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Práce se zabývá popisem, stavbou (makroskopickou a mikroskopickou) a vlastnostmi 

dřeva, hořením, tepelnou degradací dřeva, přípravou vzorků pro měření, průběhy zkoušek 

a vyhodnocením naměřených výsledků. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to 

teoretickou a praktickou část. V úvodu teoretické části je popsána historie využití dřeva, ve 

druhé části je uvedena a rozebrána makroskopická a mikroskopická stavba dřeva a jeho 

vlastnosti. Třetí část se zabývá hořením a degradací dřeva pří tepelném namáhání. 

Předposlední kapitola teoretické části je věnována, popisu metod za pomoci, kterých je 

stanovována hořlavost materiálů. V závěru teoretické části je popsán princip, složení a 

kalibrace kónického kalorimetru. Praktická část se skládá z popisu průběhu přípravy 

vzorků před měřením. Dále následuje tabulkové a grafické znázornění naměřených 

výsledků. V poslední části je uvedeno vyhodnocení zkoušek a naměřených hodnot. Na 

konci práce v příloze A jsou znázorněny fotografie vzorků po provedených zkouškách. 
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This diploma thesis deals with description, construction (macroscopic and microscopic) 

characteristics and wood combustion, thermal degradation of wood, preparing samples for 

measurement, test sequences and evaluation of the measured results. The work is divided 

into two main parts, theoretical and practical. The introduction of the theoretical part 

describes the history of the use of wood, in the second part is presented and discussed 

macroscopic and microscopic structure of wood and its properties. The third part deals 

with the burning of wood and degradation by heat stress. The penultimate chapter is 

devoted to the theoretical part and describes methods which are used to determine 

flammability of materials. In conclusion, the theoretical part deals with the composition 

and calibration of a cone calorimeter. The practical part consists of the description of the 

sample preparation prior to measurement followed by tabular and graphical representation 

of test results. In the last part tests evaluation and measured values are presented. At the 

end, in Annex A, photographs of samples after the tests completion are shown. 
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1. Úvod 

 Podle statistických ročenek Hasičského záchranného sboru České republiky 

dochází každoročně v České republice k desítkám tisíc požárů. Při těchto požárech vznikají 

jak velké materiální škody, tak i velké počty zraněných a usmrcených osob. Pro názornost 

si můžeme uvést statistický přehled z roku 2015, kdy v České republice došlo ke vzniku 

20 232 požárů. Při těchto požárech došlo k přímým škodám ve výši 2 495 902 900 Kč, 

bylo zraněno 1 449 osob a došlo k usmrcení 115 osob. Od roku 2012 se jedná o rok 

s největším počtem požárů a nejvyšším počtem usmrcených osob. Nejvíce požárů vzniká 

na volných plochách a prostranstvích jako jsou lesy, louky a zahrady.[26] Druhou pozici, 

co se týče místa vzniku požárů, zastupují požáry vzniklé v budovách, v nichž dochází 

k největšímu počtu usmrcených a zraněných osob. Pro názornost si můžeme opět uvést 

hodnotu ze statistické ročenky, kdy v roce 2015 došlo právě v budovách kolem 10 000 

požárů.[26] Když mluvíme o budovách, máme na mysli objekty, jako jsou obytné domy, 

domácnosti, zdravotnická zařízení, školní budovy a objekty, budovy pohostinství a 

ubytování, obchody, výrobní objekty a objekty pro zpracovatelský průmysl.  

Výše uvedená statistická čísla o počtu požárů a usmrcených osob jsou dosti vysoká 

a určitě je zapotřebí, aby se tato čísla, pokud možno do budoucnosti, snižovala. K tomu 

je prakticky nutné, aby veškeré navrhování, projektování i samotná výstavba staveb 

probíhaly podle daných přísných norem, a tím byly dodrženy veškeré podmínky požární 

bezpečnosti staveb. Druhým důležitým faktorem je znalost požárně technických 

charakteristik stavebních materiálů, ze kterých jsou budovy a objekty budovány a 

vybavovány. Mezi tyto požárně technické charakteristiky patří především hořlavost 

materiálu a vývin kouře při požáru. Tyto dva faktory průběhu požáru způsobují nebo by 

mohly být příčinou vzniku a rozvoje požáru, jehož důsledkem jsou nejen materiální škody, 

ale i zranění a usmrcení osob. Hořlavost použitých materiálů u staveb a objektů je 

stanovována za pomocí tří zkušebních metod, a to je metoda kyslíkového čísla, metoda 

schopnosti materiálů šířit plamen a metoda kónického kalorimetru, který nám určuje 

hořlavost materiálu na základě rychlosti uvolněného tepla v průběhu hoření. A právě 

jednou z nejpodstatnějších a nejpoužívanějších požárně technických charakteristik 

materiálů se v poslední době stal parametr rychlosti uvolňování tepla (HRR – Heat Release 

Rate).  



2 

 

Způsob zjišťování hořlavosti materiálů parametrem rychlosti uvolňování tepla je i 

stěžejní pro tuto diplomovou práci, jejíž hlavním cílem, je zjištění, jaký vliv mají na 

průběh hoření a uvolňování tepla různé vlhkosti smrkového dřeva. Smrkové dřevo patří 

mezi nejpoužívanější materiály a využívá se jako konstrukční prvek pro stavby a také k 

vybavování interiérů. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. 

V části teoretické jsou uvedeny informace potřebné k seznámení se dřevem, a to z pohledu 

jeho historie použití, makroskopické a mikroskopické stavby. Dále je zmíněn popis 

procesu hoření, na který navazuje degradace dřeva při působení tepelného namáhání. 

Úkolem závěru teoretické části je seznámení s metodami, kterými se určuje hořlavost 

materiálů a s  kónickým kalorimetrem, který se používá pro měření výše zmiňované 

požárně technické charakteristiky HRR. Praktická část se dělí na dvě hlavní podkapitoly, 

kde první shrnuje graficky a tabulkově průběhy zkoušek a naměřené hodnoty a druhá 

podkapitola se věnuje souhrnnému vyhodnocení naměřených hodnot a průběhů zkoušek.           
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2. Rešerše 

 Při hledání informací týkající se mé diplomové práce jsem nenašel žádnou 

diplomovou/bakalářskou práci, která by se přímo zabývala hořlavostí dřeva v souvislosti 

s jeho vlhkostí, která je vyjádřena množstvím uvolňování tepla v průběhu plamenného 

hoření dřevěných vzorků. K informacím o dřevě, hoření, vlhkosti a termické degradaci 

jsem pročítal studijní materiály, webové stránky, diplomové a bakalářské práce. Ve všech 

zdrojích a materiálech jsem hledal záznamy, informace a souvislosti se skladbou dřeva, 

vlhkostí dřeva, hořením pevných látek a tepelnou degradací. 

Diplomové/ bakalářské práce: 

HUSEK, Pavel. Odolnost dřeva vůči ohni v závislosti na tloušťce materiálů: bakalářská 

práce, Brno: 2006. 73 s. Tato práce se zabývá porovnáváním odolnosti neošetřených 

smrkových vzorků o různých tloušťkách, které jsou vystavovány plamennému hoření. 

Zkoušky této práce jsou prováděny dle normy ČSN 73 0862 Stanovení stupně hořlavosti 

stavebních hmot. Dále se práce v úvodu zabývá popisem procesu hoření, vlastnostmi 

plamene a termolytickou degradací polysacharidů a ligninu. 

PAPAY, Vlastimil. Porovnávání odolnosti dřeva vůči ohni ošetřeného základními druhy 

nátěrových hmot: diplomová práce, Brno: 2007. 100 s. Diplomová práce se zabývá požární 

odolností vzorků ze smrkového dřeva, které jsou ošetřené různými druhy nátěrových hmot, 

protipožárními přípravky a referenčního dřeva. Během zkoušek byly pozorovány 

především vizuální změny a hmotnostní úbytek vzorků. Dále je v práci rozebíráno použití 

daných nátěrových hmot pro praxi. Zkoušky byly prováděny dle ČSN 73 0862 Stanovení 

stupně hořlavosti stavebních hmot. 

KŘÍŽOVÁ, Veronika. Fyzikální vlastnosti pevných látek a jejich vliv na požárně technické 

charakteristiky stavebních výrobků: bakalářská práce Ostrava: VŠB – TUO, 2015. 48 s. 

V této bakalářské práci jsou v teoretické části rozebrány fyzikální vlastnosti pevných látek 

a jejich stanovení a dále jejich vliv na hořlavost. Praktická část práce se zabývá stanovením 

zápalnosti stavebního materiálu na bázi dřeva při rozdílných vlhkostech. Zkoušky byly 

prováděny zkušební metodou kyslíkového čísla. Dále je v práci zhodnoceno chování 

jednotlivých vzorků materiálu při zkouškách. 



4 

 

STŘÍLKA, Jan. Rychlost odhořívání dřeva: bakalářská práce, Ostrava: VŠB – TUO, 2014. 

61 s. Tato bakalářská práce se zabývá úbytkem dřevní hmoty při plamenném a 

bezplamenném hoření. V úvodní části práce jsou uvedeny informace o vlastnostech dřeva a 

jeho stavbě. Dále je uvedeno použití dřeva ve stavebnictví, autor se zabývá požárně 

technickými vlastnostmi dřeva a tepelným rozkladem dřeva při tepelném namáhání. 

Poslední, a to praktická část práce se zabývá naměřenými hodnotami ze zkoušek a 

vyhodnocením. 

MANDINEC, Jan. Požárně technické charakteristické dřeva v CFD modelech: diplomová 

práce, Praha: 2016. 111 s. Diplomová práce se zabývá tvorbou výpočetního modelu hoření 

dřeva v kónickém kalorimetru. Data pro diplomovou práci byla získávána 

s malorozměrových zkoušek. První část práce se zabývá procesem hoření dřevěných 

materiálů a prostupem tepla do stavebních konstrukcí. Dále je popsána stavba dřeva a 

požárně technické charakteristiky. Ve druhé části práce je popsáno, jak probíhal sběr dat, 

které byly nutné pro vytvoření modelu.  V poslední části jsou získaná data implementována 

do FDS modelu. 

Normy: 

Mezinárodní norma ISO 5660 – 1/ 2002, Zkoušky reakce na požár – Množství uvolněného 

tepla, rychlost tvorby kouře a úbytku hmotnosti, tato norma se zabývá určováním rychlosti 

uvolňování tepla z materiálů, které jsou vystaveny kontrolovaným hodnotám sálavého 

tepla pomocí přídavného zapalovače nebo bez něj. Dále je sledováno celkové uvolněné 

teplo, koncentrace oxidu uhličitého a uhelnatého, efektivní výhřevnost a hmotnostní úbytek 

vzorků. 

 

Web: 

www.hzscr.cz: stránky Hasičského záchranného sboru České republiky. Tyto webové 

stránky se zabývají veškerým dění okolo HZS ČR. Najdeme odkazy na legislativu ohledně 

požární ochrany, statistiky událostí, preventivní činnost a odkazy na odbornou přípravu 

jednotek požární ochrany (konspekty, bojový řád a jiné). 

http://www.hzscr.cz/
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www.is.mendelu.cz: webové stránky Mendelovy univerzity v Brně. Na těchto stránkách 

můžeme kromě informací o škole najít také studijní materiály a podklady zabývající se 

veškerou problematiku spojenou se dřevem a dřevěnými materiály. 

www.drevari.humlak.cz: webové stránky poskytující informace o fyzikálních a 

mechanických vlastnostech dřeva, vlhkosti dřeva, vadách a sušení dřeva. 

Odborná literatura:  

KAČÍKOVÁ, D., NETOPILOVÁ M. a OSVALD A. Drevo a jeho termická degradácia. 

Vydalo Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 1. Vydání, 2006, 78 s. 

Publikace se zabývá charakteristikou dřeva a jeho termickou degradací. Dále je publikace 

doplněna experimentálními výsledky.  

KVARČÁK, M. Základy požární ochrany. Vydalo Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství v Ostravě, 1. Vydání, 2005, 134 s. Uvedená publikace se zabývá požárně 

technickými charakteristikami látek, základy hoření a vlastnostmi plamene. Dále jsou tu 

popsány jevy probíhající při požárech a charakteristiky vybraných druhů požárů. 

FILIPI, B. Nauka o materiálu. Vydalo Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství 

v Ostravě, 1. Vydání, 2003, 124 s. Tato publikace se zabývá obecným popisem procesu 

hoření a tvorby dýmu. Dále se věnuje oblasti požárně technického zkušebnictví, 

zapalitelnosti, hořlavosti a vývoji dýmu tuhých materiálů.  

POŽGAJ, A. a kolektiv. Štruktúra a vlastnosti dreva. Vydala Príroda, a.s., Bratislava 

v roce 1997. 2 vydání, 488 s. Tato kniha podává přehled o základních poznatcích o 

struktuře dřeva a jeho fyzikálních, chemických a mechanických vlastnostech. 

REINPRECHT, L. Procesy degradácie dreva. Vydala Technická univerzita Zvolen v roce 

2001. 3. vydání 162 s. Publikace se zabývá termickou degradací dřeva. 

K vypracovávání mé diplomové práce jsem z výše uvedených zdrojů informací 

nejvíce používal odbornou literaturu. Dále jsem v menší míře používal internetové zdroje, 

diplomové a bakalářské práce, které měly určité zaměření ohledně dřevěných materiálů. 

http://www.is.mendelu.cz/
http://www.drevari.humlak.cz/
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TEORETICKÁ ČÁST 

3. Dřevo 

3.1 Historie dřeva 

 Podle archeologů W. C. Peia, P. Teilhard de Chardina a C. Younga už „homo 

sinanthropus“ uměl využívat oheň. Byla nalezena místa s vrstvami zuhelnatělého dřeva, 

která dosahovala výšky až 6 metrů. To svědčí o tom, že lidé uměli oheň využívat, ale 

neuměli ho zakládat. Lidé v dávnověku považovali oheň za posvátný a byl součástí 

různých obřadů. I v dnešní době je oheň součástí významných událostí (olympijské hry). 

Každý z nás se s ohněm setkává například v podobě hořících svíček (zpříjemnění 

atmosféry) nebo slouží jako zdroj tepla v domácnostech (oheň v krbech a kamnech). [1] 

 K uchování a využívání ohně bylo zapotřebí vhodné látky, kterou se stalo dřevo. 

V počátcích bylo prvořadou funkcí dřeva sloužit jako palivo a až poté nabylo dalšího 

uplatnění. Začalo se uplatňovat zejména jako stavební materiál, materiál na různé výrobky 

k dennímu používání a v neposlední řadě bylo využíváno k umělecké činnosti. Největším 

problémem tehdejších uživatelů dřeva bylo opracování pokácených stromů tak, aby je 

mohli využívat pro konstrukční a jiné práce. [1] Tento problém se však záhy vyřešil, když 

se vynalezly sekery a pily, za jejichž pomoci mohli lidé dřevěné kmeny opracovávat na 

desky, hranoly a další potřebné tvary. Po vyrobení potřebných dílů však nastávaly 

problémy, např. vytváření trhlin či tvarové změny dřeva působením vlhkosti.  Veškeré tyto 

problémy vedly k vytvoření nových zpracovatelských postupů a technologií k vytváření 

materiálů na bázi dřeva. Postupně se těžba dřeva a jeho zpracování stalo jednou 

z pracovních příležitostí. Vznikala řemesla jako např. tesař, stolař, řezbář, lesník, 

dřevorubec. [1] 

3.2 Současné využití 

 Postupné prohlubování poznatků o vnitřní struktuře, chemickém složení a 

mechanických a fyzikálních vlastnostech vedlo a vede k intenzivnímu rozvoji technologií 

ke zpracování dřeva. Dřevo je jedním z nejvšestrannějších a nejpoužívanějších materiálů. 

Mezi dobré vlastnosti dřeva patří především to, že je to pevný materiál, lehký, lehce 

opracovatelný, je možné ho spojovat různými způsoby, má dobré izolační vlastnosti a je 
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esteticky působivý. Nevýhodami dřeva jsou změny, ke kterým dochází v průběhu času, 

např. sesychání, borcení, hnití a jiné. Jednou z hlavních nevýhod je, že je to materiál 

hořlavý. [1]  

 Po zpracování a vysušení dřeva, podle toho, na jaký výrobek bude použito, se z něj 

vyrábí např. konstrukční prvky na stavby, nábytek, podlahy, obklady, hudební nástroje, 

umělecké předměty a po různých úpravách materiály na bázi dřeva (překližky, laťovky, 

dřevotřískové desky). Výrobky ze dřeva jsou pro svůj přírodní charakter, přirozenou 

kresbu, příznivé vlastnosti stále žádané a využití dřeva je v dnešní době velmi pestré. 

4. Stavba dřeva 

 Dřevo se vytváří činností mízového pletiva dřevnatých rostlin a je výsledným 

produktem asimilačního procesu. Dřevo je složeno z buněk, kterým říkáme pletiva. 

Rozeznáváme čtyři druhy pletiva (pokožkové pletivo, pletivo svazků cévních, které je 

uloženo v základním pletivu) a čtvrtý druh pletiva je v kmeni a nazývá se pletivo dělivé. 

[13] 

Stavba dřeva je popsána:  a) makroskopickou stavbou 

    b) mikroskopickou stavbou 

4.1 Mikroskopická stavba dřeva 

 Stavbu lze pozorovat pod mikroskopem. Mikroskopickou stavbu nám zobrazuje 

obrázek 1. Skládá se ze čtyř typů buněk. Jsou to: 

a) libriformní vlákna 

b) tracheje a tracheidy 

c) tečky a dvojtečky 

d) parenchymatické buňky 

a) libriformní vlákna – tato vlákna se nacházejí především u listnatých dřevin. Tvoří je 

odumřelé buňky, které svým tvarem dodávají dřevu pevnost a vyztužují jej. 
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b) tracheje a tracheidy – tracheje se vyskytují u listnatých dřevin a tracheidy u 

jehličnatých dřevin. V obou případech slouží k rozvodu vody s živinami.   

c) tečky a dvojtečky – jedná se o ztenčeniny buněčných stěn u jehličnatých dřevin a mají 

vliv na propustnost kapaliny. Například u borového dřeva se vyskytují tečky, které po 

vyschnutí zůstávají otevřené, a dřevo se lépe impregnuje. Kdežto ve smrkovém dřevě se 

nacházejí dvojtečky, jež jsou po vyschnutí těžko propustné, a proto se smrkové dřevo hůře 

impregnuje. 

d) parenchymatické buňky – živé buňky, které se vyskytují především v dřeňových 

paprscích. Obsahují cytoplazmu, produkty výměny a rezervní látky. [13] 

 

Obrázek 1: Mikroskopická stavba dřeva. [16] 

 

4.2 Makroskopická stavba dřeva: 

 Stavba je pozorovatelná okem. Mezi makroskopické znaky patří: 

  a) cévy 

  b) dřeň, dřeňové paprsky a skvrny 

  c) letokruhy 

  d) jádro, vyzrálé dřevo a běl 

  e) kambium, lýko a kůra 

  f) pryskyřičné kanálky 



9 

 

Výše uvedené znaky můžeme ve dřevě pozorovat a posuzovat na třech základních řezech 

kmenem, které jsou zobrazeny na obrázku číslo 2. Jedná se o tyto řezy: [13]  

a) příčný (transverzální) – kolmo na osu kmene. 

b) podélný tečnový (tangenciální) – rovnoběžně s osou 

kmene, ale mimo střed kmene. 

c) podélný středový (radiální) – rovnoběžně s osou kmene a 

prochází středem. 

 

 

Obrázek 2: Základní řezy kmenem. Zleva příčný, radiální a tangenciální. [17] 

V následující části si přiblížíme jednotlivé znaky makroskopické stavby dřeva.  

a) cévy – nacházejí se pouze u listnatých dřevin. Rozeznáváme kruhovitě cévnaté, 

roztroušeně cévnaté a polokruhovitě cévnaté listnaté dřeviny. Dále rozpoznáváme cévy u 

jarního dřeva a u letního dřeva. U kruhovitě cévnatých dřev jsou cévy jarních dřevin dobře 

viditelné a tvoří jejich texturu a strukturu. U letního dřeva jsou cévy okem nerozeznatelné. 

Rozměry cév u roztroušeně cévnatých dřevin jsou u jarního a u letního dřeva velikostně 

srovnatelné a okem neviditelné. Cévy jsou rozhodující pro propustnost kapalin. [13] 
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b) dřeň, dřeňové paprsky a skvrny – dřeň má jinou barvu než dřevo a je měkčí. 

Nachází se uprostřed letokruhů a má ve většině případů oválný tvar. Dřeňové paprsky jsou 

v příčném řezu viditelné jako tenké lesklé pruhy. Paprsky mají směr vedoucí od dřeně 

k lýku stromu. Dřeňové skvrny jsou tvarem podobné na dřeňové paprsky. Skvrny jsou však 

pozorovatelné pouze u řezu tečnového. Jejich zbarvení je buď hnědé, nebo nazelenalé. 

Vznikají při napadání stromu hmyzem a bývají považovány za vadu dřeviny.  

c) letokruhy – jedná se o množství dřeva, které se vytvoří v průběhu jednoho roku. 

Co se týče našich dřevin, tak jsou dobře viditelné, a to proto, že se dřevina skládá z jarního 

a letního dřeva. Jarní dřevo je světlejší a letní dřevo je tmavší. Podle letokruhů dělíme 

dřeviny na jehličnaté (výrazné letokruhy), listnaté kruhovitě cévnaté, polokruhovitě 

cévnaté a roztroušeně cévnaté. [13] 

d) jádro, vyzrálé dřevo a běl – jádro se nachází mezi dření a bělovým dřevem jak u 

jehličnatých, tak i u listnatých dřevin (dub, modřín, jasan, borovice aj.). Vyskytuje se 

v částech, kde nedochází k přenosu zásobních látek a vody (tzv. mrtvé vyzrálé dřevo). 

Jádro je trvanlivé a odolné proti napadení různých škůdců. Vyzrálé dřevo se nachází u 

jehličnatých a listnatých dřevin, u kterých se netvoří jádro (jedle, smrk aj.). Není odlišně 

zbarvené a odolné vůči napadení škůdců. Běl se oproti jádru a vyzrálému dřevu nachází 

mezi jádrem a kambiem, a to v částech, kde probíhá  vedení vody a zásobních látek. Běl je 

však málo trvanlivá a není odolná vůči napadení škůdců. 

e) kambium, lýko a kůra – u kambia se jedná o dělivé pletivo, u kterého na jedné 

straně narůstá dřevo a na druhé lýko. Mezi kambiem a kůrou se nachází lýko. Hlavní 

funkcí lýka je vedení živin a zásobních látek z kořenů do pupenů dřeva a rašících listů. 

Dále rozvádí látky z listů do celého kmene stromu. Kůra tvoří ochrannou část dřeviny 

(kmene, větví a kořenů). [13] 

f) pryskyřičné kanálky – u příčného řezu jsou viditelné v podobě lesklých a 

tmavých teček. U podélného řezu je tvoří čárky hnědé barvy. Pryskyřičné kanálky se 

nacházejí pouze u některých jehličnatých stromů. 
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5. Vlastnosti dřeva 

U dřevin lze pozorovat a zkoumat fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva. 

V následujících dvou podkapitolách si tyto vlastnosti přiblížíme. 

5.1 Fyzikální vlastnosti dřeva 

 Když mluvíme o fyzikálních vlastnostech, tak se jedná o vlastnosti, které můžeme 

zkoumat, aniž bychom museli narušit chemické složení či celistvost zkoumaného 

materiálu.   

5.1.1 Vnější vzhled dřeva  

a) lesk dřeva – největší význam má přítomnost dřeňových paprsků, jejichž odraz od 

povrchu nám udává lesk dřeva. Největší lesk můžeme pozorovat u řezu podélného 

středového (radiálního). 

b) barva dřeva – rozhodujícími látkami, které nám určují barvu dřeva, jsou lignin, 

pryskyřice, barviva a třísloviny. Vliv na barvu má také stáří stromu anebo vyskytující se 

hniloba. 

c) vůně dřeva – tato vlastnost dřeva je poznatelná jen u čerstvě pokáceného a 

zpracovaného dřeva. Nejvíce ji ovlivňuje obsah třísloviny a pryskyřice. 

d) textura dřeva – u jehličnatých dřevin je textura dána výraznými letokruhy. U 

listnatých dřevin se vyskytuje více prvků, protože je stavba dřeva složitější, které vytváří 

texturu dané dřeviny. 

e) kořenice – jedná se o přechod mezi stavbou kořenů a samotného kmene dřeviny. 

f) očka – vytváří na rozřezaných kmenech tzv. očkovou kresbu. Očka vznikají 

zarostlými pupeny ve dřevě. 

5.1.2 Objemová hmotnost dřeva 

Objemová hmotnost dřeva se vždy vztahuje k množství vody, které dřevo obsahuje. 

Když se objemová hmotnost měří, tak se musí uvést, při jaké vlhkosti bylo měření 

prováděno. Jednotka pro objemovou hmotnost dřeva je kg·m
3
 nebo g·m

3
. [13]  
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5.1.3 Akustika dřeva 

 Mezi akustické (zvukové) vlastnosti dřeva patří především schopnost dřeva vést 

zvuk, pohlcovat zvuk a průzvučnost. V podélném směru je zvuková vodivost v průměru 

přibližně 4 500 m/s a napříč vlákny 1 000 m/s. Co se týče zvukové průzvučnosti, tak ta 

závisí na tloušťce materiálu. Vyjadřuje se jako úbytek intenzity zvuku při průchodu 

dřevem. Například u dřeva tloušťky 50 mm je průzvučnost 27 dB. Pohltivost dřeva se 

udává v procentech. 

5.1.4 Elektrická vodivost dřeva 

 Vodivost dřeva udává jeho vlhkost. Dřevo může být buď izolant, anebo může 

částečně vést elektřinu. Suché dřevo tedy představuje dobrý izolant. S rostoucí teplotou a 

vlhkostí dřeva dochází ke snižování elektrického odporu. Tento princip je využit při 

použití přístrojů na měření vlhkosti dřeva. [13] 

5.1.5 Tepelné vlastnosti   

Mezi tepelné vlastnosti se řadí tepelná vodivost dřeva a délková roztažnost. Jelikož 

má dřevo malou objemovou hmotnost a je pórovité, tak má velice malou tepelnou 

vodivost. Proto je dřevo dobrým tepelným izolantem. Co se týče teplotní roztažnosti dřeva, 

i ta je podobně jako vodivost malá. Délková roztažnost je popisována jako změna 

jednotkové délky při zvýšení teploty o 1˚C. 

5.2 Vlhkost dřeva 

 Vlhkost dřeva také patří mezi fyzikální vlastnosti, ale je třeba si o této problematice 

říci více, protože je stěžejní pro diplomovou práci. Vlhkostí dřeva se rozumí množství 

vody obsažené ve dřevě. Rozeznáváme vlhkost absolutní a vlhkost relativní. Absolutní 

vlhkost dřeva je vyjádřena poměrem hmotnosti vody a hmotnosti vysušeného dřeva. Za 

vysušené dřevo se považuje to, které bylo sušeno při teplotě 103±2˚C.  Relativní vlhkost je 

poměr hmotnosti vody k hmotnosti mokrého dřeva. Vlhkost dřeva se převážně vyjadřuje v 

%. Na následujících rovnicích můžeme vidět, jak provést výpočet výše uvedených 

vlhkostí. [4] 

Absolutní vlhkost dřeva      
  

  
      

       

  
         

Relativní vlhkost dřeva     
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kde:  wa – absolutní vlhkost 

      wr – relativní vlhkost 

      mo – hmotnost suchého dřeva 

      mw – hmotnost dřeva vlhkého 

V případě rostoucího stromu je voda velmi důležitá, neboť bez přítomnosti vody by stromy 

nemohly růst a existovat. V okamžiku, kdy dojde k těžbě stromů a jejich dalšímu 

zpracování, tak má voda spíše záporný přínos. Voda obsažená v řezivu může způsobit jeho 

napadení houbami nebo změnu rozměrů. [4] 

5.2.1 Vody obsažené ve dřevě 

 Ve dřevě můžeme rozeznávat vodu volnou a vodu vázanou.  

Voda volná (kapilární) - tento druh vody vyplňuje ve dřevě lumeny a  

mezibuňkové prostory a je vázána kapilárními silami. Její přítomnost ve dřevě je pouze 

v případě zaplnění buňkových stěn vázanou vodou. Voda volná je ve dřevě obsažena od 

bodu nasycení vláken až po absolutní nasycení dřeva. Objem vody může být vyšší než 100 

%, avšak záleží na objemu buněk lumenů a částečně i na mezibuněčných prostorách 

dřevin. [4] 

Voda vázaná (hygroskopická) - obsahují ji buňkové stěny, ve kterých je vázána 

vodíkovými vazbami. Ve dřevě je voda vázaná obsažena od vlhkosti 10 % do bodu 

nasycení vláken (BNV). Průměrná hodnota BNV je 30 %. 

Bod nasycení vláken – jedná se o stav, kdy je ve dřevě obsažena pouze voda 

vázaná, avšak nasycení buněčných stěn vodou je bez přítomnosti kapalné vody v dutinách 

buněk. BNV je závislý především na druhu dřeviny. Hodnoty vlhkostí při BNV se u našich 

dřevin pohybují od 22 – 35 %. 

5.2.2 Stupně vlhkosti dřeva 

Co se týče vlhkosti rostoucích stromů, tak ta je závislá na ročním období a druhu 

dřeviny. Kmeny rostoucích stromů obsahují nejvíce vlhkosti v zimním období, a to od 

měsíce listopadu do února, nejméně vlhkosti je v období letním, od července do srpna. 

Také závisí na druhu dřeviny, kdy například u smrku jsou výrazné rozdíly (3 – 3,5 x vyšší) 
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vlhkostí mezi bělovým a zralým dřevem, u listnatých dřevin jsou tyto rozdíly vlhkostí 

malé. Rozložení vlhkosti je u kmenů rostoucích stromů nerovnoměrné. U kmenů jádrových 

listnatých dřevin (dub, jasan) se vlhkost jádra směrem zdola nahoru snižuje a vlhkost běli 

zůstává stejná, ale u bezjádrových dřevin se vlhkost zvyšuje.    

 

V následující části jsou uvedeny nejčastěji se vyskytující vlhkosti dřeva: 

a) vlhkost nad 100 % - jedná se o dřeviny, které jsou dlouhodobě máčeny ve vodě. 

b) vlhkost 50 – 100 % - dřevo čerstvě vytažené z vodní lázně. 

c) vlhkost 15 – 20 % - dřeviny, jež jsou skladovány ve venkovním prostředí a 

zastřešeny. 

d) vlhkost 8 – 10 % - dřevo uložené místnostech o pokojové teplotě pohybující se 

v rozmezí 19 – 25˚C. 

e) vlhkost 8 % a méně – dřeviny sušené v sušárnách při teplotě 103±2˚C. 

Dále je ještě rozeznávána vlhkost technická, která se dělí na výrobní vlhkost a provozní 

vlhkost. Vlhkost výrobní je taková, při níž bylo dřevo zpracováno, a vlhkostí provozní se 

rozumí vlhkost, za které se dřevo anebo výrobek ze dřeva používá. Hodnoty těchto dvou 

vlhkostí by se měly rovnat, nebo vlhkost výrobní by mohla být o cca 2 % nižší. [4]  

 5.3 Mechanické vlastnosti dřeva  

Mezi mechanické vlastnosti dřeva patří především pevnost a pružnost. Vlastnosti 

jsou závislé na způsobu zatížení a době trvání zatížení. Zatížení dřevěných materiálů se 

provádí staticky, dynamicky nebo rázově. Jako doba zatížení se uvádí časový interval, po 

který je materiál zatěžován. Dělí se na stálé, dlouhodobé, střednědobé, krátkodobé a 

okamžikové. Ovlivňovat mechanické vlastnosti může řada okolností a vlastností dřeva, 

mezi které patří například vady dřevin, vlhkost daného prvku, rozměry materiálu, doba, po 

kterou zatížení trvá apod. V následující části budou uvedeny a popsány mechanické 

vlastnosti dřevin. [13] Mezi ně patří: 
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a) pevnost – uvádí se jako schopnost dané dřeviny odolávat deformacím anebo 

celkovému porušení v důsledku mechanického zatížení vnějšími silami. Za mez pevnosti 

se během zkoušek považuje bod v průběhu zatížení, kdy dojde k porušení dřeviny. U 

dřevěných materiálů a prvků se zkouší pevnosti v ohybu, tahu, tlaku a smyku. 

b) pružnost – po zatížení dřevěného zkušebního materiálu vnějšími silami sice 

dojde k mechanickému poškození, ale dřevo se vrátí do původního stavu, v jakém se 

nacházelo na začátku. Pružnost vyjadřuje veličina modul pružnosti a uvádí se v jednotkách 

MPa. Modul pružnosti je pro každý druh dřeviny jiný a také ho ovlivňují různí činitelé, 

jako jsou vady dřeva, vlhkost, objemová hmotnost. 

c) deformovatelnost – schopnost dřevěných materiálů měnit svoje původní tvary a 

rozměry při mechanickém zatížení vnějším silami.  

d) ohýbatelnost – schopnost dřeva zůstat po mechanickém zatížení vnějšími silami 

ve tvaru, do něhož bylo deformováno. Ovlivňována je množstvím ligninu obsaženého ve 

dřevě. Ohýbání dřeva probíhá při zvýšení teploty a vlhkosti dřeva. 

e) houževnatost – je energie, která se spotřebuje na deformaci zkušebního 

materiálu.  

f) tvrdost – schopnost dřevin odolávat vniknutí tvrdších a cizích předmětů. 

Rozlišujeme rázovou tvrdost a statickou tvrdost dřeva. Faktory, které nám ovlivňují tvrdost 

dřeva, jsou vlhkost, objemová hmotnost, směr vláken a stavba dřeva. 

g) odolnost – touto mechanickou vlastností se rozumí odolnost proti opotřebení 

v důsledku tření. 

6. Chemické složení dřeva 

Z pohledu chemického složení se dřevo skládá z heterogenních biopolymerů. Celý 

komplex heterogenních polymerů se skládá ze dvou složek, a to složky hlavní, která je ve 

dřevě zastoupena z 90 – 97 %, a složky doprovodné, jejíž zastoupení v dřevě je 3 – 10 %.  

Hlavní složka obsahuje sacharidický podíl a podíl aromatický. Sacharidický podíl tvoří 65 

– 75 % a je složen z celulózy 40 – 50 % a hemicelulózy. Aromatický podíl je tvořen z 15 -

35 % ligninem. Co se týče složky doprovodné, tak ta je tvořena organickými látkami 
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(monoméry a polyméry) a látkami anorganickými. Dále je dřevo složeno z uhlíku, kyslíku, 

vodíku a dusíku. Vlastnosti uvedené v úvodu o chemickém složení budou více rozebrány 

v následujícím textu. Na obrázku 3 můžeme vidět grafické znázornění obsahu hlavních 

složek ve dřevě. [6] 

 

 Obrázek 3: Obsah hlavních složek dřeva. [18] 

           

6.1 Složení hlavní složky  

6.1.1 Celulóza       

 Celulóza patří do hlavní složky chemické skladby dřevin a její funkce je ta, že je 

základní stavební složkou dřeva a vytváří se z ní kostra buněčných stěn. Délka 

makromolekuly celulózy je dána polymerizačním stupněm. Polymerizační stupeň nám 

udává, z kolika stavebních jednotek či strukturních jednotek se tvoří makromolekulu 

celulózy. Strukturní jednotky se též nazývají „mery“.  V různých vzorcích celulózy se 

polymerizační stupeň pohybuje v hodnotách od 6000 - 14000 merů. Jednu strukturní 

jednotku v makromolekule celulózy tvoří β-ᴅ-glukopyranózová jednotka, též ᴅ-glukóza. 
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Vzájemným spojením dvou jednotek vznikají základní stavební jednotky celulózy, tzv. 

disacharid celobióza. Postupným spojováním prvků makromolekuly celulózy se vytváří 

řetězec. Makromolekulu celulózy znázorňuje obrázek 4. [6] 

 

Obrázek 4: Makromolekula celulózy [18] 

Celulóza se nerozpouští v běžných organických rozpouštědlech, pouze však omezeně 

bobtná. To způsobují silné vodíkové vazby. Tyto vodíkové vazby mají podíl na tvorbě 

specifické nadmolekulové struktury celulózy. Vodíkové vazby vznikají buď mezi 

hydroxylovými -OH skupinami sousedních glukózových jednotek, které jsou přítomné 

v makromolekule celulózy, anebo mezi -OH skupinami sousedících makromolekul 

celulózy.  

 Část makromolekul celulózy je uspořádána pravidelně a druhá část je volně 

uspořádána. Ta část, jež je pravidelně uspořádána, se nazývá krystalický podíl a část volně 

uspořádána je nazývána amorfní podíl. Když dojde k přiblížení celulózových řetězců a 

uplatní se vodíkové vazby společně s van der Walsovou interakcí, tak vznikne krystalická 

stavba celulózy. Celulóza, která se nachází v surovém dřevě, se označuje jako celulóza I. 

Makromolekuly této modifikace celulózy jsou uspořádány do jednoklonné neboli 

monoklinické mřížky (má jeden nepravý úhel a tři různé parametry na osách). Celulóza 

typu I se při působení tepla nebo působením chemických činidel změní na modifikace typu 

II, III a IV. Při působení alkálií vznikne z celulózy I celulóza II. Namočíme-li celulózu I a 

II do kapalného amoniaku a bezvodného monometylaminu, vznikne celulóza typu III. 

Bude-li na celulózu III působit teplo v prostředí glycerolu, vznikne celulóza IV. Fyzikálně 

chemické vlastnosti celulózy ovlivňuje délka řetězců, druh modifikace celulózy a stupeň 

krystality. [6] 
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6.1.2 Hemicelulóza 

  Druhou organickou látkou patřící do hlavní složky chemického složení dřeva je 

hemicelulóza. Hemicelulóza jsou heteropolysacharidy, které mají menší relativní 

molekulovou hmotnost a jsou extrahovatelné zředěnými alkalickými hydroxidy. 

Hemicelulóza se od celulózy liší hlavně složením, kdy celulóza se skládá pouze z β-ᴅ-

glukopyranózy, hemicelulózu tvoří hlavní stavební složky pentóza a hexóza. [6] Do těchto 

dvou hlavních složek patří stavební jednotky, které jsou např. L-ramnóza, L- arabinóza, D-

xylóza, D-glukóza aj. Stavební jednotky hemicelulózy zobrazuje obrázek 5. 

 

 Obrázek 5: Stavební jednotky hemicelulózy. Vrchní řada zleva D-glukóza, D-galaktóza, D-manóza. 

Spodní řada zleva D-xylóza, L-arabinóza a kyselina glukuronová. [24] 

 

Procentuální zastoupení u jehličnanů se pohybuje mezi 15 – 25 % a u listnatých 

dřevin 25 – 35 %. Polymerizační stupeň hemicelulózy je oproti celulóze výrazně nižší a 

pohybuje se v rozmezí od 100 - 200 merů. Hemicelulóza je amorfního charakteru, 

rozvětvená a obsahuje boční řetězce. Hemicelulóza se dělí na tři skupiny, a to jsou xylany, 

manany a galaktiny. Listnaté stromy obsahují především xylany. Řetězec této skupiny je 

tvořen z jednotek D-xylopyranózových pospojovaných vazbou β-glykozidovou. 

Polymerizační stupeň xylanových řetězců závisí na druhu dřeviny a pohybuje v řádu 100 – 

200 merů. Co se týče mananů, tak listnaté dřeviny jich obsahují malé množství. 

V základním řetězci mananu se střídá manopyranózová a D-galaktopyranózová jednotka. 
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V jehličnatých dřevinách je podíl mananů vyšší než u listnatých dřevin. Galaktany se 

v listantých i v jehličnatých dřevinách vyskytují v nízkých procentuálních poměrech a to 

0,5 – 3 %. Základní řetězec je složen z galaktózových jednotek, které jsou spojeny β-

glykozidovou vazbou. Galaktany jsou rozpustné ve vodě a to z důvodu velmi rozvětvených 

řetězců. [7] 

6.1.3 Lignin  

 Třetí a poslední organickou látkou hlavní složky chemického složení je lignin, který 

je popisován jako benzenoidní neboli aromatický polymer. Z pohledu chemické struktury 

patří mezi důležité vlastnosti ligninu množství a druh funkčních skupin. Ve struktuře 

ligninu se vyskytují benzenová jádra. Na benzenová jádra jsou připojeny propanové boční 

řetězce, methylové skupiny a fenolové hydroxylové skupiny (obsahují hydroxylovou 

funkční skupinu -OH navázanou na benzenové jádro). [6] Chemická struktura ligninu je 

znázorněna na obrázku číslo 6. 

 

   Obrázek 6: Chemická struktura ligninu. [23] 



20 

 

Co se týče funkce ligninu ve dřevě, tak hlavní funkcí spojování mezibuněčných 

vláken, se kterými se spojuje za pomoci chemických vazeb. Lignin s hemicelulózou 

vytváří makromolekuly nazývané  lignopolysacharidové komplexy, které vyplňují prostory 

mezi fibrilami. Listnaté dřeviny obsahují lignin v procentuálních hodnotách mezi 15 – 35 

%. Jehličnaté dřeviny obsahují ligninu více, a to v hodnotách mezi 25 – 35 %. Přesný 

procentuální obsah ligninu je závislý na druhu dřeviny. Lignin má také velké rozpětí 

molekulové hmotnosti, které se pohybuje mezi hodnotami od 2100 kg/mol až do 85 000 

kg/mol. S ligninem je zaveden pojem lignifikace, to znamená, že se lignin ukládá ve dřevě 

a způsobuje dřevnatění, a proto dřevo získává odolnost a pevnost. [6] 

6.2 Složení doprovodné složky  

 Doprovodné složky se dělí dle typu sloučenin na organické a anorganické látky. 

Tyto složky vznikají na základě biochemických reakcí z primárních asimilátů. Ve dřevě 

zastávají funkci ochrannou, zásobovací anebo ovlivňují fyziologii růstu dřeva. Na rozdíl od 

hlavních složek jsou doprovodné složky rozpustné ve studené vodě, horké vodě a 

v nepolárních organických rozpouštědlech. [1] 

6.2.1 Složení organické části 

Mezi doprovodné složky organické patří: 

 a) fenoly – jedná se o docela významnou látku mezi doprovodnými látkami. 

Společně s ligninem tvoří část dřevin s tím rozdílem, že fenoly jsou dobře rozpustné ve 

vodě. Mezi fenolické látky patří stilbeny, lignany, tropolony a tanidy. 

 b) sacharidy – jedná se o různé typy sacharidů, které zásobují dřevo živinami. Pod 

pojmem sacharidy, se rozumí látky jako je škrob (odbouráváním získají dřeviny energii), 

pektiny (podíl na stavbě dřeva) a další polysacharidy, které jsou částečně rozpustné ve 

vodě. [1] 

 c) terpeny – tato látka se vyskytuje pouze u jehličnatých dřevin, v listnatém dřevě 

látka chybí. Procentuální zastoupení u jehličnanů se pohybuje kolem 5 %. 

 d) alkoholy a acyklické kyseliny – kyseliny se ve dřevě vyskytují jako estery. Za 

pomocí acyklických sterolů a alkoholů jsou zastoupeny alkoholy. Ve dřevě se na 

polysacharidy se váže kyselina octová pomocí esterových vazeb. 
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 e) bílkoviny – ve dřevě obsáhlé v malém procentuálním množství. [1] 

6.2.2 Složení anorganické části  

 Tato část doprovodné složky obsahují kationy a aniony. Co se týče kationů, tak ty 

jsou složeny z draslíku, vápníku a hořčíku. Aniony obsahují uhličitany, siřičitany, 

šťavelany, křemičitany a fosforečnany. Anorganické látky jsou ve dřevě určeny množstvím 

popela, který představuje 0,2 - 0,6 %. [1] 

7. Hoření 

 Proces hoření vzniká na základě fyzikálně chemických reakcí. Při vysokých 

rychlostech spolu reaguje hořlavý materiál a oxidační prostředek. Tito dva činitelé 

společně tvoří hořlavý soubor. Reakce jsou charakteristické vznikem tepla a vyzařováním 

světla. Hoření nastane jen tehdy, je-li k dispozici: [2]   

  a) hořlavá látka – (pevná, kapalná a plynná).   

  b) oxidační prostředek (činidlo) – (nejčastěji vzdušný kyslík, chlor, fluor). 

  c) iniciační prostředek (zdroj zapálení) – ( zapalovač, teplý povrch, jiskra).  

Obrázek 7 znázorňuje závislost tří podmínek procesu hoření.  

 

 

 

 

 

 

 

     Obrázek 7: Závislost třech podmínek procesu hoření. 
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K tomu, aby vůbec došlo k samotnému hoření, je zapotřebí mít správné složení 

hořlavé látky, oxidačního prostředku a iniciačního prostředku. K chemické reakci, při které 

má dojít k hoření hořlavého materiálu, dojde pouze za podmínky, kdy bude reakci dodáno 

dostatečné množství energie. [1] Zapálení hořlavého souboru je realizováno za pomoci 

určité energie (tepelné, mechanické, elektrické, chemické, jaderné a elektromagnetické), 

která má dostatečný potenciál a tu dodáme hořlavému materiálu. Množství energie, které je 

potřebné dodat k zapálení, je dáno chemickým složením a teplotou hořlavého materiálu a 

také teplotou okolí. Při samotném zapálení souboru dochází k plamennému hoření a ke 

žhnutí. Pokud jsou vhodné podmínky pro uvedené děje, tak po skončení působení 

zápalného zdroje bude některý z dějů pokračovat. Je-li tomu naopak, tak děj skončí. [20] 

7.1 Fáze hoření 

Průběh hoření dřevěných materiálů charakterizují čtyři fáze, které si přiblížíme. 

a) první fáze – tato fáze je charakteristická tím, že iniciační (zápalný) prostředek 

působí na hořlavý materiál. Působením tepelné energie iniciačního prostředku se materiál 

zahřívá a dochází k jeho postupnému rozkladu. První fáze končí zapálením materiálu a 

průběh hoření materiálu pokračuje k druhé fázi. [3] 

b) druhá fáze – ve druhé fází dochází k rozšíření plamenného hoření. Vznikajícím 

teplem dochází k šíření hoření na doposud nehořící části materiálu. Současně 

s rozšiřováním hoření dochází k prohořívání materiálu do hloubky a dochází k zvýšení 

intenzity unikajících zplodin hoření. Zároveň dochází k tepelné degradaci materiálu. 

c) třetí fáze – třetí fáze je též nazývána jako fáze ustáleného hoření. U této fáze je 

poměrně konstantní hodnota intenzity uvolňování tepla. Dochází k prohořívání materiálu 

do hloubky a následnému přechodu části materiálu ve žhnutí. 

d) čtvrtá fáze – u této fáze již hořlavý materiál dohořívá a dochází k postupnému 

ustávání plamenného hoření a následnému přecházení ve žhnutí materiálu. [3]   

Obrázek 8 zobrazuje jednotlivé vrstvy dřeva, které vznikají při hoření dřevin. 
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Obrázek 8: Vrstvy dřeva při působení plamene. [25] 

 

7.2 PTCH dřevěných materiálů 

 Požárně technické charakteristiky nám udávají vlastnosti a chování při tepelném 

namáhání dřeva. Jedná se především o teplotu vzplanutí, teplotu vznícení, výhřevnost a 

spalné teplo, rychlost odhořívání, rychlost uvolňování tepla. Uvedené charakteristiky dřeva 

a dřevěných materiálů je důležité znát, abychom věděli, jak se dřevo bude chovat 

v podmínkách požáru. [12] 

7.2.1 Teplota vzplanutí 

  Teplota vzplanutí hořlavé látky je definována jako nejnižší teplota vzduchu 

proudícího okolo testovaného vzorku, při níž se ze zkušebního vzorku uvolní takové 

množství plynných produktů rozkladu, které působením zápalného zdroje vzplanou.  

7.2.2 Teplota vznícení   

 Teplota vznícení je uváděna jako nejnižší teplota vzduchu proudícího okolo 

testovaného vzorku, při které dojde ke vznícení par a plynů uvolněných z hořlavé látky ve 

směsi se vzduchem. [12] 

7.2.3 Výhřevnost, spalné teplo  

 Výhřevnost dřevěného materiálu je charakterizována množstvím tepelné energie, 

jež se uvolní dokonalým spálením jednoho kilogramu materiálu. Výhřevnost je udávána 

v jednotkách MJ/kg. U výhřevnosti se nepočítá s kondenzačním teplem vodní páry 

vytvořené při spalování materiálu. Co se týče spalného tepla, tak definice je stejná jako u 
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výhřevnosti, ale s tím rozdílem, že u spalného tepla počítáme s kondenzačním teplem 

vodní páry vytvořené z vody při spalování dřeva. [22] 

7.2.4 Rychlost odhořívání 

 Rychlost odhořívání je charakteristická pro každý materiál. Je uváděna buď 

hmotnostním úbytkem tepelně namáhaného materiálu, anebo lineárním úbytkem materiálu. 

Hmotnostní úbytek je pak vyjadřován úbytkem hmotnosti za časovou jednotku z metru 

čtverečného (kg·m
-2

·s
-1

) a lineární rychlost odhořívání je vyjádřena hloubkou odhoření za 

časovou jednotku (mm·s
-1

). [12] 

7.2.5 Rychlost uvolňování tepla 

 V poslední době se stala jednou z nejpoužívanějších a podstatných veličin rychlost 

uvolňování tepla při hoření materiálu. Tato veličina je z anglického jazyka uváděna ve 

zkratce HRR, což znamená Heat Release Rate. Rychlost uvolňování tepla je používána pro 

výpočetní postupy popisující jevy, ke kterým dochází při požárech v uzavřených 

prostorech.  Vyjadřována jako množství uvolněného tepla ze spalovaného materiálu za 

jednotku času. Jednotkou HRR je tedy J·s
-1

 neboli W. Rychlost uvolňování tepla není 

v průběhu hoření konstantní a mění s v závislosti na čase. [9] 

8. Vliv tepelného namáhání na rozklad dřeva 

 Tepelné namáhání probíhá už v první fázi, a to při iniciaci dřeva, kdy již dochází 

k prvním změnám v chemickém složení materiálu. Při teplotách kolem 150 ˚C dochází 

k odparu vody obsažené ve dřevě. Při teplotě nad 160 ˚C se v důsledku dehydratačních 

reakci projeví pomalý rozklad (endotermické procesy).  V rozmezí teplot 180 – 250 ˚C již 

můžeme pozorovat intenzivní rozklad. [5] Ze dřeva se postupně uvolňují hořlavé plyny a 

páry, u kterých dojde k jejich zapálení, je-li zachována podmínka dostatečného promísení 

s oxidačním prostředkem a dostatečné teploty. Exotermický rozklad dřeva nastává při 

teplotách dosahujících hodnot okolo 270 ˚C až 280 ˚C. Postupně se tepelným působením 

dřevěný materiál mění na dřevěné uhlí. Teplota dřevěného uhlí dosahuje teplot od 400 ˚C 

až do 500 ˚C. [10] Termické reakce, které probíhají ve dřevě při jeho tepleném rozkladu, 

respektive při tepelném rozkladu hlavních složek (celulózy, hemicelulózy a ligninu) se 

podle Reinprechta [5] rozdělují do dvou skupin, a to podle teplotního intervalu do 300 ˚C a 
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nad 300 ˚C. Nejodolnější složkou vůči termickému namáhání je ligniny a poté celulóza. 

Nejméně odolnou složkou, která se rozkládá při 170 ˚C, je hemicelulóza.   

a) reakce probíhající do 300 ˚C – dochází k postupnému vylučování vody a 

vylučování kyseliny octové z hemicelulózy. Proces vylučování vody je nazýván jako 

dehydratace materiálu. Postupným zvyšováním teploty dochází k dalším štěpným reakcím. 

Jedná se především o rozklad vazeb polysacharidových makromolekul se současně 

probíhajícím snižováním polymerizačního stupně (PPS) a postupným štěpením 

vzájemných vazeb mezi ligninem a hemicelulózou. Dále dochází k vytváření 

karboxylových, karbonylových skupin a k slabému uvolňování oxidu uhelnatého (CO) a 

oxidu uhličitého (CO2). [5] 

b) reakce probíhající nad 300˚C – v této fázi tepelného rozkladu dochází 

k rozkládání celulózy. Dále dochází k rozkladu vazeb C-O, C-C a dalších za současné 

tvorby nízkomolekulárních látek (formaldehyd, metanol a jiné).  Při teplotě nad 300˚C se 

vytvářejí dehty, uhlíkaté zbytky.[5] 

 

8.1 Vliv na makroskopickou a mikroskopickou stavbu dřeva 

 Při tepelném namáhání dochází k celkovým změnám dřeva. Již v počátcích 

tepelného namáhání se tvoří praskliny, a to především ve směru podél vláken. Přes 

vytvořené praskliny dochází k průniku tepla a plamene a tepelný rozklad dřeva se tím 

značně urychluje. Při hoření dřeva postupně popraskají membrány nacházejících se na 

ztenčených tracheidách, tím dojde k otevření vodivých složek dřeva a efektivnějšímu 

přenosu kyslíku, hořlavých par a plynů po dřevě. [8] V místě zuhelnatění dřeva se 

působením teploty ztenčují buněčné stěny jarních a letních dřev. K výrazným změnám 

dochází vlivem tepelného namáhání u dřeňových paprsků, kde rychle zuhelnatí buněčné 

stěny. Tracheidy (cévice) jsou odolnější než buněčné stěny dřeňových paprsků, proto 

k jejich zuhelnatění dochází později, a to proto, že cévy jsou více signifikované 

(zdřevnatělé). Před tím, než dojde k úplnému zpopelnění cévic, tak je narušena celistvost 

jejich buněčných stěn. Pokud nedojde k úplnému zpopelnění dřeva, tak jsou 

v sekundárních vrstvách zachovány znaky stavby dřeva. [10]    
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9. Způsoby vyjadřování hořlavosti materiálů 

 V praxi se používají tři hlavní způsoby stanovování hořlavosti materiálů. Jedná se o 

hodnocení tendence šíření zóny hoření, hodnocení uvolňovaného tepla a metoda stanovení 

kyslíkového čísla. Hořlavost popisuje chování materiálů po jejich zapálení a je posuzována 

na základě vnějších projevů procesu hoření. Smyslem stanovování hořlavosti je určení, do 

jaké míry přispívají hořlavé materiály k šíření a rozvoji požáru. 

 Hodnocení šíření plamene po povrchu materiálu je považován v požární ochraně za 

významnou charakteristiku. Způsobů, jimiž se stanovuje schopnost materiálů šířit plamen, 

existuje celá řada. Pojem celá řada způsobů je z toho důvodu, že žádná z používaných 

metod není univerzální. Důvod neuniverzálnosti zkušební metody je ten, že zkoušky 

parametru šíření plamene jsou ve všech případech závislé na tvarové modifikaci materiálu 

anebo na účelu použití daného materiálu a proto nelze navrhnout zkušební postup, který by 

byl použitelný pro širokou škálu materiálů a jejich tvarových modifikací. Existují tedy 

různé druhy zkoušek, které slouží k posuzování hořlavosti stavebních hmot, textilních 

materiálů, elektrických kabelů, deskových materiálů a dalších. Odlišnost mezi metodami 

pro stanovování parametru stanovování šíření plamene je především v používání 

rozdílných zdrojů zapálení. Parametr rychlosti šíření plamene také ovlivňují fyzikální a 

chemické vlastnosti hořlavých materiálů. Všeobecně lze říci, že schopnost materiálů šířit 

plamen závisí na třech faktorech, kterými jsou teplo uvolněné při hoření materiálu, 

fyzikální vlastnosti materiálu a vliv okolních podmínek. [3] 

  

Dalšími metody sloužícími ke stanovování hořlavosti materiálů jsou ty, u kterých je 

rozhodujícím činitelem množství uvolněného tepla, které se uvolňuje v průběhu hoření 

materiálů. Opět existují a používají se různé druhy těchto metod. Metody jsou také 

označovány pojmem kalorimetrické metody. Používají se zkušební metody 

velkorozměrové (požární výhřevnost) a častěji používané metody v menším měřítku (jedná 

se o laboratorní zkušební přístroje, jako jsou například kyslíkový kalorimetr, spalovací 

mikrokalorimetr a kónický kalorimetr). Zkušební metody menších měřítek jsou více 

vzdáleny od reálného průběhu požáru, avšak umožňují testování více druhů materiálů, 

výsledné hodnoty mají větší přesnost a jsou lépe zpracovatelné. Velkorozměrové zkušební 

metody se používají pouze v ojedinělých případech a to z důvodu finanční a ekonomické 
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náročnosti. Rozlišujeme také zkušební metody statické, mezi které patří metoda 

kyslíkového kalorimetru, který nám stanovuje spalné teplo, jež udává maximální množství 

tepla uvolněné při spálení testovaného materiálu. Druhým typem jsou metody dynamické, 

které nám poskytují širokou škálu významných naměřených údajů. Příkladem dynamické 

zkušební metody je kónický kalorimetr. V současnosti patří metoda kónické kalorimetrie, 

dle normy ISO 5660 - 1, mezi neužitečnější a neprogresivnější zkušební postupy. Hlavní 

podstatou normy ISO 5660 - 1 je stanovení rychlosti uvolňování tepla v průběhu hoření 

hořlavých materiálů. Údaje jsou zaznamenávány od zapálení hořlavých materiálů až po 

jejich uhasnutí. Můžeme tedy konstatovat, že rychlost uvolňování tepla tvoří jednu 

z nejdůležitějších vlastností hořlavých materiálů.[3] 

 Stanovování kyslíkového čísla spočívá v principu, kdy materiál hoří definovaným 

způsobem v atmosféře, ve které je nastavena nejnižší koncentrace směsi kyslíku a dusíku. 

Materiál je zapalován ve svislé poloze za pomoci zapalovacího hořáčku. Materiál je 

v průběhu zkoušky ve skleněném válci, ve kterém proudí konstantní rychlostí směs kyslíku 

a dusíku. Zapalování materiálu probíhá maximálně 30 sekund a poté se sleduje další 

průběh hoření. K tomu, aby docházelo po oddálení zapalovacího hořáčku, k dalšímu hoření 

je zapotřebí, aby se v zóně hoření vznikalo dostatečné množství tepla, které je závislé na 

koncentraci kyslíku v prostředí hoření materiálu. Kyslíkové číslo daného materiálu 

vyjadřuje koncentrace kyslíku, při které materiál uhasne do tří minut po zapálení, avšak 

když koncentraci kyslíku mírně zvýšíme tak hoření materiálu bude nadále pokračovat. 

Běžně používané materiály mají kyslíkové číslo pohybující se v rozmezí hodnot 17 – 40. 

10. Kónický kalorimetr  

 Kónický kalorimetr je zkušební zařízení, které slouží ke stanovování požárně- 

technických charakteristik různých materiálů. Za pomoci kónického kalorimetru můžeme 

získávat v průběhu zkoušky hodnoty množství uvolňovaného tepla z plochy materiálu (již 

výše zmiňovanou požárně technickou charakteristiku HRR), dále můžeme získávat 

hmotnostní úbytek zkoušeného materiálu, čas zapálení vzorku působením tepelného toku a 

elektrické jiskry, vývin oxidu uhličitého a oxidu uhelnatého a efektivní výhřevnost 

materiálů. Nejvýznamnější hodnotou pro tuto diplomovou práci je právě rychlost 

uvolněňování tepla (Heat Release Rate – HRR). [14] Norma ISO 5660-1:2002 stanovuje 
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maximální rozměry zkušebních vzorků, které jsou 100 x 100 x 50 mm. Na obrázku 9 

můžeme vidět zkušební zařízení Fakulty bezpečnostního inženýrství na Vysoké škole 

báňské – Technické univerzitě Ostrava.   

 

Obrázek 9: Kónický kalorimetr na VŠB - TUO FBI. 

 

10.1 Podstata zkoušky 

 „Tato zkušební metoda je založena na pozorování, že ve všeobecnosti je výhřevnost 

úměrná množství kyslíku, které je potřebné k hoření. Při hoření se uvolňuje přibližně 

13,1·10
3
 kJ tepla na jeden kilogram spotřebovaného kyslíku. Vzorky jsou při zkoušce 

spalovány ve vzduchové atmosféře, přičemž jsou vystavené předem stanovenému množství 

tepelného toku v rozsahu od 0 kW/m
2
 do 100 kW/m

2
. Měří se koncentrace kyslíku a 

hmotnostní průtok spalných plynů. Cílem této zkušební metody je určení, jak zkoušený 

výrobek přispívá k rychlosti vývinu tepla při požáru. Tyto charakteristiky se měří na 

malých reprezentativních vzorcích.“ [14] 

10.2 Součásti kónického kalorimetru 

V následující části budou krátce přiblíženy hlavní součásti, z nichž se skládá 

kónický kalorimetr. 

a) topné těleso – tato část se skládá z tyčového topného tělesa navinutého do 

kuželovitého tvaru, jehož příkon je dimenzován na 5000 W. Topné těleso je uzavřeno před 

vnějším prostředím dvoustěnným kuželovitým pláštěm z nerezavějící oceli. Mezi dvěma 
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stěnami vnějšího pláště je umístěn žáruvzdorný vláknitý materiál o přibližné hustotě 100 

kg/m
3
. Teplota spirály a vyzařovaný tepelný tok se udržují za pomoci teplotního regulátoru 

a tří termočlánků, které jsou připevněny k povrchu vyhřívané spirály. Topná spirála musí 

být schopna zkušební materiál ozářit tepelným tokem dosahujícím hodnoty až 100 kW·m
-2

. 

Obrázek 10 zobrazuje průřez topným tělesem. [14] 

 

    Obrázek 10:  Topné těleso. Legenda: 1) vnitřní stěna 2) žáruvzdorný materiál 3) termočlánek 4) 

vnější stěna 5) distanční blok 6) topný prvek. [14] 

  

b) vážící zařízení – váha zaznamenává původní hmotnost zkoušeného vzorku a 

úbytek hmotnosti během zkoušky. Přesnost váhy musí být ± 0,1g. 

 c) držák vzorku – držák má miskový čtvercový tvar s vnějšími rozměr (106±1) x 

(106±1) mm a hloubkou (25±1). Vyroben je z korozevzdorné oceli. Ve spodní části držáku 

je umístěn žáruvzdorný vláknitý materiál s nízkou hustotou. Vzdálenost mezí povrchem 

vzorku a topným tělesem musí být ustavena na 25 mm. Držák vzorku a vložení vzorku do 

držáku, který je překryt vrchním ocelovým rámečkem, je zobrazen na obrázku 11. 
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Obrázek 11:Vlevo: schéma držáku vzorku, vpravo: vložený vzorek v držáku a překryt ocelovým rámečkem.  

  d) zařízení odvodu a měření průtoků spalin – systém je složen z odsávacího 

zvonu, vysokoteplotního odstředivého ventilátoru, nasávacího a výtlačného potrubí a 

clonkového průtokoměru. Za standardních podmínek musí systém vytvořit průtok až 0,024 

m
3
/s.  

 e) měřidlo tepelného toku – měřidlo se používá před samotnou zkouškou a slouží k 

nastavení tepelného toku, který vyzařuje topné těleso. Při nastavování tepelného toku musí 

být měřidlo chlazeno vodou. 

f) zapalovací zařízení – představují zapalovací elektrody, které jsou napájeny z 10 

kV transformátoru, jenž je navržen na jiskrové zapalování. Na konci zapalovacích elektrod 

musí být mezera 3 mm.  U horizontálních vzorků se zapalovací elektroda umisťuje tak, aby 

se jiskřiště nacházelo 13 mm nad středem zkušebního vzorku. 

 Dále se kónický kalorimetr skládá z počítače se softwarem, aparatury pro odběr 

vzorků plynu, analyzátoru kyslíku, analyzátoru oxidu uhličitého a uhelnatého, ventilátoru, 

termočlánku ve výtlačném potrubí, kalibračního hořáku, systému pro sběr a analýzu údajů 

a volitelných bočních zástěn. Více o těchto prvcích a zařízeních uvádí norma ISO 5660-

1:2002. Na obrázku 12 je znázorněno schéma kónického kalorimetru. [15] 
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Obrázek 12: Schéma kónického kalorimetru dle ISO 5660-1:2002. [14] 

     

10.3 Kalibrace kónického kalorimetru 

 Kalibrace systému se provádí na počátku každého zkušebního dne. Tuto 

uživatelskou kalibraci lze rozdělit do několika kroků, které je zapotřebí jeden po druhém 

provést, než začneme provádět samotné zkoušky. Proto, že kalibrace je rozsáhlá budou 

uvedeny pouze hlavní kroky bez jejich popisu. Chcete-li se podrobněji seznámit s kalibrací 

je lepší číst kroky a být přímo u kónického kalorimetru a provádět dané úkony. Kompletní 

kalibrace je uvedena v ISO 5660-1:2002 nebo je dodána výrobcem zařízení. Kroky 

kalibrace jsou následující: [14]  

 a) kontrola filtrů a vysoušedla – provádí se vizuálně 

 b) nastavení průtoku potrubím 

 c) kalibrace kouřového systému  

 d) kalibrace analyzátorů plynů 
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 e) výpočet kalibrační konstanty C 

 f) kontrola umístění vzorku 

 g) nastavení tepelného toku zářiče 

Provedení výše uvedených kroků trvá asi 15 minut. Když jsou všechny kroky kalibrace 

provedeny bez komplikací, můžeme považovat kalibraci za ukončenou a je možné 

přikročit k samotné přípravě vzorků a jejich měření.  

 

PRAKTICKÁ ČÁST 

11. Hořlavost dřeva v souvislosti s jeho vlhkostí  

 Hlavním cílem diplomové práce je zjištění, jaký vliv mají různé vlhkosti dřeva, na 

jeho hořlavost, jež je vyjádřena rychlostí uvolňování tepla v průběhu hoření. Základní 

podstatou zkoušek je, že vzorky ze smrkového dřeva o různých vlhkostech jsou 

vystavovány hustotě tepelného toku, který vychází z topné spirály, a za pomocí jiskrového 

zapalovače dojde k jejich zapálení. U vzorků bylo pozorováno, jak vlhkost dřeva ovlivní 

čas zapálení, rychlost uvolňování tepla a úbytek hmotnosti v průběhu zkoušky. Příprava 

přístroje před měřením a samotné zkoušky probíhaly podle normy ISO 5660-1:2002.   

11.1 Popis zkušebních vzorků 

 Pro měření bylo zvoleno dřevo smrkové. Smrkové dřevo patří mezi nejpoužívanější 

dřeviny. Své uplatnění nachází ve stavebnictví, truhlářství, tesařství, nábytkářství a výrobě 

hudebních nástrojů. Smrkové dřevo má nahnědlou barvu s dosti výraznými letokruhy. 

Mezi jeho dobré vlastnosti patří poměrně velká pevnost, pružnost a houževnatost i přesto, 

že jde o dřevo měkké. Jde o dřevo, které se při výrobě dobře opracovává (hobluje, řeže a 

frézuje). Pro potřeby zkoušek byly vyrobeny vzorky o rozměrech 100 x 100 x 20 mm. 

Byly vybrány vzorky, u nichž se nenacházely vady dřeva (suky, zásmolky, praskliny). Na 

obrázku 13 jsou zobrazeny vzorky pro měření. 
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Obrázek 13: Vzorky pro zkušební měření. 

 

 

11.2 Příprava vzorků 

Pro potřeby měření byly zvoleny průměrné hodnoty vlhkostí, které jsou v praxi 

aktuální a používané. První měřená vlhkost 2 % byla stanovena jako dřevo suché, které je 

dlouhodobě sušeno v sušárně při 105 ˚C. Další 10 % vlhkost byla zvolena z důvodu, že se 

jedná o vlhkost, kterou obsahuje dřevo umístěné v místnostech s pokojovou teplotou. Třetí 

zvolenou vlhkostí, jež může obsahovat dřevo, které je skladováno ve venkovním prostředí 

a je zastřešeno, je vlhkost 23 %.  Pro srovnání byla zvolena čtvrtá vlhkost dřeva, kterou je 

možné dosáhnout krátkodobým máčením ve vodě a to vlhkost 63 %. 

Je však důležité a nutné podotknout, že výše uvedené vlhkosti byly v průběhu jejich 

přípravy a před samotnými měřeními, měřeny vlhkoměrem, který ukazoval vlhkosti, 

kterých jsme chtěli dosáhnout. Tedy vlhkosti pohybující se okolo hodnot výše uvedených. 

Avšak při zpracování DP bylo zjištěno, rozdíly hmotností se nerovnaly s množstvím 

nabrané vlhkosti. Z tohoto důvodu byl proveden přepočet vlhkostí na základě hmotností 

vysušených vzorků a vzorků vlhčených a bylo zjištěno, že vlhkoměr měřil s nepřesností. 

Tato nepřesnost měření vlhkoměru je zřejmě způsobena nehomogenností dřevěných 

vzorků. Největší nepřesnost měření byla u vzorků máčených, jejichž vlhkost nám 

vlhkoměr ukazoval v hodnotách pohybujících se okolo 42 % vlhkosti, avšak přepočtem 

byly zjištěny hodnoty v průměru okolo 63 % vlhkosti. Proto výše uvedené hodnoty 

vlhkostí, které byly použity pro měření, jsou průměrné. Přesné hodnoty vlhkostí, které byly 

vypočteny, jsou uvedeny v tabulkách 1, 2, 3 a 4. Pro potřeby diplomové práci budou 

uváděny a používány průměrné hodnoty vlhkostí tedy 2 %, 10 %, 23 % a 63 %.  
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11.2.1 Sušení vzorků 

 Před samotným vlhčením a kondiciováním vzorků, bylo zapotřebí je vysušit do 

konstantní hmotnosti. Proces vysušování, byl poměrně časově náročný. Sušení probíhalo 

v horkovzdušné sušárně při teplotě 105 ˚C a konečná vlhkost sušených vzorků byla 

stanovena na průměrnou hodnotu 2 %, což odpovídá hodnotě dlouhodobě sušeného dřeva. 

Sušárna se vzorky je zobrazena na obrázku 14.  

 

  Obrázek 14: Sušárna pro sušení vzorků. 
      

 

   Obrázek 15: Vzorky vložené do sušárny. 

       

 Tabulka 1: Počáteční a konečné hodnoty sušení vzorků. 

Číslo vzorku 
Původní 

hmotnost [g] 

Původní 

vlhkost 

[%] 

Konečná 

hmotnost [g] 

Konečná 

vypočtená 

vlhkost [%] 

Průměrná 

vlhkost použita 

pro DP   

Vzorek č. 1 106,17 16,70 89,08 0,57 2 

Vzorek č. 2 93,24 17,30 79,91 2,16 2 

Vzorek č. 3 106,30 15,40 89,84 -0,08 2 

Vzorek č. 4 103,78 17,30 87,54 1,47 2 

Vzorek č. 5 103,94 17,50 87,71 1,68 2 

Vzorek č. 6 104,85 17,60 87,30 0,78 2 

Vzorek č. 7 95,55 16,30 80,40 0,34 2 

Vzorek č. 8 106,39 16,80 90,24 1,53 2 

Vzorek č. 9 104,73 17,00 88,10 1,02 2 

Vzorek č. 10 93,20 17,10 79,35 1,61 2 

Vzorek č. 11 95,55 16,60 80,53 0,67 2 

Vzorek č. 12 90,44 16,80 80,07 3,63 2 

Vzorek č. 13 107,40 16,90 90,44 1,06 2 

Vzorek č. 14 99,03 16,50 88,54 4,84 2 

Vzorek č. 15 98,30 16,40 89,63 6,12 2 
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Vzorek č. 16 105,81 17,70 89,18 1,83 2 

Vzorek č. 17 106,82 17,50 90,27 1,89 2 

Vzorek č. 18 106,05 17,00 89,63 1,42 2 

Vzorek č. 19 105,57 16,80 91,52 3,24 2 

Vzorek č. 20 103,78 17,30 87,16 1,14 2 

Vzorek č. 21 114,60 18,10 91,89 -1,85 2 

Vzorek č. 22 90,51 16,20 78,31 1,19 2 

Vzorek č. 23 97,50 16,70 82,31 0,89 2 

Vzorek č. 24 96,30 16,90 81,40 1,10 2 

Vzorek č. 25 106,24 17,10 87,84 -0,21 2 

Vzorek č. 26 113,54 17,90 90,58 -2,46 2 

Vzorek č. 27 96,65 17,00 83,16 2,36 2 

 

Tabulka číslo 1 uvádí hodnoty hmotností a vlhkostí vzorků před vložením do 

sušárny a na konci procesu sušení. Vzorky během sušení byly pravidelně váženy na 

laboratorních váhách a měřeny odporovým vlhkoměrem dřeva.   

 

11.2.2 Kondiciování vzorků 

 Ke kondiciování vzorků byla použita klimatizační komora, ve které se nastaví 

požadované podmínky (relativní vlhkost vzduchu, teplota) klimatizování, vzorky jsou do 

komory vloženy a postupně vlhčeny do ustálené vlhkosti. Klimatizační komora je 

zobrazena na obrázku 16 a uložení vzorků na obrázku 17. Kondiciování zkušebních vzorků 

probíhalo ve dvou klimatizačních komorách, a to proto, že v každé komoře byly nastaveny 

rozdílné podmínky klimatizování. V první klimatizační komoře byly nastaveny tyto 

podmínky - teplota 25 ˚C, relativní vlhkost vzduchu 90 %, ve druhé klimatizační komoře 

byla nastavena teplota 25 ˚C, relativní vlhkost vzduchu 50 %. V první klimatizační komoře 

probíhalo vlhčení vzorků na průměrnou hodnotu 23 % vlhkosti a ve druhé byly vzorky 

vlhčeny na průměrnou hodnotu 10 % vlhkosti dřeva. 
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Obrázek 16: Klimatizační komora. 

 

 

Obrázek 17: Uložení vzorků v klimatizační komoře. 

  

Tabulka 2 znázorňuje původní hmotnosti a vlhkosti vzorků před vložením do 

klimatizační komory a konečné hodnoty kondiciování vzorků, které byly vlhčeny na 

průměrnou hodnotu 10 % vlhkosti, tabulka 3 udává hodnoty vzorků kondiciovaných na 

průměrnou hodnotu 23 % vlhkosti. 

 Tabulka 2: Počáteční a konečné hodnoty vzorků kondiciovaných na průměrnou hodnotu vlhkosti 10 %. 

Číslo vzorku 
Původní 

hmotnost [g] 

Původní 

vlhkost 

[%] 

Konečná 

hmotnost [g] 

Konečná 

vypočtená 

vlhkost [%] 

Průměrná vlhkost 

použita pro DP   

Vzorek č. 7 80,40 2 91,29 13,54 10 

Vzorek č. 8 90,24 2 98,43 9,08 10 

Vzorek č. 9 88,10 2 98,01 11,25 10 

Vzorek č. 10 79,35 2 88,03 10,94 10 

Vzorek č. 11 77,90 2 85,37 9,59 10 

Vzorek č. 12 80,07 2 87,74 9,58 10 

 

Tabulka 3: Počáteční a konečné hodnoty vzorků kondiciovaných na průměrnou hodnotu vlhkosti 23 %. 

Číslo vzorku 
Původní 

hmotnost [g] 

Původní 

vlhkost 

[%] 

Konečná 

hmotnost [g] 

Konečná 

vypočtená 

vlhkost [%] 

Průměrná vlhkost 

použita pro DP   

Vzorek č. 13 94,53 2 118,08 24,91 23 

Vzorek č. 14 88,54 2 109,53 23,71 23 

Vzorek č. 15 89,63 2 108,91 21,51 23 

Vzorek č. 16 89,18 2 107,32 20,34 23 

Vzorek č. 17 90,27 2 108,78 20,51 23 

Vzorek č. 18 89,63 2 107,15 19,55 23 

Vzorek č. 25 87,84 2 106,5 21,24 23 

Vzorek č. 27 83,16 2 101,49 22,04 23 
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11.2.3 Máčení vzorků 

 Pro přípravu vzorků s nejvyšší hodnotou vlhkosti, která byla pro měření 

připravována, byla použita metoda máčení vzorků ve vodě. Původně bylo zkoušeno 

napařování vzorků v tlakovém hrnci, ale tento postup vlhčení se neosvědčil, a proto byla 

zvolena výše uvedená metoda. Máčení probíhalo tím způsobem, že po vysušení vzorků 

byla část položena do vodní lázně (znázorněno na obrázku 18). Postupně byla vlhkost 

vzorků sledována až do chvíle, kdy se vlhkost máčených vzorků ustálila na požadované 

hodnotě.  Poté byly vzorky z vody vyjmuty, lehce povrchově osušeny a uzavřeny do 

vzduchotěsného obalu, a to proto, aby se zamezilo jejich vysychání a byla uchována 

vlhkost zkušebních vzorků. Takto uložené vzorky byly ihned přeneseny do vedlejší 

laboratoře, kde bylo započato okamžité měření na kónickém kalorimetru.  

 

    Obrázek 18: Vzorky namočené ve vodní lázni. 

Následující tabulka číslo 4 znázorňuje počáteční hodnoty vlhkostí a hmotností 

vzorků před vložením do vaničky s vodou a konečné hodnoty, které byly zaevidovány 

v době před zkušebním měřením. 

 

      



38 

 

Tabulka 4: Počáteční a konečné hodnoty vzorků kondiciovaných na průměrnou hodnotu vlhkosti 63 %. 

Číslo vzorku 
Původní 

hmotnost [g] 

Původní 

vlhkost 

[%] 

Konečná 

hmotnost [g] 

Konečná 

vypočtená 

vlhkost [%] 

Průměrná 

vlhkost použita 

pro DP   

Vzorek č. 19 91,52 2 162,05 82,57 63 

Vzorek č. 20 87,16 2 151,1 78,86 63 

Vzorek č. 21 91,89 2 128,8 45,67 63 

Vzorek č. 22 78,31 2 119,8 58,48 63 

Vzorek č. 23 82,31 2 141,9 77,90 63 

Vzorek č. 24 81,40 2 139,5 76,88 63 

Vzorek č. 26 90,58 2 124,41 42,85 63 

 

Výše uvedené hodnoty hmotností a vlhkostí vzorků byly získány vážením na 

laboratorních váhách a měřeny odporovým vlhkoměrem dřeva. Vážení a měření 

neprobíhalo pouze na počátku a na konci sušení, kondiciování a máčení, ale samozřejmě 

byly hodnoty evidovány po celou dobu přípravy vzorků. Pro účel diplomové práce je však 

nejdůležitější hodnota hmotnosti a vlhkosti vzorků v konečné fázi přípravy, tedy před 

samotným měřením na kónickém kalorimetru. Následující obrázek 19 zobrazuje váhu 

používanou pro vážení vzorků a obrázek 20 zobrazuje odporový vlhkoměr. 

 

Obrázek 19: Laboratorní váha pro vážení vzorků. 

 

 

  Obrázek 20: Odporový vlhkoměr dřeva. 
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12. Výsledky zkoušek a jejich průběh 

 V následující části diplomové práce budou graficky znázorněny a popsány výsledky 

průběhů zkoušek. V tabulkách budou uvedeny hodnoty týkající se časů zapálení vzorků, 

průměrné hodnoty a vygenerovaná maxima zkoušek. Fotografie vzorků po zkouškách jsou 

zobrazeny v příloze A. 

12.1 Výsledky zkoušek vzorků o průměrné vlhkosti 2 %  

12.1.1 Smrkové dřevo 2 % vlhkosti, hustota tepelného toku 30 kW/m
2
 

V tabulce číslo 5 můžeme vidět časy, kdy vlivem tepleného toku a jiskrového 

zapalovače došlo k zapálení vzorků. Vzorky byly průměrně zapáleny ve 37. sekundě od 

vystavení tepelnému toku. Hodnoty rychlosti uvolňování tepla jsou dosti vysoké ve 

srovnání s ostatními měřeními. Průměrná hodnota rychlosti uvolňování tepla je rovna 227 

kW/m
2
. Průměrná hodnota celkového uvolněného tepla THR (Total Heat Release), činí 

102 MJ/m
2
. Celková doba trvání zkouška, která je počítána od zapálení vzorků až po jeho 

uhasnutí, je průměrně 1487 sekund. 

Tabulka 5: Výsledné hodnoty ze zkoušek vzorků 2 % vlhkosti, hustota tepelného toku 30 kW/m². 

Číslo 

vzorku 
Čas 

zapálení [s] 

Maximum 

HHR 

[kW/m²]   

 Průměrná 

hodnota 

HHR 

[kW/m²]     

THR 

[MJ/m²]  

Průměrná 

hodnota 

THR 

[MJ/m²]    

Čas trvání 

zkoušky [s] 

Vzorek č. 4 37 201 55 88 

102 

1630 

Vzorek č. 5 40 253 72 110 1425 

Vzorek č. 6 35 227 74 108 1405 

 

U grafů popisujících průběh rychlosti uvolňování tepla je u časových os použita 

logaritmická stupnice. Použití logaritmické stupnice je z toho důvodu, aby byly lépe 

zvýrazněny a znázorněny počátky zapalování vzorků. 

Graf číslo 1 znázorňuje průběh uvolňování tepla v průběhu zkoušky. K zapálení 

vzorků došlo průměrně v 37. sekundě. Ihned po zapálení došlo k intenzivnímu 

plamennému hoření a hodnoty rychlosti uvolňování tepla se pohybovaly přes 200 kW/m
2
. 

Následně hoření ustávalo a docházelo k vyhořívání materiálu. V průběhu hoření vzorky 

praskaly a postupně se bortily. Průměrně kolem 20. minuty hoření zesláblo a postupně 
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přecházelo ve žhnutí. Hodnoty celkového uvolněného tepla během zkoušek se u vzorků 

liší. I přes snahu vybírat stejné vzorky je tento rozdíl způsoben rozdílnou stavbou vzorků. 

 

Graf 1: Průběh HRR. Smrkové dřevo 2 %, 30 kW/m². 

 

Při pohledu na graf 2 můžeme vidět rovnoměrný úbytek hmotnosti v průběhu 

zkoušky. Konečné hmotnosti zuhelnatělých vzorků se pohybovaly ve stejných hodnotách. 

Vzorek č. 4 měl váhu 16 g po skončení zkoušky a vzorky 5 a 6 se pohybovaly mezi 

hodnotou 17,3 g – 17,5 g.  
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Graf 2: Úbytek hmotnosti. Smrkové dřevo 2 %, 30 kW/m². 

12.1.2 Smrkové dřevo 2 % vlhkosti, hustota tepelného toku 50 kW/m
2
  

 Při srovnání průběhu HRR vzorků, které byly vystaveny hustotě tepelného toku 30 

kW/m
2
 a 50 kW/m

2
, je z grafu 3 a tabulky 6 viditelné, že maximální hodnoty rychlosti 

uvolňování tepla jsou srovnatelné. Dle tabulky 5 činí průměrná maximální hodnota HRR 

227 kW/m
2
 a podle tabulky 6 je hodnota 244 kW/m

2
. K zapálení vzorků došlo průměrně 

v 8. sekundě od vystavení vzorků tepelnému namáhání. Celkové uvolněné teplo (THR) 

v průběhu měření dosahuje průměrné hodnoty 99 MJ/m
2
. Průměrná doba trvání zkoušek, 

která je počítána od okamžiku zapálení do ukončení hoření, je 1178. sekund. 

Tabulka 6: Výsledné hodnoty ze zkoušek vzorků 2 % vlhkosti, hustota tepelného toku 50 kW/m². 

Číslo 

vzorku 
Čas 

zapálení [s] 

Maximum 

HHR 

[kW/m²]   

 Průměrná 

hodnota 

HHR 

[kW/m²]     

THR 

[MJ/m²]  

Průměrná 

hodnota 

THR 

[MJ/m²]    

Čas trvání 

zkoušky [s] 

Vzorek č. 1 9 210 92 94 

99 

1235 

Vzorek č. 2 6 234 95 81 1080 

Vzorek č. 3 8 288 117 123 1220 
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Graf 3 nám znázorňuje průběh hoření vzorků o 2 % vlhkosti a při působení 

tepelného toku 50 kW/m
2
. 

 

Graf 3: Průběh HRR. Smrkové dřevo 2 %, 50 kW/m². 

Z grafu je viditelné, že k zapálení vzorků, došlo ve velice krátké době, což je způsobeno 

vysokou hodnotou hustoty tepelného toku a nízké vlhkosti vzorků. Po zapálení vzorků 

docházelo k intenzivnímu hoření vzorků po celé ploše a následně za současného 

odhořívání vzorků hoření postupně ustávalo a místy přecházelo ve žhnutí. Během hoření se 

na vzorcích tvořily praskliny, přes které docházelo k vyhořívání, a docházelo 

k postupnému borcení a uhelnatění vzorků. 

 

Rozdílná původní hmotnost vzorku 2, jak je viditelné z grafu 4, je způsobena tím, 

že tento vzorek měl řidší strukturu dřeva. Pokles hmotnosti se v počátcích pohyboval 

v průměru 4 - 5 g/min, když ustávalo plamenné hoření, byl úbytek v hodnotách 1 - 2 g/min. 

Konečná hmotnost zuhelnatělých zkušebních vzorků byla 17 g.   
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Graf 4: Úbytek hmotnosti. Smrkové dřevo 2 %, 50 kW/m². 

12.2 Výsledky zkoušek vzorků o průměrné vlhkosti 10 %  

12.2.1 Smrkové dřevo 10 % vlhkosti, hustota tepelného toku 30 kW/m
2
 

 Tabulka 7 znázorňuje hodnoty naměřené ze zkoušek vzorků o průměrné vlhkosti 10 

% a hustotě tepelného toku 30 kW/m
2
. Když srovnáme následující hodnoty a výsledky 

zkoušky uvedené v tabulce číslo 6, kde jsou uvedeny hodnoty vzorků o vlhkosti 2 %, je 

viditelný rozdíl hodnot mezi těmito dvěma vlhkostními zkouškami. Průměrná hodnota 

zapálení u vzorků s 2 % vlhkostí byla 37. sekund a u vzorků o 10 % vlhkosti je čas 

zapálení 44. sekund. Vliv vlhkosti na uvolňování tepla (HRR) je znatelný u vzorků s 2 % 

vlhkostí se hodnoty pohybovaly nad 200 kW/m
2
, kdežto hodnoty HRR, v tabulce 7 se 

pohybují do hodnoty 180 kW/m
2
. Průměrná doba trvání zkoušek je 1497. sekund.   

Tabulka 7: Výsledné hodnoty ze zkoušek vzorků 10 % vlhkosti, hustota tepelného toku 30 kW/m². 

Číslo 

vzorku 

Čas 

zapálení 

[s] 

Maximum 

HHR 

[kW/m²]   

 Průměrná 

hodnota 

HHR 

[kW/m²]     

THR 

[MJ/m²]  

Průměrná 

hodnota 

THR 

[MJ/m²]    

Čas trvání 

zkoušky [s] 

Vzorek č. 10 43 119 48 95 

113 

1410 

Vzorek č. 11 44 176 76 150 1670 

Vzorek č. 12 45 171 57 97 1410 
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Grafické znázornění průběhu uvolňování HRR zobrazuje graf 5. Z grafu je 

viditelné, že k zapálení vzorků došlo kolem 45. sekundy od začátku zkoušky. Poté došlo 

k intenzivnímu povrchovému hoření a značnému uvolnění tepla. Vzápětí však došlo 

k poklesu hoření a probíhalo postupné vysušování vzorku. S postupným vysušováním 

probíhalo zároveň praskání, borcení a zuhelnatění dřeva. Po vysušení, které nastalo 

průměrně v 16. minutě, došlo u všech vzorků k  nárůstu intenzity hoření celého vzorku. 

Následně proběhla  celková tepelná degradace a pokles hoření až do jeho ukončení. 

 

Graf 5: Průběh HRR. Smrkové dřevo 10 %, 30 kW/m². 

 

V následujícím grafu 6 je znázorněn úbytek hmotnosti v průběhu zkoušky. Úbytek 

hmotnosti probíhal průměrně 2 - 3 g za minutu. Konečná hmotnost zuhelnatělých vzorků 

se pohybuje mezi 17,5 – 18,5 g. 
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Graf 6: Úbytek hmotnosti. Smrkové dřevo 10 %, 30 kW/m². 

 

12.2.2 Smrkové dřevo 10 % vlhkosti, hustota tepelného toku 50 kW/m
2
 

 Podle následující tabulky 8 a grafu 7 můžeme zjistit, že při srovnání s hodnotami a 

průběhem zkoušek vzorků s vlhkostí 10 % a tepelného toku 30 kW/m
2
 jsou hodnoty a 

průběh podobné. Hodnota, ve které se liší, je čas zapálení, jenž se pohybuje od 13 do 15 

sekund. V čase zapálení můžeme oproti 2 % vlhkosti pozorovat vliv vlhkosti na 

zapalitelnost. Hodnota rychlosti uvolňování tepla dosahuje průměrné hodnoty 196 kW/m
2
. 

Celkové uvolněné teplo v průběhu zkoušek dosahuje průměrné hodnoty 117 MJ/m
2
. 

Průměrná doba trvání zkoušek je 1415. sekund. Naměřené hodnoty uvádí tabulka číslo 8. 

Tabulka 8: Výsledné hodnoty ze zkoušek vzorků 10 % vlhkosti, hustota tepelného toku 50 kW/m². 

Číslo 

vzorku 
Čas 

zapálení [s] 

Maximum 

HHR 

[kW/m²]   

 Průměrná 

hodnota 

HHR 

[kW/m²]     

THR 

[MJ/m²]  

Průměrná 

hodnota 

THR 

[MJ/m²]    

Čas trvání 

zkoušky [s] 

Vzorek č. 7 13 181 77 107 

117 

1455 

Vzorek č. 8 14 203 90 117 1355 

Vzorek č. 9 15 205 92 128 1435 
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Graf číslo 7 zobrazuje průběh hoření vzorků o vlhkosti 10 % a hustotě tepelného 

toku 50 kW/m
2
. Průběh rychlosti uvolňování tepla během zkoušky vzorků je podobný 

s průběhem, kdy na vzorky působil tepelný tok 30 kW/m
2
. Jak můžeme vidět na grafu 7, 

tak ihned po zapálení došlo k intenzivnímu hoření a z důvodu vlhkosti dřeva k postupnému 

poklesu intenzity hoření. Pokles hoření trval průměrně do 300. sekundy, poté se hoření 

ustálilo a po celou dobu docházelo k postupnému vysušování. Průměrně 720. sekunda je 

charakteristická tím, že se vysušila voda obsažená ve dřevě a hoření opět nabralo na 

intenzitě. Celý průběh hoření byl doprovázen praskáním, borcením vzorků a postupným 

zuhelnatěním.     

 

Graf 7: Průběh HRR. Smrkové dřevo 10 %, 50 kW/m². 
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Úbytek hmotností byl v průběhu hoření vzorků  průměrně o 4 - 5 gramů za minutu, 

tento úbytek se však s postupným vyhoříváním materiálu snižoval a ke konci zkoušek, kdy 

hoření ustávalo, se průměrná hodnota úbytku snížila na 1 – 2 gramy za minutu.  Průměrná 

hmotnost vzorků po skončení zkoušek byla 16 g. Úbytek hmotnosti znázorňuje graf 8. 

 

Graf 8: Úbytek hmotnosti. Smrkové dřevo 10 %, 50 kW/m². 

12.3 Výsledky zkoušek vzorků o  průměrné vlhkosti 23 %  

12.3.1 Smrkové dřevo 23 % vlhkosti, hustota tepelného toku 30 kW/m
2
 

V tabulce číslo 9 vidíme, že se zvyšující vlhkostí dřeva se mění i jeho průběh 

hoření. Když se zaměříme na hodnotu času zapálení, tak je vidět, že vzorky o vlhkosti 23 

% mají téměř dvojnásobný čas zapálení, než měly vzorky s vlhkostmi 2 % a 10 %. Doba 

trvání zkoušek je o poznání delší. To je způsobeno zvyšující se vlhkostí, kdy po zapálení 

vzorku docházelo k povrchovému intenzivnímu hoření, ale vzápětí nastal pokles hoření a 

docházelo k mírnému hoření a vysušování vzorků. U těchto vzorků proběhla čtyři měření, 

jelikož se lišily hodnoty celkového uvolněného tepla. Vzorky, jejichž hodnota THR je 

v hodnotách 99 a 96 MJ/m
2
, jsou těmi, jejichž stavba byla podstatně řidší než u vzorků 

s hodnotou THR 127 MJ/m
2
. Bylo tedy zjištěno, že na průběh hoření vzorků a na celkové 

uvolněné teplo má vliv makroskopická stavba dřeva.  
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Tabulka 9: Výsledné hodnoty ze zkoušek vzorků 23 % vlhkosti, hustota tepelného toku 30 kW/m². 

Číslo vzorku 
Čas 

zapálení 

[s] 

Maximum 

HHR 

[kW/m²]   

 Průměrná 

hodnota 

HHR 

[kW/m²]     

THR 

[MJ/m²]  

Průměrná 

hodnota 

THR 

[MJ/m²]    

Čas trvání 

zkoušky [s] 

Vzorek č. 16 68 188 57 99 

112 

1868 

Vzorek č. 17 82 192 69 127 1882 

Vzorek č. 18 83 210 71 127 1883 

Vzorek č. 25 71 178 53 96 1871 

 

Graf 9 zobrazuje hoření vzorků vyjádřený rychlostí uvolňování tepla. 

 

Graf 9: Průběh HRR. Smrkové dřevo 23 %, 30 kW/m². 

 

Při pohledu do grafu 9 můžeme vidět podobný průběh hoření a rychlost uvolňování 

tepla, jako tomu bylo v případě zkoušek vzorků s vlhkostí 10 %. Tak jako u předchozích 

zkoušek došlo ihned po zapálení k intenzivnímu hoření vysušeného povrchu vzorku. 

Takže, jak je znatelné z grafu 9, hodnota HRR byla nejintenzivnější v počátcích hoření a 
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poté docházelo k postupnému poklesu intenzity hoření. Hodnota HRR klesla na hodnotu 

pohybující se kolem hodnoty 50 kW/m
2
, okolo které se držela od 360. sekundy až do 1440. 

sekundy. Během této doby zkoušky docházelo k mírnému plamennému hoření a 

postupnému slyšitelnému vypařování vody ze vzorků. Zároveň docházelo k praskání a 

borcení dřeva, které bylo z počátků konkávní, a po skončení zkoušek byly vzorky zborceny 

konvexně. Po vysušení vzorků, které proběhlo průměrně v 1440. sekundě, došlo k nárůstu 

hoření a k následnému poklesu intenzity hoření z důvodu vyhořívání materiálu. Postupně 

slábnoucí hoření přecházelo ve žhnutí.  

 Hmotnosti vzorků na počátku zkoušek byly 107 g, 108 g, 107 g a 107 g. 

V počátcích, kdy nedocházelo k plamennému hoření, byl úbytek hmotnosti nepatrný, 

protože se ze vzorků pouze vypařovala voda obsažená ve vrchní části vzorků. Teprve po 

zapálení nastal intenzivnější úbytek hmotnosti, jehož hodnota byla v průměru 2 - 3 g za 

minutu. Graf číslo 10 zobrazuje úbytek hmotnosti v závislosti na čase hoření.  

 

Graf 10. Úbytek hmotnosti. Smrkové dřevo 23 %, 30 kW/m². 

12.3.2 Smrkové dřevo 23 % vlhkosti, hustota tepelného toku 50 kW/m
2 

 K zapálení vzorků o průměrné vlhkosti 23 % došlo průměrně ve 24. sekundě od 

vystavení vzorků tepelnému záření. Hodnoty zapálení a další hodnoty ze zkoušek jsou 

uvedeny v tabulce 10. Kdybychom vzorky z této zkoušky srovnali se vzorky, které byly 

vystaveny tepelnému toku 30 kW/ m
2
, dalo by se říci, že hodnoty rychlosti uvolňovaného 
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tepla v průběhu zkoušky jsou srovnatelné. Při srovnání se zkouškami vzorků s vlhkostmi 

10 % a 2 % je hodnota HRR v průměru v řádové desítek kW/m
2
 nižší. Opět byla provedena 

čtyři zkušební měření, a to z důvodu rozdílnosti hodnot celkového uvolněného tepla během 

zkoušek. Ukázalo se však, že tento rozdíl je opět způsoben rozdílnou stavbou zkoušených 

vzorků. Vzorky s nižší hodnotou THR jsou vzorky, které měli řidší stavbu dřeva. Doby 

trvání zkoušek jsou srovnatelné a jejich průměrná hodnota je 1500 s. 

Tabulka 10: Výsledné hodnoty ze zkoušek vzorků 23 % vlhkosti, hustota tepelného toku 50 kW/m². 

Číslo vzorku 
Čas 

zapálení 

[s] 

Maximum 

HHR 

[kW/m²]   

 Průměrná 

hodnota 

HHR 

[kW/m²]     

THR 

[MJ/m²]  

Průměrná 

hodnota 

THR 

[MJ/m²]    

Čas trvání 

zkoušky [s] 

Vzorek č. 13 29 151 104 146 

122 

1625 

Vzorek č. 14 21 167 113 142 1470 

Vzorek č. 15 22 182 86 99 1455 

Vzorek č. 27 24 131 72 100 1520 

 

 

Průběh zkoušek vyjádřený intenzitou uvolňování tepla znázorňuje graf 11. 

Následující graf je srovnatelný s grafem 9, kde je zobrazena zkouška vzorků, kdy na ně 

působil tepelný tok 30 kW/m
2
. Z počátků zapalování docházelo k mírnému uvolňování 

tepla. Po zapálení vzorků 13 a 14 došlo k intenzivnímu hoření a nárůstu uvolněného tepla. 

U vzorků číslo 15 a 27, které měly již výše zmiňovanou rozdílnou stavbu, došlo k mírnému 

nárůstu uvolněného tepla. Následně však z důvodu vlhkosti obsažené ve vzorcích dochází 

k postupnému poklesu intenzity hoření. Tento pokles trval průměrné od 180. do 840. 

sekundy. V této fázi průběhu zkoušek probíhalo mírné hoření po povrchu a přes vzniklé 

praskliny. Současně s hořením docházelo k vysušování vzorků působením plamene a jejich 

praskání a borcení. Po 840. sekundě se vzorky vysušily a dochází opět k intenzivnímu 

hoření a nárůstu rychlosti uvolňování tepla. Následně odhořívají zbytky dřevní hmoty a 

hoření přechází ve žhnutí, které je doprovázeno  mírnou rychlostí uvolňování tepla.    
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Graf 11: Průběh HRR. Smrkové dřevo 23 %, 50 kW/m². 

 

Vzorky číslo 14, 15 a 27 mají odlišnou hmotnost než vzorek 13, který se od nich 

liší asi o 10 g. Tento rozdíl není způsoben tím, že by měl výrazně lišící se vlhkost, ale jeho 

hustější stavbou. Na grafu 12 můžeme, tak jako i v předchozích případech, vidět 

rovnoměrný úbytek hmotnosti v průběhu zkoušek. Průměrný úbytek hmotnosti za jednu 

minutu činil 3 – 4 gramy a ke konci zkoušek, když hoření ustávalo, docházelo k úbytku 1 – 

2 gramů.   
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Graf 12: Úbytek hmotnosti. Smrkové dřevo 23 %, 50 kW/m². 

 

12.4 Výsledky zkoušek vzorků o průměrné vlhkosti 63 %  

12.4.1 Smrkové dřevo 63 % vlhkosti, hustota tepelného toku 30 kW/m
2 

 Tabulka číslo 11 uvádí hodnoty získané v průběhu měření vzorků o průměrné 

vlhkosti 63 % a hustotě tepelného toku 30 kW/m
2
. Vlhkost vzorků dosti ovlivnila dobu 

zapalování. Průměrná hodnota doby zapalování vzorků se pohybuje kolem 265. sekundy. 

Rychlost uvolňování tepla v průběhu hoření dosáhla maximální průměrné hodnoty 125 

kW/m
2
 a tedy je viditelné, že se zvyšováním vlhkosti vzorků se snižuje rychlost 

uvolňování tepla. Jelikož se hodnota celkového uvolněného tepla (THR) vzorku 22 lišila 

od vzorků 23 a 24, bylo provedeno čtvrté měření, jehož hodnota THR je srovnatelná s 

předchozími dvěma vzorky. Průměrná doba trvání zkoušek, která je měřena od zapálení 

vzorků, až po ukončení hoření je 637 sekund. 

Tabulka 11: Výsledné hodnoty ze zkoušek vzorků 63 % vlhkosti, hustota tepelného toku 30 kW/m². 

Číslo vzorku 
Čas 

zapálení 

[s] 

Maximum 

HHR 

[kW/m²]   

 Průměrná 

hodnota 

HHR 

[kW/m²]     

THR 

[MJ/m²]  

Průměrná 

hodnota 

THR 

[MJ/m²]    

Čas trvání 

zkoušky 

[s] 

Vzorek č. 22 286 104 16 9 

14 
  

580 

Vzorek č. 23 205 121 38 16 670 

Vzorek č. 24 257 120 26 15 750 

Vzorek č. 26 310 154 30 17 550 
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Průběh zkoušek je znázorněn na grafu 13. 

 

Graf 13: Průběh HRR. Smrkové dřevo 63 %, 30 kW/m². 

Z grafu je dobře viditelné, jak vlhkost vzorků 63 % ovlivnila hořlavost a průběh 

zkoušených vzorků, který je oproti ostatním zkouška podstatně kratší. Jak je z grafu 

znatelné tak zapalování trvalo průměrně 4 minuty. Po překročení 4. minuty došlo 

k povrchovému vysušení vzorků a následnému zapálení. V počátku zapálení byl plamen 

intenzivní a rychlost uvolňování tepla dosáhla průměrné hodnoty 125 kW/m
2
. Avšak jak je 

znatelné z grafu, intenzita hoření začala z důvodu velké vlhkosti rychle klesat. Postupně 

docházelo k mírnému popraskání povrchu vzorků a slyšitelnému vypařování vody. Hoření 

nadále ustávalo a přecházelo ve žhnutí povrchu. Průměrně v 11 minutě od zapálení dochází 

z důvodu vlhkosti k uhasnutí vzorků. 

Na následujícím grafu 14 můžeme také vidět krátký průběh zkoušek. Vzorek číslo 

22 a 26 byly oproti vzorkům 23 a 24 lehčí z důvodu rozdílné struktury. Z grafu je znatelné, 

že úbytek hmotnosti byl oproti předchozím zkouškám dosti nízký. Úbytek hmotností byl 

v počátcích zapalování průměrně 1-2 gramy za minutu a v průběhu hoření byl průměrný 

úbytek 3 gramy. Hmotnosti vzorků na konci zkoušek byly následující:  Vzorek 22 
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(původní 120 g, konečná 96 g), Vzorek 23 (původní 142 g, konečná 110 g), Vzorek 24 

(původní 139 g, konečná 103 g) a Vzorek 26 (původní 124 g, konečná 103 g). Zuhelnatění 

vzorků bylo do hloubky 6 mm od původního povrchu.  

 

Graf 14: Úbytek hmotnosti. Smrkové dřevo 63 %, 30 kW/m². 

 

12.4.2 Smrkové dřevo 63 % vlhkosti, hustota tepelného toku 50 kW/m
2 

 Průběh zkoušení vzorků o průměrné vlhkosti 63 % a hustotě tepelného toku 50 

kW/m
2
 se průběhem rovná zkouškám o vlhkostech 10 % a 23 %. Při srovnání 

s předchozími vzorky, na které působil tepelný tok 30 kW/m
2
, jsou hodnoty zcela odlišné, 

a to proto, že teplota, která působila na níže uváděné vzorky, byla podstatně vyšší. 

K zapálení vzorků došlo průměrně ve 45. sekundě od počátku vystavení tepelnému záření, 

což jsou znatelně nižší hodnoty než časy zapálení vzorků, které byly vystaveny tepelnému 

toku 30 kW/ m
2
. Tento rozdíl způsobuje vyšší hodnota hustoty tepelného toku. Průměrná 

hodnota celkového uvolněného tepla 108 MJ/m
2
, tato hodnota je srovnatelná s předchozími 

zkouškami vzorků o vlhkostech 10 % a 23 %. Doba trvání zkoušek je srovnatelná a její 

průměrná hodnota je 1845 sekund. Naměřené hodnoty uvádí tabulka číslo 12. 
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Tabulka 12: Výsledné hodnoty ze zkoušek vzorků 63 % vlhkosti, hustota tepelného toku 50 kW/m². 

Číslo vzorku 
Čas 

zapálení 

[s] 

Maximum 

HHR 

[kW/m²]   

 Průměrná 

hodnota 

HHR 

[kW/m²]     

THR 

[MJ/m²]  

Průměrná 

hodnota 

THR 

[MJ/m²]    

Čas trvání 

zkoušky [s] 

Vzorek č. 19 49 146 68 114 

108 

1849 

Vzorek č. 20 45 143 72 103 1845 

Vzorek č. 21 43 152 57 108 1843 

 

Z grafu 15, který zobrazuje průběh HRR, je dobře znatelný průběh zkoušky. 

K zapálení vzorků došlo v průměru kolem 45. sekundy. V tento okamžik docházelo, jako 

ve většině případů, k intenzivnímu plamennému hoření vysušeného povrchu.  

 

Graf 15: Průběh HRR. Smrkové dřevo 63 %, 50 kW/m². 

Z důvodu vlhkosti však hoření postupně ustávalo. Poté po většinu doby trvání 

zkoušek docházelo k mírnému plamennému hoření, při kterém bylo slyšet vypařování vody 

ze vzorků. Vlivem tepelného namáhání vzorky praskaly, bortily se a docházelo k jejich 
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postupnému uhelnatění. Průměrně v 26. minutě trvání zkoušek se vzorky vysouší a dochází 

k jejich celkovému intenzivnímu hoření za vývinu značného množství tepla. Následně 

intenzita hoření klesá, a to z důvodu postupného vyhoření dřevní hmoty. Hoření postupně 

přechází ve žhnutí až do následného uhasnutí vzorků. 

Pohled na průběh úbytku hmotnosti nám umožňuje graf 16, ze kterého je dobře 

viditelný rovnoměrný úbytek v závislosti na čase. Úbytek hmotnosti byl do 8. minuty 

průměrně 5 gramů za minutu. Následně se hmotnostní úbytek snížil na 4 gramy a tento 

úbytek trval průměrně až do 28. minuty. Po snížení intenzity plamenného hoření ke konci 

zkoušek byl úbytek v hodnotách 2 gramů za minutu. Hmotnost zuhelnatělých vzorků po 

skončení zkušebního měření byla 17 g. 

 

Graf 16: Úbytek hmotnosti. Smrkové dřevo 63 %, 50 kW/m². 
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13. Vyhodnocení zkoušek 

Pro provedení zkoušek potřebných k diplomové práci byly použity vlhkosti 

smrkových vzorků o průměrných hodnotách čtyř vlhkostí. Jednalo se o průměrnou vlhkost 

2 %, což je vlhkost dřeva dlouhodobě vysušeného v sušárně při 105 ˚C. Druhá zvolená 

průměrná vlhkost byla 10 %. S tímto procentuálním obsahem vlhkosti dřeva se můžeme 

setkat běžně v budovách a obytných prostorách. Když je dřevo skladováno ve venkovním 

prostředí, pohybuje se vlhkost v rozmezích okolo 20 % vlhkosti. Třetí zkušební průměrná 

hodnota vlhkosti smrkových vzorků byla stanovena na 23 %. Poslední vlhkost, která byla 

použita pro měření a jejíž hodnota se rovná dřevu máčenému ve vodě, je 63 % obsahu 

vlhkosti. Zkušební smrkové vzorky byly vystavovány dvěma hodnotám hustoty tepelných 

toků, abychom také mohli porovnat, jaký vliv bude mít na vzorky rozdílné tepelné 

namáhání. Nižší hodnota tepelného toku byla 30 kW/m
2
 a druhá vyšší hodnota se rovnala 

50 kW/m
2
. 

Jak bylo předpokládáno, tak u vzorků s průměrnou 2 % vlhkostí lze konstatovat, a 

to na základě hoření vyjádřeného průběhem uvolňování tepla (HRR), kdy bylo hoření 

z počátku intenzivní a poté mírně klesající, že tato vlhkost smrkových vzorků hoření nijak 

neovlivnila. Odchylky v průběhu jsou způsobeny tím faktorem, že dřevo je nehomogenní 

materiál, tudíž má rozdílnou stavbu a liší se průběh hoření. Ihned po vystavení vzorků 

tepelnému toku byl sledován průběh hoření a chování vzorků během zkoušek. U obou 

nastavených tepelných toků byl průběh zkoušek srovnatelný, až na rozdílné doby zapálení, 

která v případě toku 30 kW/m
2 

 byla průměrně v 37. sekundě a u tepelného toku 50 kW/m
2
 

činila tato hodnota pouhých 8 sekund, což je pochopitelné s ohledem na vyšší tepelné 

namáhání vzorků. Po zapálení vysušených vzorků následoval prudký a intenzivní nárůst 

hoření. V těchto okamžicích dosahovaly, v obou případech tepelného namáhání, hodnoty 

uvolňování tepla svých maximálních hodnot, které se průměrně pohybovaly okolo hodnoty 

240 kW/m
2
. Přesnější hodnoty všech vzorků uvádí tabulka 5 a 6. Poněvadž, že byly vzorky 

vysušeny a jejich vlhkost byla minimální, tak počáteční intenzivní hoření jen mírně sláblo 

a docházelo k postupnému odhořívání dřevní hmoty.  

Další měření probíhalo se vzorky s průměrnou vlhkostí 10 %. Vlhkost vzorků se 

zvýšila oproti předchozím o 8 % a již tento rozdíl měl jistý vliv na průběh zkoušek. Tedy je 

možné říci, že se zvyšující vlhkostí je ovlivňována hořlavost a mění se průběh hoření. I 
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v případě těchto vzorků se projevila nehomogennost dřeva a u průběhů zkoušek jsou 

viditelné rozdíly způsobené právě rozdílnou stavbou dřeva. Již v počátcích tepelného 

namáhání vzorků se projevila zvýšená vlhkost, a to na čase zapálení, který byl průměrně o 

6 sekund vyšší než u vzorků suchých. Tak jako v předchozím případě došlo ihned po 

zapálení k intenzivnímu a maximálnímu hoření po celé zkušební ploše. Zároveň 

s počátkem hoření docházelo k nejvyššímu uvolňování rychlosti tepla, které dosahovalo 

průměrně hodnot kolem 200 kW/m
2
. Jak můžeme vidět, tak vlhkost dřeva ovlivňuje 

intenzitu rychlosti uvolňování tepla. Poté dochází k poklesu hoření a vzorky jsou postupně 

vysušovány. Ke konci průběhu zkoušek došlo k nárůstu rychlosti uvolňování tepla na 

průměrnou hodnotu 130 kW/m
2
, toto zvýšení bylo způsobeno vysušením vlhkosti obsažené 

ve vzorcích a také byl tento nárůst způsoben tím faktorem, že došlo k rozpraskání vzorků a 

deformacím, které zapříčinily vyhořívání dřevní hmoty po bocích a zespodu vzorků. 

Takže, jak můžeme vidět z výše uvedeného, i mírné zvýšení vlhkosti vzorků má vliv na 

celkový průběh hoření. 

Při zhodnocení zkušebních měření vzorků s 23 % vlhkostí se již vlhkost projevila 

znatelněji a to jak na hořlavosti vzorků, tak i na době trvání zkoušek. Také u obou 

tepelných toků byla provedena čtvrtá zkušební měření, z důvodu rozdílných hodnot 

celkového uvolněného tepla a rozlišného průběhu zkoušek, kterým bylo zjištěno, že tyto 

rozdíly jsou především ovlivněny rozdílnou skladbou dřeva. Přiblížíme si, jak zkoušky 

probíhaly. Zapalování těchto vzorků se rovná téměř dvoj násobku časů zapalování vzorků 

s 10 % vlhkostí. Takže i tato hodnota vypovídá o vlivu vlhkosti dřeva. Tak, jako tomu bylo 

u předchozích zkoušek, ihned po zapálení došlo k intenzivnímu hoření a současně byla 

dosažena nejvyšší rychlost uvolňování tepla. Hodnota HRR v tento okamžik dosahovala 

průměrně 170 kW/ m
2
, takže opět vidíme, že nám vlhkost dřeva ovlivnila průběh 

uvolňování tepla. Po zapálení dochází vlivem vlhkosti k výraznému poklesu hoření a 

k vysušování vzorků, které trvá po většinu zkoušky. Postupné vysušení vlhkosti ze vzorků, 

jejich zborcení a rozpraskání má za následek nárůst intenzity hoření a vyhořívání 

nezuhelnatělých částí vzorků, a to nejen po povrchu vzorků ale také ze spodní části, což 

bylo právě způsobeno tepelnými deformacemi. Na základě naměřených dat a průběhů 

hoření můžeme konstatovat, že zvyšující se vlhkost má značný vliv na hořlavost a průběh 

hoření.     
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Jako poslední proběhly zkoušky vzorků máčených ve vodě. Již v počátcích zkoušek 

bylo viditelné, že vlhkost bude dosti ovlivňovat hoření vzorků. Při vystavení vzorků 

tepelnému toku 30 kW/m
2
 probíhal vlivem vysoké vlhkosti dlouhý průběh zapalování, 

který trval v průměru kolem 250 sekund. V době zapálení vzorku došlo k intenzivnímu 

hoření a k následnému rychlému poklesu z důvodu vlhkosti. Hoření z důvodu množství 

vody obsažené ve vzorcích nadále sláblo. Teplota tepelného toku a intenzita plamenného 

hoření však nebyla dostatečná a vlivem vysoké vlhkosti došlo k uhasnutí. Během této 

zkoušky došlo k zuhelnatění vzorků do hloubky 6 mm a hodnota  HHR se pohybovala 

v hodnotách od 104 do 150 kW/m
2
, můžeme vidět pokles oproti předchozím vlhkostem, 

který je způsoben právě zvyšující se vlhkostí.
 
Tepelný tok 50 kW/m

2
 byl intenzivnější a 

k uhasnutí zkušebních vzorků nedošlo. Po zapálení, které proběhlo průměrně ve 45. 

sekundě, opět došlo k intenzivnímu hoření s následným prudkým poklesem. Poté 

docházelo k mírnému hoření, které bylo doprovázeno slyšitelným vysušováním vzorků a 

také docházelo k borcení a popraskání. Postupně, jak nastal pokles vlhkosti, tak hoření opět 

nabíralo na intenzitě. Po vysušení vzorků, které nastalo před ukončením zkoušek, došlo 

k intenzivnímu hoření, které však neprobíhalo pouze po povrchu, ale také po stranách a ze 

spodní části vzorků, a docházelo k vyhořívání zbylé hmoty a k postupnému přechodu ve 

žhnutí a ukončení hoření. Hodnota rychlosti uvolňování tepla se rovnala průměrné hodnotě 

147 kW/m
2
. 

 Ze zkušeností, poznatků a hodnot získaných na základě provedených měření lze 

s určitostí konstatovat, že vlhkost dřeva má vliv na jeho zapalitelnost, hořlavost a celkový 

průběh hoření. Z naměřených hodnot a z popisů průběhů zkušebních měření, které jsou 

uvedené v kapitole 11, je znatelné, že vlhkost dřeva ovlivňuje hodnotu rychlosti 

uvolňování tepla (HRR) v průběhu hoření. Vliv vlhkosti na hoření je takový, že se 

zvyšující vlhkostí klesá hodnota HRR. Tento vliv je zobrazen na grafu 17, kde můžeme 

vidět průměrné maximální hodnoty HRR daných vlhkostí. Co se týče hodnoty celkového 

uvolněného tepla v průběhu zkoušky (THR), tak ta se v průměru se zvyšující se vlhkostí 

nijak zásadně nemění. Zaznamenána je výjimka pouze u vzorků s vlhkostí 63 % a 

tepelném toku 30 kW/m
2
, kdy nízká hodnota THR byla zapříčiněna krátkou dobou hoření. 

Průměrné celkové uvolněné teplo daných vlhkostí uvádí graf 18. Dále lze potvrdit, že 

zásadní vliv na hoření a na hodnotu HRR má také lišící se stavba dřeva. Nižší hodnoty 

HRR a THR vykazují vzorky, jejichž stavba dřeva je řidší. Právě z důvodu odlišnosti 
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stavby dřeva a jeho nehomogennosti jsou v grafech uvedených v kapitole 11 viditelné 

rozdíly průběhů zkoušek, a to i přesto, že byly vybírány vzorky „stejné stavby“ a bez vad. 

Kdybychom se zaměřily na průběh zapalitelnost jednotlivých vzorků, o různých 

vlhkostech, tak lez také s určitostí konstatovat, že zvyšující vlhkost dřeva značně ovlivňuje 

dobu zapálení vzorků. Průměrné časy zapálení jednotlivých měřených vlhkostí a hustot 

tepelných toků nám zobrazuje graf číslo 19. Důležitým faktorem při zapalování je také 

hodnota hustoty tepelného toku, kterému je testovaný vzorek vystavován. Lze 

předpokládat, že když budeme na vzorky působit menší hodnotou hustoty tepleného toku a 

k tomu ještě přidáme různé stupně vlhkosti, tak bude doba zapalování znatelně 

zdlouhavější, než když bude na vzorky působit podstatně vyšší hodnota hustoty tepleného 

toku. 

 

Graf 17: Průměrné maximální hodnoty rychlosti uvolňování tepla (HRR) daných vlhkostí. 

Na grafu číslo 18 můžeme vidět průměrné hodnoty celkového uvolněného tepla 

(THR). Graf znázorňuje hodnoty THR zkoušených vlhkostí při tepelných tocích 30 kW/m
2
 

a 50 kW/m
2
. Jak již bylo zmíněno, hodnoty se nijak výrazně neliší (kromě vzorků o 

vlhkosti 63 % a hustotě tepleného toku 30 kW/ m
2
), rozdíly jsou způsobeny spíše rozdílnou 

stavbou daných vzorků. 
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Graf 18: Průměrné hodnoty celkového uvolněného tepla (THR). 

V následujícím grafu 19 jsou znázorněny průměrné doby zapalování vzorků. Z grafu je 

znatelné, že se zvyšující se vlhkostí stoupá také čas zapálení daných vzorků. 

 

Graf 19: Průměrné časy zapálení vzorků. 
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14. Závěr 

 Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit, na základě provedených měření, jestli 

mají různé vlhkosti dřeva vliv na zapalitelnost a hořlavost dřeva.  V úvodních statích se 

diplomová práce zabývá v teoretické části historií dřeva a jeho využitím. Dále je popsána 

makroskopická a mikroskopická stavba dřeva. Se dřevem jsou také spojeny jeho fyzikální 

a mechanické vlastnosti, kterými se zabývá další kapitola teoretické části. V samostatné 

kapitole je podrobněji uvedena problematika týkající se vlhkosti dřeva, a to proto, že se 

jedná o vlastnost, která je pro tuto diplomovou práci stěžejní, a tak je zapotřebí si ji více 

přiblížit. Z pohledu chemického složení se dřevo skládá z celulózy, hemicelulózy, ligninu a 

doprovodných složek a právě popisem chemického složení a jeho složkami se zabývá 

jedna z kapitol teoretické části. Jelikož se diplomová práce zabývá hořlavostí, přesněji tedy 

průběhem hoření dřevěného materiálu, tak je určitě vhodné zmínit a znát pro pochopení 

praktické části diplomové práce základy hoření, průběh hoření tuhých látek, požárně 

technické charakteristiky tuhých látek a degradaci dřeva při tepelném namáhání. S touto 

problematiku nás seznamuje kapitola sedm a osm. K závěru teoretické části jsou podle 

zadání diplomové práce zmíněny a popsány způsoby vyjadřování a hodnocení hořlavosti 

materiálu. Poslední kapitola teoretické části je věnována popisu kónického kalorimetru, 

který je hlavním zkušebním zařízením využitím v této diplomové práci.  

Praktická část začíná popisem zkušebních vzorků a jejich přípravou před měřením. 

Kapitola přípravy vzorků seznamuje s průběhem vysušování vzorků v sušárně, vlhčením 

zkušebních vzorků pomocí klimatizační komory a postupem máčení vzorků ve vodě. 

Hodnoty z průběhu přípravy vzorků pro měření jsou uvedeny v tabulkách jednotlivých 

kapitol. Po časově náročném průběhu připravování vzorků se přešlo na samotné měření na 

kónickém kalorimetru a k získávání údajů. A právě s těmito údaji a průběhy zkoušek nás 

seznamuje předposlední část praktické části. Poslední část je věnována souhrnnému 

vyhodnocení výsledků a průběhů zkoušek. 

V diplomové práci bylo dosaženo jejího hlavního cíle, kterým bylo na základě 

měření zjistit, zda různé vlhkosti dřeva ovlivňují zapalitelnost a hořlavost. Hořlavost je 

dána parametrem rychlosti uvolňování tepla, který v dnešní době patří mezi 

nejpoužívanější požárně technické charakteristiky hořlavých materiálů. Po dlouhých 

hodinách příprav a měření, ze kterých jsme získali naměřená data, lze konstatovat, že 
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zvyšující vlhkost dřeva má vliv na jeho zapalitelnost a hořlavost. U zkoušek byl především 

pozorován již výše zmiňovaný parametr rychlosti uvolňování tepla. Měření probíhala u 

čtyř hodnot průměrných vlhkostí. Po zpracování naměřených hodnot vyšlo, že se 

zvyšujícím procentuálním obsahem vlhkosti klesá hodnota rychlosti uvolňování tepla. 

Tedy lze konstatovat, z hlediska hořlavosti a rychlosti hoření je nejnebezpečnější dřevo, 

které má nejnižší hodnotu vlhkosti. V případě této diplomové práce se jednalo o vzorky 

vysušené v sušárně, které měli průměrnou vlhkost 2 %. Druhým sledovaným parametrem 

bylo celkové uvolněné teplo (THR). Na základě provedených měření lze říci, že tento 

parametr vlhkost nijak výrazně neovlivňuje. Parametr byl v průběhu zkoušek ovlivněn 

spíše rozdílnou stavbou vzorků. Výjimka v hodnotě THR byla zaznamenána pouze u 

vzorků o průměrné vlhkosti 63 % na které působila hustota tepleného toku 30 kW/m
2
, tato 

výjimka, byla způsobena rychlým uhasnutím vzorků, a tedy došlo k uvolnění menšího 

množství tepla. Vždy v počátcích zkoušek bylo také zřejmé, že vlhkost ovlivňuje 

zapalitelnost a to tím způsobem, že se zvyšující se vlhkostí roste také doba zapalování 

vzorků, avšak jak je podrobněji uvedeno v kapitolách 12 a 13. Ze získaných hodnot, 

průběhů měření a všech získaných poznatků, lze závěrem konstatovat, že rozdílné vlhkosti 

dřeva mají vliv na jeho zapalitelnost a hořlavost. Hodnoty, které byly získány a 

vyhodnoceny mohou být použité různé odborné články, které by se právě zabývaly 

rychlostí uvolňování tepla a zapalitelností dřeva. Také by určitě bylo dále zajímavé, 

provést srovnání naměřených hodnot měkkého smrkového dřeva, se vzorky některých 

tvrdých dřevin (např. dub, buk), to však může být námětem další práce.   
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Příloha A  

Fotografie vzorků po zkouškách 

1) Vzorky o průměrné vlhkosti 2 % a hustotě tepelného toku 30 kW/m
2
 

 

Vzorek 4 

 

Vzorek 5 

 

Vzorek 6 

 

2) Vzorky o průměrné vlhkosti 2 % a hustotě tepelného toku 50 kW/m
2 

 

Vzorek 1 

 

Vzorek 2 

 

Vzorek 3 
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3) Vzorky o průměrné vlhkosti 10 % a hustotě tepelného toku 30 kW/m
2
 

 

Vzorek 10 

 

Vzorek 11 

 

Vzorek 12 

4) Vzorky o průměrné vlhkosti 10 % a hustotě tepelného toku 50 kW/m
2
 

 

Vzorek 7 

 

Vzorek 8 

 

Vzorek 9 

 

5) Vzorky o průměrné vlhkosti 23 % a hustotě tepelného toku 30 kW/m
2
 

 

Vzorek 16 

 

Vzorek 17 

 

Vzorek 18 
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 Vzorek 25 

  

 

6) Vzorky o průměrné vlhkosti 23 % a hustotě tepelného toku 50 kW/m
2
 

 

Vzorek 13 

 

Vzorek 14 

 

Vzorek 15 

 

Vzorek 27 
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7) Vzorky o průměrné vlhkosti 63 % a hustotě tepelného toku 30 kW/m
2
 

 

Vzorek 22 

 

Vzorek 23 

 

Vzorek 24 

 

Vzorek 26 

 

 

 

 

 

8) Vzorky o průměrné vlhkosti 63 % a hustotě tepelného toku 50 kW/m
2
 

 

Vzorek 19 

 

Vzorek 20 

 

Vzorek 21 

 


