení, rozteč a 
druh upevňovacích prostředků (šrouby, 
hřebíky atd.)) 

povrchový nátěr/úprava typ a poloha styků 
skladba výrobku existence vzduchových mezer 
tvar výrobku, geometrie a struktura, 
počet a skladba vrstev 

orientace a geometrie výrobku 

 vystavení tepelnému namáhání 
 

Změny, které ukazují na zhoršení požárně technických vlastností, by měly být 

pečlivě zhodnoceny. Zásadou je zjistit, zda nedojde ke zhoršení požárních vlastností 

výrobku v takové míře, aby se tím snížila jeho třída reakce na oheň nebo doplňková 

klasifikace. Proto každý parametr požárního chování musí být posouzen samostatně. 

Podrobněji se této problematice věnuje ČSN P CEN/TS 15117. 

 

4.3 Problematika požární bezpečnosti podlah v zahraničí 

 

Evropské státy 

Pro posouzení požární bezpečnosti podlahových krytin a určení jejich 

charakteristické třídy reakce na oheň (dříve hořlavosti), která se vyznačuje materiálovými 

vlastnostmi přispívající k intenzitě požárů, byly v nedávné době státním specifikem a ve 

většině evropských států. Po sjednocení požadavků a zpřehlednění byla zavedena klasifikace 

dle evropské normy EN 13501-1 v posledním platném znění. Pro Českou republiku a ostatní 

evropské země to znamenalo závazek harmonizace technických předpisů v souvislosti 

s touto evropskou normou.  

V dnešní době se v některých evropských zemích setkáváme se skutečností, že 

vyžadovaná norma EN 13501-1 je sice platná pro zatřídění stavebních krytin do tříd reakce 

na oheň, avšak souběžně platí v daném státě vlastní národní klasifikační třídy pro zařazení 
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prvku do tříd hořlavosti. Jíž zmíněnou evropskou harmonizovanou normu státy jako je 

Velká Británie, Francie, Německo, Skotsko apod. sice převzaly, ale platnost výsledků 

dosažených dle původních národních norem stanovily na 10 či 12 let. Původní zkušební 

normy nicméně nezrušily s poukazem na skutečnost, že jsou využívány i v jiných odvětvích. 

Příkladem je to, že jsou v zahraničí dodnes při uplatnění českého stavebního výrobku 

vyžadovány klasifikace podle starých národních norem zmiňovaných států. Přehled 

národních zkušebních klasifikací je uveden v tabulce 4.3.1. 

 

Tab. 4.3.1 Přehled národních norem požární klasifikace 

Země platná národní klasifikace 
Evropská 
klasifikace 

Národní norma 

Česká 
republika 

A 

platnost do 2003 

EN 13501-1 vč. 
doplňkové 
klasifikace 
(s1,s2,s3; 
d0,d1,d2) 

ČSN EN 13501-1  
B 
C1 
C2 
C3 

Německo 

A1 nehořlavé EN 13501-1 vč. 
doplňkové 
klasifikace 
(s1,s2,s3; 
d0,d1,d2) 

DIN 4102-14 
A2 nehořlavé 
B1 nesnadno hořlavé 
B2 normální hořlavost 
B3 snadno hořlavé 

Rakousko 

A nehořlavé EN 13501-1 vč. 
doplňkové 
klasifikace 
(s1,s2,s3; 
d0,d1,d2) 

Önorm B 3800-1 
B hořlavé 
B1 nízká hořlavost 
B2 mírně hořlavý 
B3 vysoce hořlavý 

Francie 

M0 nehořlavé EN 13501-1 vč. 
doplňkové 
klasifikace 
(s1,s2,s3; 
d0,d1,d2) 

NF P 92 506 
M1 nehořlavé 
M2 špatně hořlavé 
M3 mírně hořlavé 
M4 vysoce hořlavé 

Anglie, 
Wels, 
Severní 
Irsko, 
Skotsko 

Nehořlavý Non-combustible EN 13501-1 vč. 
doplňkové 
klasifikace 
(s1,s2,s3; 
d0,d1,d2) 

BS 476 
class 0 low (nízká hořlavost) 

class 1 Medium (střední hoř.) 

class 3 Hight (vysoká hoř.) 

class 4 Very higt (vysoce hoř.) 
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Mimoevropské státy 

Specifické požadavky na podlahové krytiny a jejich zatřídění do skupin reakce na 

oheň mají Spojené státy Americké (USA). V požární problematice bezpečnosti podlahových 

krytin se vychází z faktu, že struktura soustavy norem NFPA je z hlediska požární 

bezpečnosti podlahových krytin odlišná od evropské klasifikace (EC). To znamená, že 

v soustavě NFPA neexistuje ekvivalent EN 13501-1, ve kterém by byly stanoveny 

klasifikační kritéria a na který by se poté odkazovaly ostatní normy. V USA je systém se 

zkušebními normami pro stanovení sledovaných parametrů (viz ASTM vypsané níže) a 

požadované chování podlah při požáru (limitní parametry) jsou pak uváděny v jednotlivých 

NFPA dle řešené oblasti viz tabulka 4.3.2. Stejné rozdělení týkající se staveb dle výrobní a 

nevýrobní činnosti mají v USA stejnou jako v ČR.  

   Požadavky v USA na podlahy a podlahové krytiny ve výrobních objektech se dále 

řídí dle NFPA 101 a jsou takové, že platí: 

- rozdělení se řadí do dvou tříd (class I, class II) dle CRF (Critical radiant flux) 

- podlahové krytiny na únikových cestách nesmí být třídy horší než Class II, 

- podlahové krytiny v ostatních prostorách nemusí splňovat žádné z kritérií 

uvedených v tabulce 4.3.2 

 

Zkušební normy: 

- ASTM E 648 – Zkušební metoda pro stanovení kritického tepelného toku 

(critical radiant flux – CRF). 

- ASTM E 662 – Zkušební metoda pro stanovení specifické hustoty kouře  

 

Tab. 4.3.2 Rozdělení požárních kriterií podlahových krytin v USA 

Objekt (stavba) 
Sledované parametry 

CRF (Critical radiant flux) Vývin kouře Poznámka 

Pozemní stavby 
(výrobní a 
nevýrobní objekty) 

Minimální CRF nemá být menší než 1 
kW/m2 
Class I: CRF ≥ 4,5 kW/m2 
Class II: 4,5 kW/m2 ≥ CRF ≥ 2,2 kW/m2 

Nesleduje se   

Stanice metra Podlahové krytiny z nehořlavých    
materiálů nebo s CRF ≥ 8 kW/m2 Nesleduje se   

Vlakové soupravy CRF ≥ 5 kW/m2 Ds (1,5) ≤ 100 [-] 
Ds (4,0) ≤ 200 

Ds (1,5) – 
specifická optická 
hustota kouře v 
čase 1,5 min 
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5 Požární bezpečnost podlah dle vybraných provozů v ČR 
 

Jelikož je podlaha zařazena mezi stavební výrobky, vztahuje se na ni nařízení 

plynoucí ze zákonů a nařízení vlády (zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na 

výrobky a Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

stavební výrobky označované CE) v posledním platném znění.  

 Požární bezpečnost a nároky na podlahové krytiny jsou řešeny zejména normami: 

-  kodexem norem ČSN 7308… viz schematický „pavouk“ a rozdělení v tab. 5.1 

- vyhláškou č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve 

znění vyhlášky 268/2011 Sb.  

- zákonem 133/1985 Sb. o požární ochraně;  Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární 

prevenci 

POŽÁRNÍ KODEX 
NOREM   

    
Projektové 

normy 
ČSN 

Předmětné 
normy 

ČSN 

Zkušební 
normy 

ČSN 

Klasifikační 
normy 

ČSN 

Hodnotové 
normy 

ČSN 
 

 

Tab. 5.1 Přehled projektových norem v požární bezpečnosti staveb 

Označení ČSN Název normy 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty Hlavní (Kmenové) 
normy ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení 
ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektu osobami 
ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory 
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb 
ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravot. zařízení a soc. péče 
ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou výrobu 
ČSN 73 0843 Požární bezpečnost staveb. Objekty spojů a poštovních provozů 
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb. Sklady 

SMĚRNICE č.22 Zásady požární ochrany pro projektování a výstavbu pražského metra. 

Legenda: 

       Hlavní projektové normy 

        Posuzované provozy podlahových krytin 
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ČSN 73 0802:2009 - Nevýrobní objekty (včetně změny Z1:2013) 

Ohledně nároků na podlahy a podlahové krytiny je požadováno viz článek v normě: 

- 5.5.1 Hořlavost stavebních výrobků je stanovena třídami reakce na oheň 

s označením A1, A2, B, C, D, E, F podle ČSN EN 13501-1. Třídy reakce na 

oheň s dolním indexem „fl“ charakterizují podlahoviny. 

- 5.5.2 Stavební výrobky lze zařazovat do uvedených tříd reakce na oheň pouze 

na základě provedených zkoušek. Výrobky s třídou reakce na oheň A bez 

zkoušení, jsou uvedeny v příloze A ČSN 73 0810:2009 

- 8.14.5 Požární úseky CHÚC, které musí mít kromě podlah a madel povrchové 

úpravy stavebních konstrukcí z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2; musí 

se však použít podlahových krytin třídy reakce na oheň nejméně Cfl-s1 podle 

ČSN EN 13501-1.   

 

ČSN 73 0804:2010 - Výrobní objekty (včetně změny Z1:2013) 

Ohledně nároků na podlahy a podlahové krytiny je požadováno viz článek v normě: 

- 5.4.4 Požadovaná požární odolnost konstrukcí musí být zajištěna po celou 

předpokládanou životnost stavebního či technologického objektu. Tabulka 

3.1.2.1 znázorňuje stupně požární bezpečnosti a druh konstrukce DP1; DP2 a 

DP3 viz kapitola 3.1.2. 

- 5.5.1 Hořlavost stavebních výrobků je stanovena třídami reakce na oheň 

s označením A1, A2, B, C, D, E, F podle ČSN EN 13501-1. Třídy reakce na 

oheň s dolním indexem „fl“ charakterizují podlahoviny. 

- 5.5.2 Stavební výrobky lze zařazovat do uvedených tříd reakce na oheň pouze 

na základě provedených zkoušek. Stavební výrobky bez zkoušení jsou uvedeny 

v příloze A, ČSN 73 0810:2009 

- 5.5.3 Pokud v normách řady ČSN 7308… není jmenovitě uveden požadavek na 

doplňkovou klasifikaci podle vývoje kouře s1, s2, s3 (viz 8.4 ČSN EN 13501-

1), či podle plamenně hořících kapek částic d0, d1, d2 (viz 8.5 ČSN EN 13501-

1), nebere se při posuzování požadavků na třídu reakce na oheň k těmto 

doplňkovým klasifikacím zřetel. 

 

 

ČSN 73 0831:2011 – Shromažďovací prostory (včetně změny Z1:2013) 

Ohledně nároků na podlahy a podlahové krytiny je požadováno viz článek v normě: 
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- 5.2.7 Podlahové krytiny shromažďovacích prostorů musí být z výrobků 

nejméně třídy reakce na oheň Dfl-s1 podle 13501-1+A1. Jde-li o shromažďovací 

prostory větší než 4SP/VP1 či 2SP/VP2 nebo 1SP/VP3, doporučují se 

podlahové krytiny nejméně třídy reakce na oheň Cfl-s1. 

 

ČSN 73 0842:2014 – Objekty pro zemědělskou výrobu  

Ohledně nároků na podlahy a podlahové krytiny je požadováno viz článek v normě: 

- 7.1 Druh stavebních konstrukcí a jejich požární odolnost se stanoví podle ČSN 

73 0804, viz poznatky výše u výrobních objektů => nejsou požadavky na třídu 

reakce na oheň podlah. 

 

ČSN 73 0845:2012 – Sklady  

Ohledně nároků na podlahy a podlahové krytiny je požadováno viz článek v normě: 

- 7.1 Druh stavebních konstrukcí a jejich požární odolnost se stanoví podle ČSN 

73 0804, viz poznatky výše u výrobních objektů => nejsou požadavky na třídu 

reakce na oheň podlahových krytin. 

 

SMĚRNICE DPP a.s. č. 22:2012 – Zásady požární ochrany pro projektování a 

výstavbu pražského metra 

Ohledně nároků na podlahy a podlahové krytiny je požadováno viz článek v normě: 

- 4.10 Podlahy v podzemních prostorech a hloubených stanicích metra musí být 

nehořlavé včetně jejich krytin třídy reakce na oheň A1fl popř. A2fl podle ČSN 

EN 13501-1. 

 

Nařízení č. 11/2014 kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a 

technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy) 

 

§ 42 Požadavky požární bezpečnosti jsou stanoveny jiným právním předpisem (viz 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 

vyhlášky č. 268/2011 Sb. 
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Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 

vyhlášky č. 268/2011 Sb. 

Nášlapná vrstva podlahy v chráněné únikové cestě musí být navržena z hmot třídy reakce 

na oheň nejméně Cfl – s1. 

 

 

Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu 

v hlavním městě Praze – NEPLATNÁ – Nahrazena vyhláškou č.11/2014 viz výše. 

Čl. 33 bod 5 V chráněných únikových cestách musí být na povrchové úpravy podlah, stěn 

a stropů použity hmoty s nulovým indexem šíření plamene. 

 

 

 

5.1 Příprava evropského harmonizovaného předpisu týkající se 
posouzení uvolňování nebezpečných látek ve stavebních 
výrobcích vč. podlahovin 

 

Podle CPR musí být u stavebních výrobků od 1. 7. 2013 uvedeny v prohlášení o 

vlastnostech také informace o nebezpečných látkách a informace týkající poskytování 

informací v dodavatelském řetězci, tj. článku 31 a 33 nařízení REACH. Tímto faktem je 

myšleno, že harmonizovaný evropský systém pro stanovení nebezpečných látek ve 

stavebních výrobcích se teprve zpracovává. Je třeba stále respektovat ustanovení národních 

předpisů. Tyto předpisy však vytvářejí překážky obchodu při uvádění stavebních výrobků 

na trh. Údaje o nebezpečných látkách a o ionizačním záření by měly být zahrnuty přímo do 

harmonizovaných technických specifikací (harmonizovaných norem v rámci CPR) [29]. 

Touto problematikou se zabývá technická komise CEN/TC 351 (Program CEN/TC 

351 - Posuzování uvolňování nebezpečných látek) a zpracovává metody stanovení pro 

uvolňování regulovaných nebezpečných látek, které zatím nebyly zpracovávány v 

harmonizovaných normách 1. generace CPD. Práce vycházejí z dokumentu č. 3 a 

z mandátu M/366 EN. Základem jsou existující zkušební metody, které jsou ověřovány 

vzhledem k určenému účelu používání stavebních výrobků. Dokumenty zpracované 

v CEN/TC 351 mají za cíl ovlivnit činnost většiny dalších CEN/TC týkajících se 

stavebních výrobků (podlahových krytin) viz tabulka 5.1.1 
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            Tab. 5.1.1 Zpracovávané dokumenty v rámci CEN/TC 351 [28] 

Číslo mandátu Oblast 

M/103 Tepelně izolační materiály 
M/106 Výrobky ze sádry 
M/108 Lehké obvodové pláště 
M/113 Panely na bázi dřeva 
M/119 Podlahové krytin  

 

Nyní jsou k dispozici předběžné české technické normy označované ČSN P 

CEN/TS, které budou postupně převedeny na české technické normy. 

 

  Tab. 5.1.2 Předběžné technické normy uvolnění nebezpečných látek [28] 

Označení Název normy 

ČSN P CEN/TS 16516:2014 Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení 
emisí do vnitřního prostředí 

  CEN/TS 16637-1:2014 Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Pokyny pro 
zkoušky vyluhování a další zkušební postupy 

  CEN/TS 16637-2:2014 Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Horizontální 
dynamická zkouška vyluhováním z povrchu 

 

 

Nebezpečné koncentrace, které vznikají v průběhu mimořádné události (požáru), 

mají negativní vliv na dané prostředí a zejména pak na hlavní činnost. Touto činností je 

včasná evakuace lidí a zvířat mimo zasažené území požárem a vyvarovat se tak 

nebezpečným zplodinám kouře. Požadavky na škodlivé limitní hodnoty zplodin a plynů, 

které mají negativní vliv na zdraví člověka, jsou popsány v nařízeních a vyhláškách.     

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

výrobky, dle přílohy č.1 Základní požadavky - bod 3. Hygiena – ochrana zdraví a 

životního prostředí, písmeno a) uvolňování toxických plynů. 

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

fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí místností staveb. Míra toxicity se 

stanovuje dle výše popsaných nařízení NV 163/2002 Sb., a Vyhláškou č. 6/2003 Sb. – 

Příloha č. 2, Tab. č.5 Limitní hodinové koncentrace chemických ukazatelů a prachů viz 

tabulka 5.1.3. 
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       Tab. 5.1.3 Limitní hodinové koncentrace chemických ukazatelů 

Ukazatelé Jednotka Limit 

oxid dusičný µg.m-3 100 

oxid uhelnatý µg.m-3 5000 

amoniak µg.m-3 200 

benzen µg.m-3 7 

suma xylenu µg.m-3 200 

styren µg.m-3 40 

etylbenzen µg.m-3 200 

formaldehyd µg.m-3 60 

trichlorethylen µg.m-3 150 

tetrachlorethylen µg.m-3 150 

 Pozn.: µg – vyjadřuje měrnou jednotku „mikro“ = miliontina 10-6  

 

Při požáru vzniká kromě nízkomolekulárních sloučenin také celá řada 

vysokomolekulárních látek, které jsou obsaženy v plynných, kapalných i tuhých 

produktech hoření. Další část kapalných a dehtovitých látek uniká v podobě aerosolu a 

kondenzuje v blízkosti požáru. Toxikologické účinky nízkomolekulárních sloučenin, jako 

jsou např. oxidy uhlíku, dusíku, amoniak, halogenuhlovodíky, oxid siřičitý apod., jsou 

poměrně známé. Prozatím nedostatečné jsou informace o působení vysokomolekulárních 

látek, které se vyskytují v produktech hoření. Mezi tyto produkty patří polycyklické 

aromatické uhlovodíky s karcinogenními účinky.  

Koncentrace některých zplodin hoření, které mohou být nebezpečné ztrátou 

vědomí, způsobí smrt přibližně po 5 minutách anebo po 30 minutové expozici lidí 

vykonávajících lehkou práci. Orientační hodnoty jsou uvedeny v tabulce 5.1.4 [20]. 

 

 

                             Tab. 5.1.4 Účinek zplodin hoření [20] 

Sloučenina 
5 minut 30 minut 

bezvědomí smrt bezvědomí smrt 

CO         [ppm] 6000 - 8000 12000 - 16000 1400 - 1700 2500 - 4000 

HCN      [ppm] 150 - 200 250 - 400  90 - 120 170 - 230 

O2       [% obj.] 10 - 13 < 5 < 12 6 - 7 

CO2      [% obj.] 7 - 8 > 10 6 - 7 > 9 
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Povinná certifikace výrobku 

Francie zavedla od 1. ledna 2012 povinné označování výrobků podle množství 

emisí těkavých organických látek. Označení se týká izolací, podlah, podlahových krytin, 

tapet, obkladových materiálů, ale i barev, laků, lepidel atd. Limity jsou stanoveny pro 

celkové emise těkavých organických látek a 10 chemických sloučenin: například 

formaldehyd, toluen, styren, xylen. Výrobky musí být také testovány na některé látky s 

karcinogenním, mutagenním a reprotoxickým účinkem (CMR látky). Limit 1 µg/m3 je 

stanoven pro benzen, trichlorethylen, změkčovadla v plastech (DEHP) a dibutyl ftalát 

(DBP). Výrobky jsou testovány dle ISO 16000. Na obrázku č. 17 uveden znak povinné 

certifikace stavebního výrobku, kde písmeno „A+“ značí nejlépe hodnocený výrobek. 

V Německu bylo zavedeno od roku 2014 povinné testování emisí těkavých 

organických látek z podlah, podlahových krytin a lepidel pro podlahy. Všechny výrobky v 

Německu uvedené na trh musí být testovány (nestačí pouze značka shody CE). 

 

 

            Obr. 17 Značení povinné certifikace výrobku  

                          (dostupné z www.stavba.tzb-info.cz) 

 

 

6 Sumarizace a hodnocení bezpečnostních požadavků 
podlah s ohledem na požární bezpečnost, návrh inovace 

 

Diplomová práce měla za cíl zhodnotit bezpečnostní požadavky průmyslových 

podlahových krytin. Podlahou je myšlena stavební konstrukce, která je pevně zabudovaná 

do stavebního díla a plní svou funkci. Podlahová konstrukce je tvořena svými 

charakteristickými souvrstvími, kdy jsem se pro posouzení bezpečnostních požadavků 

z hlediska požární ochrany zaměřil na vrchní nášlapnou vrstvu.  
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V předcházející kapitole č. 5 jsem provedl hodnocení a výčet požadavků na požární 

bezpečnost podlah dle vybraných provozů. Z názorného schématu tabulky 5.1 jsem vybral 

reprezentativní provozy s uvedenými požadavky dle jednotlivých normových nařízení 

kodexu norem ČSN 7308… a dotčených vyhlášek. V souvislosti s těmito požadavky jsem 

doplnil třídy reakce na oheň podlahových krytin a dále požadavky na podlahoviny 

v chráněných únikových cestách viz vyhláška č. 23/2008 Sb. ve znění vyhlášky 268/2011 

Sb. v posledním platném znění. Sumarizace a porovnání jednotlivých nároků problematiky 

podlah z oblasti požární ochrany znázorňují tabulky 6.1 a 6.2, které uvádějí celkový 

přehled porovnávaných provozů, které jsem posoudil.  

Výběr daných provozů pro zhodnocení nároků na požární bezpečnost podlah jsem 

vybral s ohledem na skutečnost výskytu většího počtu lidí (shromažďovací prostory), 

zvířat v zemědělských objektech a skladech pro pochopení situace evakuace při vzniku 

MÚ (požár). Zaměřil jsem se na otázku bezpečnosti a možného scénáře vývinu škodlivin a 

toxických látek vlivem tepelného rozkladu a degradace podlahových PVC krytin viz 

podrobnosti v kapitole 5.1 – limity škodlivých látek a kapitole 2.5 PVC zátěžové podlahy. 

 

Podmínky na podlahové krytiny 

 

                      Tab. 6.1 Obecné normové požadavky na podlahy 

ČSN a ostatní 
směrnice 

Název normy Podlahová krytina dle 
(ČSN EN 13501-1) 

ČSN 73 0802 Nevýrobní objekty min. Cfl 
ČSN 73 0804 Výrobní objekty *min. Cfl 

ČSN 73 0831 Shromažďovací objekty min. Dfl - s1; u větších SP se 
doporučuje min. Cfl - s1  

ČSN 73 0842 Objekty pro zemědělskou 
výrobu není požadavek 

ČSN 73 0845 Sklady *  is ≤ 100 mm/minutu 
směrnice DPP 

č.22 Výstavba přažského metra A1fl ; A2fl 

 

* podlahy ve výrobních prostorech s hořlavými kapalinami musí být chemicky odolné, 

a pokud jsou nášlapné vrstvy z hořlavých hmot, musí mít index šíření plamene              
is ≤ 100 mm/minutu-1 = Cfl dle převodníku ČSN 73 0810 (příloha C) 
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Podmínky z hlediska evakuace a únikových cest 

 

Tab. 6.2 Požadavky na únikové cesty 

Označení ČSN 
a ost. nařízení 

Název normy 
Požadavek na podlahy 
dle (ČSN EN 13501-1) 

Vyhl. č.23/2008 
Sb. (268/2011 Sb.) 

ČSN 73 0802 Nevýrobní objekty chráněná  ÚC 
 min. Cfl-s1; min. Cfl-s1; 

 min. Cfl-s1; DTOO 

ČSN 73 0804 Výrobní objekty 

nechráněná  ÚC  min. Cfl-s1; DTOO 
částečně 
chráněná ÚC  min. Cfl-s1; DTOO 

chráněná  ÚC  min. Cfl-s1; DTOO 

ČSN 73 0831 Shromažďovací objekty navrhuje se dle 73 0802 min. Cfl-s1; 

ČSN 73 0842 Objekty pro zemědělskou výrobu není požadavek odkaz na ČSN 73 
0842 

ČSN 73 0845 Sklady odkaz na ČSN 73 0804 Cfl-s1; 
směrnice DPP 

č.22 
Výstavba přažského metra A1fl ; A2fl  - 

Vyhl. č.26/1999 O obecných techn. požadavcích na 
výstavbu v hl.m. Praha 

is = 0 mm/minutu => dle 
převodu ČSN 73 0810 =>  

=> (A1fl; A2fl) - 
 

Legenda 

      Vhodná volba => NÁVRH, INOVACE třídy reakce na oheň pro ostatní provozy a podlahy 

 
       Neplatná vyhl. => NÁVRH k znovu zavedení, INOVACE pro ostatní provozy a podlahy 

 

Pozn.: Dle Směrnice č. 5/2013 Schvalování technických zařízení, výrobků, systémů 

a technických předpisů pro použití v pražském metru se před užitím a zabudováním do 

stavby metra musí stavební prvek posoudit a schválit. Specifické podmínky metra vyžadují 

schvalování nově zaváděných technických zařízení, výrobků, systémů a technických 

předpisů do provozu metra. Pravomoc schvalovat technická zařízení, výrobky, systémy a 

technické předpisy pro použití v metru má technický ředitel (TŘ) podle Řádu podpisového. 

Schválení technického zařízení, výrobků, systémů a technických předpisů se provádí 

vydáním protokolu TŘ. 

 

Z tabulky 6.1 a 6.2 je patrné, jaké nároky se kladou ve vybraných provozech, které 

jsem zvolil, včetně shromažďovacích prostorů. Vyhláška č. 26/1999 Sb. o obecných 

technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praha zřetelně naznačuje, že již zde byl 
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zavedený požadavek na podlahové krytiny v únikových cestách, a to volbou materiálů 

třídy reakce na oheň „A“ dle ČSN EN 13501-1, tudíž nehořlavé a nepřispívající svým 

složením k rozvoji a intenzitě požáru. Nicméně tato vyhláška byla zrušena a nahrazena 

vyhláškou č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění 

vyhlášky 268/2011 Sb., kde se nároky na nášlapnou vrstvu razantně zhoršují díky nižší 

třídě reakce na oheň až Cfl.  

 

 

Návrh a inovace 

Návrh pro zlepšení je v rámci diplomové práce sumarizován do tří hlavních částí, které se 

týkají: 

1) Inovací v posuzovaných provozech s výskytem většího počtu lidí ve shromažďovacích 

prostorech je zavedení požadavku třídy reakce na oheň Afl pro podlahy a podlahové 

krytiny. Navrhuji zavedení tohoto požadavku do normových předpisů požárního kodexu 

norem ČSN 7308… a zejména do provozů, které jsem zde uvedl. Důvodem je zejména 

včasná evakuace lidí a zvířat z místa mimořádné události (požáru), a nemožnost vzniku 

škodlivých látek vlivem tepelného rozkladu podlahových krytin např. PVC. Názorný 

přehled limitních koncentrací, které jsou životu nebezpečné, jsem uvedl v tabulkách 

5.1.3 a 5.1.4.   

 

2) Ve vybraných provozech viz tabulka 6.1, které jsem posuzoval, se stále uvádí a používá 

pojem indexu šíření plamene podlahových krytin (značení is v mm/min). 

Harmonizovaná norma ČSN EN 13501-1 operuje jen s pojmem „třída reakce na oheň“ a 

tento pojem index šíření nezná. Evropská metodika pro stanovení šíření plamene po 

povrchu stavebních výrobkům je již několik let připravovaná, avšak dosud bezvýsledně. 

Proto je index šíření plamene dle ČSN 73 0863 stále v kodexu norem ČSN 7308… 

platný, nicméně se týká zejména posuzování stavebních materiálů z oblasti stěn, 

podhledů a interiérového vybavení (pohovka, záclony, apod.). S problematikou 

podlahových konstrukcí však index šíření nemá, co do činění.  

Tento fakt vede k zamyšlení zrušit index šíření plamene u podlahovin v normách ČSN 

7308… a používat výhradně pojem třída reakce na oheň, jak je tomu v nařízení CPR č. 

305/2011.  
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3) Po vzoru unijních států jako je Francie a Německo navrhuji zavést požadavky 

připravovaných evropských norem týkajících se dodržení a podrobnějšího sledování 

limitů složení stavebních materiálů (podlahových krytin) v souvislosti s uvolňováním 

škodlivých látek při tepelném namáhání za požáru. Smysl spočívá v povinné certifikaci 

podlahových krytin a určení množství emisí těkavých organických látek. Z toho faktu 

posléze plyne požadavek na stanovení materiálního složení a možnost instalace 

podlahových krytin (například viz zátěžové PVC) do vybraných provozů. PVC desky 

vyráběné z kabelového odpadu (recyklátu) vyvíjí při požáru značné množství životu 

nebezpečných škodlivých a karcinogenních plynů, které následně ztěžují evakuaci 

z místa požáru a zhoršují podmínky pro zahájení záchranných a hasebních prací 

jednotkám požární ochrany.  

 

 

7 Závěr 
 

Průmyslová podlaha je stavební prvek, který se nachází pevně zabudovaný ve 

stavebním díle. Podlahová konstrukce se skládá ze souvrství podlahových vrstev, které 

jsou těsně spjaty s nosnou konstrukcí stavebního díla. V obecné rovině nelze říci, že 

podlaha je tvořena například jen pochozí (nášlapnou) vrstvou, proto se již zmiňovaný 

prvek posuzuje jako celek tvořený svými charakteristickými vrstvami. Práce dále podrobně 

charakterizuje jednotlivé konstrukční vrstvy podlahy a na ně kladené požadavky dle 

provozního využití.  

Jednotlivým materiálovým a technologickým rozlišením průmyslových podlah jsou 

věnovány další kapitoly. Řadíme sem zejména lité podlahoviny na bázi epoxidových 

stěrek, vysoce namáhané podlahy (tzv. pancéřové) apod. Poslední skupinu tvoří zdvojené a 

dutinové podlahy. Další problematika požární bezpečnosti je věnována nárokům a 

požadavkům na požární schodiště a dopravní značení, které se používá zejména u 

únikových a zásahových cest. 

Hlavním cílem diplomové práce byla sumarizace bezpečnostních požadavků na 

průmyslové podlahy s důrazem na požární bezpečnost, provedení návrhu a inovace 

k možnému zlepšení. Práce posuzuje nejen podlahovou konstrukci v celé své skladbě jako 

celek, zřetel je brán zejména na nášlapnou (pochozí) krytinu, která charakterizuje vrchní 

část podlahové konstrukce a vytváří základní požadavek požární bezpečnosti z hlediska 
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třídy reakce na oheň v požárním úseku. Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 

305/2011 (CPR) má stavba a stavební výrobek (podlahová krytina) tvořit jeden celek a má 

plnit sedm základních požadavků po celou dobu životnosti stavby. Jeden z nich je i požární 

bezpečnost, kterým se práce zabývá. Práce popisuje v kapitole č. 4 hlavní specifika 

evropských a mimoevropských legislativ ve smyslu klasifikace podlahových krytin na tříd 

reakce na oheň v návaznosti na evropskou normu EN 13501-1. Pro pochopení oblasti ISO 

zkoušení podlahových krytin, jejich následné klasifikaci a zařazení do tříd reakce na oheň 

je věnována kapitola č. 4.2.1. Je zde popsán názorný praktický příklad zkoušky 

s uvedenými postupy a mechanismy.  

Hlavní sumarizace bezpečnostních požadavků na podlahy z hlediska požární 

ochrany dle vybraných provozů zahrnuje kapitola 5. Zde byly vybrány provozy, které tvoří 

důležitou část v oblasti požární bezpečnosti. Do přehledu požadavků a nároků na 

podlahoviny byly zahrnuty nejen požadavky kodexu norem požární bezpečnosti staveb, ale 

i dotčených vyhlášky a směrnic viz pátá kapitola (např.: typu liniových staveb metra 

směrnice č.22/2012). Porovnání a sumarizace jednotlivých nároků na podlahové 

konstrukce z oblasti požární ochrany znázorňuje tabulka 6.1 a 6.2, kde je uveden celkový 

přehled porovnávaných provozů. Hlavní myšlenkou bylo uvést normové nároky tříd reakcí 

na oheň podlahových krytin s cíleným pohledem na otázku bezpečnosti evakuace a 

možného vývinu škodlivin a toxických látek vlivem tepelného rozkladu a degradace při 

použití PVC podlahových desek. Podrobnosti týkající se limitů životu nebezpečných látek 

a plynů vlivem rozkladu PVC jsou uvedeny v kapitole 5.1. 

Dle výsledků plynoucích z porovnávaných provozů byla navrhnuta inovace a 

zlepšení ve třech hlavních bodech. Prvním bodem návrhu bylo zavedení požadavku třídy 

reakce na oheň Afl pro podlahové krytiny a jejich instalace ve vybraných provozech a 

únikových cestách. Nynější legislativa viz Vyhláška č. 23/2008 Sb. v posledním platném 

znění umožňuje použití podlahových krytin tříd reakce na oheň Cfl, které v případě požáru 

přispívají svým složením k intenzitě požáru. Z toho plyne zanesení požadavku na 

nehořlavé podlahoviny do požárního kodexu norem. Druhý bod navrhuje zrušení používání 

pojmu „index šíření plamene“ u podlahových krytin v normách ČSN 7308… a používání 

zejména názvosloví a značení „třída reakce na oheň“ dle platné harmonizované normy 

ČSN EN 13501-1. Poslední třetí bod uvádí inovaci, která vychází ze zahraničních 

zkušeností podlahových materiálů. Jedná se o zavedení povinné certifikace stavebních 

výrobků dle charakteristického štítku s označením množství emisí těkavých organických 

látek a uvolňování nebezpečných chemických sloučenin viz kapitola 5.1.  
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Souhrnný pohled na problematiku instalace podlahových krytin v daném stavebním 

objektu vychází ze skutečnosti, že na prvním místě při vzniku požáru je bezpečná a včasná 

evakuace ze zasaženého místa a umožnění účinného zahájení záchranných a likvidačních 

prací JPO. Skutečnosti dle platné legislativy, které tato práce ukázala, naznačují, že nároky 

na použití podlahových krytin z hlediska tříd reakce na oheň ve vybraných provozech a 

únikových cestách jsou velice různorodé. Navrhnuté inovace v této problematice mají za 

cíl ukázat správnou cestu k zavedení přísnějších pravidel spočívajících v používání 

výhradně nehořlavých materiálů podlahových krytin v prostorách se shromažďovacím 

charakterem a únikových cest. Tyto návrhy vedou k bezpečné a včasné evakuaci z místa 

zasaženého požárem. Ve stavební praxi se pak často setkáváme s instalacemi podlahovin 

na bázi těžkých desek z PVC. Ty se sice vyznačují v provozu dobrou odolností vůči 

chemikáliím, mechanické zátěži apod., nicméně velké negativum se ukazuje v materiálním 

složení a třídě reakce na oheň Cfl, Dfl, Efl. Při požáru se pak uvolňují škodliviny a toxické 

plyny, které jsou zdraví nebezpečné a v určitých dávkách až smrtelné.  
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Obr. A 

Montáž měděného pásku při realizaci 

antistatické podlahy místnosti rozvaděčů  

22 kV (pohled na styk stěny a podlahy)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. B a C 

Ukázka zátěžových podlah pro 

trakční elektrické rozvaděče 
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