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Úvod 

Požárně technické charakteristiky lze obecně řadit mezi kvantitativní údaje, jimiž lze 

posoudit požární nebezpečí látek z hlediska vzniku a šíření požáru. Představují konkrétní 

číselné hodnoty stanovené exaktními metodami, popisující jednotlivé dílčí etapy procesu 

hoření. Jejich určení je dáno přesně popsanou zkušební metodou na stanoveném technickém 

zařízení a přesně definovanými zkušebními podmínkami. 

Vlastnosti potahových materiálů používaných pro sedadla automobilů patří, co se týče 

především jejich hořlavosti, mezi velmi důležité aspekty ovlivňující vznik, rozvoj a celkový 

průběh požáru zejména v interiéru vozidla. Důvodem je jejich nezanedbatelný podíl 

z celkového množství použitých textilních materiálů, které v každém vyrobeném 

automobilu tvoří až 20 kg [6]. Přestože jsou požadavky na vlastnosti týkající se hořlavosti 

potahových autotextilií z hlediska bezpečnosti nejdůležitějším kritériem, není možné 

opomenout také ostatní požadované vlastnosti, které výrobce musí plnit a mezi které patří 

například odolnost související s celkovou životností materiálu, stálobarevnost související se 

vzhledem interiéru a zároveň také vlastnosti materiálů zajišťující pohodlí cestujících. 

Všechny tyto vlastnosti, považované v dnešní době za samozřejmost, kladou na samotnou 

výrobu velmi vysoké kvalitativní nároky. 

Požárně technické zkušebnictví textilních materiálů zahrnuje v rámci stanovení 

požárně technických charakteristik zkušební metody, týkající se nejen např. ochranných 

oděvů, podlahových krytin, záclon a ostatních technických textilií, ale také textilií 

používaných v interiérech silničních motorových vozidel. V souvislosti se zajištěním 

požární bezpečnosti v interiéru vozidel a vlastnostmi potahových autotextilií je vhodné 

vybrat zkušební metody, na základě jejichž výsledků můžeme kvalifikovaně vyhodnotit 

jejich charakteristické požárně nebezpečné vlastnosti. Uvažujeme-li možnost vzniku požáru 

v interiéru vozidla, patří mezi tyto metody bezesporu např. stanovení hořlavosti metodou 

kyslíkového čísla, dále stanovení jejich vznětlivosti, snadnosti zapálení a měření rychlosti 

šíření plamene. Tato diplomová práce se zabývá stanovením teploty vznícení a průměrné 

doby zapálení vybraných druhů potahových textilií sedadel silničních motorových vozidel. 

 Stanovení teploty vznícení autopotahů vychází nejen z požadavků poskytovatele 

zkušebních textilií, ale také z vyhodnocení reakcí potahových materiálů na vyhřívání 

sedadel, které je v současné době téměř standardní výbavou většiny předních výrobců 
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automobilů. Vyhřívání automobilových sedadel je založeno na jednoduchém principu 

odporového drátu umístěného pod autopotahem, při kterém vlivem proudící elektrické 

energie dojde k nárůstu jeho teploty a tím k ohřevu požadované části sedadla. Před několika 

lety byly dokonce zaznamenány případy, při kterých došlo u nejmenovaných automobilek 

k propálení potahové textilie. 

Stanovení průměrné doby zapálení naopak vyjadřuje reakci potahových autotextilií na 

působení přímého plamene, ke kterému může dojít při vzniku požáru a následném 

plamenném hoření, ale také např. od použití otevřeného ohně uvnitř vozidla. 

Na základě výsledků provedených laboratorních měření bude možné vlastnosti 

poskytnutých zkušebních textilií vyhodnotit a stanovit tak textilii, které má z hlediska 

požární bezpečnosti tyto vlastnosti nejlepší a naopak nejhorší. Jsem přesvědčen, že odborné 

stanovení vybraných požárně technických charakteristik autopotahů ve spolupráci s jejich 

výrobci, jednoznačně přispívá k celkovému zlepšení bezpečnosti osob uvnitř silničních 

motorových vozidel. 
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Rešerše 

V rámci vypracování rešerše diplomové práce na téma stanovení požárně technických 

charakteristik autopotahů byly nejprve, pomocí kombinace vybraných klíčových slov, 

příbuzných termínů a synonym souvisejících s danou problematikou, vyhledány dostupné 

informační zdroje, které se týkaly nejen odborné literatury, ale také webových stránek 

univerzit, akademických prací, technických norem a odborných firem oborově zaměřených 

na toto téma. 

Na základě získaných výsledků byly vybrány pouze informační zdroje relevantní 

k zadanému tématu a ty poté dále roztříděny na několik hlavních, které s popisem uvádím. 

Na ostatní informační zdroje se odkazuji v použité literatuře. 

BORKOVEC, L.: Hořlavost textilií uplatňovaných v silničních motorových vozidlech. 

Ostrava, 2014. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava. Vedoucí práce doc. Ing. Miroslava 

Netopilová, CSc. 

Diplomová práce se věnuje hořlavosti textilních materiálů v interiérech vozidel. 

Popisuje druhy a vlastnosti vybraných textilních materiálů a praktická část práce se zabývá 

stanovením konkrétních požárně technických charakteristik. Práce mi poskytla informace 

o některých vlastnostech autotextilií a jejich požárně technických charakteristikách. 

MAZÚR, D.: Hodnotenie horl'avosti autopoťahov. Zvolen, 2011. Diplomová práca. 

Technická univerzita vo Zvolene. Vedoucí práce Ing. Emília Orémusová, PhD. 

Diplomová práce popisuje materiály použité pro autopotahy a zabývá se hodnocením 

jejich hořlavosti na základě zkušební metody pro hodnocení zápalnosti čalouněného 

nábytku, při níž je zdrojem zapálení žhnoucí cigareta. V této práci jsem získal informace 

o evropských zkušebních metodách zabývajících se testováním čalouněných materiálů. 

FUNG, W., HARDCASTLE, M.: Textiles in automotive engineering. 1. publ. Lancaster 

[u.a.]: TECHNOMIC Publ. [u.a.], 2001. ISBN 15-871-6080-3. 

Kniha velice detailně popisuje textilní materiály v interiérech silničních motorových 

vozidel se zaměřením především na jejich výrobu, vývoj a vlastnosti. Pro svou diplomovou 

práci jsem použil některé informace zabývající se oblastí požárně technického zkušebnictví 

a některých specifických vlastností autopotahů. 
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MASAŘÍK, I.: Plasty a jejich požární nebezpečí. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního 
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1 Materiály v interiérech silničních vozidel 

Za několik posledních let se požadavky automobilového průmyslu výrazně změnily. 

Mezi hlavní faktory, které ovlivňují celkové materiálové složení automobilu, patří 

především nízké náklady, výsledná spotřeba a emise škodlivin. Materiály používané na 

výrobu vozidel tak musí být levnější, lehčí, snadněji vyrobitelné a to vše s dodržením 

požadavků na bezpečnost posádky, pohodlí a komfort. V návaznosti na životní prostředí 

nelze opomíjet také důraz, který je dnes ve velké míře kladen na recyklovatelnost většiny 

materiálů. Mezi materiály, které mají při výrobě automobilu největší podíl, řadíme kovové 

materiály, a to zejména ocel, dále lehké kovy, polymery a ostatní materiály např. sklo, papír 

apod. Podíl uplatňovaných materiálů při výrobě vozidel je nejlépe patrný ze zobrazeného 

příkladu celkového materiálového složení vozidla Škoda Octavia (Obr. 1). 

 

Obr. 1 Materiálové složení automobilu Škoda Octavia 1.9 TDI (členění dle normy VDA 231-1061) [33] 

Zaměříme-li se pouze na interiér, je tato část vozidla tvořena především plasty, jejichž 

významnou část tvoří syntetická vlákna textilních materiálů, kovovými materiály a sklem. 

V některých případech nelze opomenout také papír, z něhož jsou vyráběny např. kabinové 

filtry, a u luxusnějších vozidel materiály jako dřevo a přírodní useň. 

1.1 Kovové materiály 

Největší podíl kovových materiálů v interiéru vozidla tvoří vnitřní část karoserie. Je to 

část vozidla, která chrání posádku před vlivy vnějšího prostředí. Velikostí a tvarem karoserie 

automobilu je také ovlivněno množství hořlavých hmot v jeho interiéru. Rozvoj požáru 

                                                 
1 VDA 231-106 Werkstoffklassifizierung im Kraftfahrzeugbau. Aufbau und Nomenklatur. 
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v interiéru vozidla bude nepochybně rozdílný např. u vozidel s otevřenou nebo uzavřenou 

střechou a také, z pohledu velikosti interiéru, u vozidel označených jako kupé nebo kombi. 

Pro stavbu karoserií z kovových materiálů se využívají plechy ocelové, hliníkové 

a pozinkované, jež jsou odolné proti korozi. Pro stavbu karoserií samonosných, které 

v dnešní době plně přebírají funkci nosného rámu, se používají vysokopevnostní plechy, 

které však svou pevnost při vyšších teplotách (od 400 °C) ztrácí [29].  

Největší podíl na materiálovém složení osobního automobilu střední třídy zaujímá 

ocel. Oceli využívané v automobilovém průmyslu musí vykazovat co největší pevnost 

a tuhost společně s požadavky na nízkou hmotnost. K výrobě automobilových komponentů, 

včetně karoserií, se používá několik druhů automobilových ocelí, které je poměrně složité 

rozdělit. Příkladem může být jejich klasifikace na základě pevnostních charakteristik na HSS 

(Hight-Strenght Steel) oceli a UHSS (Ultra Hight-Strenght Steel) oceli. Dalším příkladem 

jejich rozdělení je podle metalurgie na nízko-pevnostní, vysoko-pevnostní a pokročilé 

vysoko-pevnostní oceli. Příklad uplatnění ocelí v karoserii automobilu je na Obr. 2. 

 

Obr. 2 Příklad uplatnění oceli v karoserii automobilu [27] 

V souvislosti s trendem snižování hmotnosti osobních automobilů a tím spojenou nižší 

spotřebou, se začal pro stavbu karoserie využívat hliník, jehož velkou předností je odolnost 

proti korozi a až 3 krát menší měrná hmotnost než u oceli. Zároveň však při působení teplot 

nad 100 °C, klesá jeho pevnost [4]. 
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1.2 Polymery 

Použití plastů se v konstrukci automobilů neustále rozšiřuje. Protože jsou plasty 

převážně materiály hořlavé a často přispívají ke vzniku a šíření požáru je nutné mít znalosti 

o jejich chování při hoření. Jsou to látky se specifickými vlastnostmi, jejichž podstatou jsou 

organické polymery, které se na základě svých charakteristických vlastností dělí na plasty 

a elastomery. Plasty se podle svého chování při působení tepla dále dělí na termoplasty 

a reaktoplasty [3]. 

Plastomery (termoplasty) 

Látky, které se ohřevem v charakteristickém teplotním intervalu pro daný plast, stávají 

plastickými a dají se libovolně tvarovat. Po ochlazení mají původní vlastnosti. Příkladem je 

polyetylen (PE), polypropylen (PP), polyvinylchlorid (PVC) a polystyren (PS) [2]. 

V interiéru vozidla se využívá především polyvinylchlorid v modifikaci měkčeného 

a tvrdého PVC. Jedná se o transparentní, obarvitelný a svařitelný materiál, který je odolný 

vůči olejům a zásadám. Tvrdý PVC se používá na různá madla, obložení, trubky, přístrojové 

desky (Obr. 3) apod. a měkčený PVC jako izolace kabelů, těsnění, autokoberce, folie, 

čalounění a potahy [29]. Mezi další používané termoplasty patří polystyren, z něhož se 

vyrábí pouzdra, folie a různé izolační části, polyetylen a polypropylen, které se využívají 

pro různé manžety, vlnovce, pouzdra filtrů, ale také pedály. 

 

Obr. 3 Přístrojová deska Škody Fabia [30] 

Duromery (reaktoplasty) 

Látky, které se působením tepla při tvarování strukturně mění – vytvrzují. Dalším 

zahřátím je již nelze převést do plastického stavu. Patří mezi ně např. 

PF – fenolformaldehydové pryskyřice, epoxidy a některé polyuretany [2]. Jako příklad lze 
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uvést použití polyesterových a epoxidových pryskyřic jako různých lepidel, nátěrových 

tmelů a skelných vláken pro zesílení plastů ve vozidlech a použití polyuretanových pryskyřic 

pro části čalounění. 

Elastomery (elasty) 

Látky s elastickými vlastnostmi, které zahřátím nelze plasticky tvarovat. Patří mezi ně 

např. přírodní kaučuk a butadienový kaučuk [2]. Elastomery, které se využívají v rámci 

výroby automobilů, jsou zejména přírodní pryže a kaučuk. V interiéru vozidel se jedná 

hlavně o různá těsnění, např. dveří, manžety a hadice. Velké využití mají jako příměs do 

pneumatik. 

V souvislosti s plasty je vhodné zmínit také sendvičové konstrukční prvky, jež se 

v karosériích používají např. jako sendvičové podlahy osobních automobilů nebo 

sendvičové panely střech. Tyto prvky jsou v případě podlahy tvořeny sklolaminátovými 

vrstvami, mezi nimiž je jádro z tvrdého polyuretanu a v případě panelů střech se jedná 

o několik vrstev plastů, které tvoří celek s již dokončeným stropem. 

1.3 Textilie 

Textilní materiály v interiéru vozidla plní nejen funkci estetickou, ale také tepelně 

izolační a přispívají navíc ke zlepšení akustických vlastností uvnitř automobilu. Tyto 

materiály se ve vozidle uplatňují v podobě autopotahů, autokoberců, bezpečnostních pásů, 

airbagů, dále jako součást stropních čalounění, dveřních výplní a slunečních clon. 

V interiéru vozidla zaujímají z textilních materiálů největší procento autokoberce, včetně 

izolační vrstvy podlahy, stropní čalounění a autopotahy. Příklad využití textilních materiálů 

v osobních automobilech je uveden na Obr. 4. 

Autokoberce zaujímají podle typu automobilu v jeho interiéru plochu asi od 3,5 m2 do 

4,5 m2 a jsou pod nimi umístěny tepelně izolační a protihlukové vrstvy [6]. Z důvodu jejich 

častého vystavení rozdílným teplotám, musí být, co se týče rozměru a tvaru, stálé a před 

instalací do interiéru vozidla dobře tvarovatelné, k čemuž je využíváno speciálních nástřiků. 

Autokoberce se vyrábí technologií netkaných textilií všíváním a vpichováním s použitím 

zejména polyesterových a polypropylenových vláken [24]. 

Stropní čalounění je možné rozdělit do několika základních vrstev. První vrstva 

netkané textilie je určena k nalepení na karoserii automobilu, druhou vrstvu tvoří jádro 
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z polyuretanové pěny a třetí vrstvou (pohledovou) je vrstva dekorativní, která může být např. 

z pleteniny nebo netkané textilie a u luxusnějších vozidel ze syntetické usně. Jednotlivé 

vrstvy jsou spolu spojeny pomocí termoplastického prášku na speciálním laminovacím stroji 

za působení vysoké teploty a tlaku [24]. 

Výroba autopotahů je nejnákladnější výrobou ze všech textilních materiálů v interiéru 

vozidel. Autopotahy jsou tvořeny zpravidla třemi vrstvami. První vrstvou je vrstva 

pohledová, která je vyráběna z tkanin, pletenin, přírodních nebo syntetických usní, druhou 

vrstvou je polyuretanová pěna a třetí podšívka. Ke vzájemnému spojení těchto vrstev 

dochází procesem laminace za vysoké teploty a tlaku. K instalaci na automobilové sedadlo 

musí být potahové materiály nejprve rozřezány na přesné dílce a následně spojeny šitím. 

Materiály použité na autopotahy se liší v závislosti na ceně, výbavě a účelu vozidla. Protože 

se jedná o hlavní náplň této diplomové práce, jsou autopotahy detailně popsány v kapitole 2. 

 

Obr. 4 Využití textilních materiálů v osobním automobilu [24] 
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2 Potahové autotextilie a požadavky na jejich vlastnosti 

Automobilová sedadla se skládají z několika částí (Obr. 5), z nichž vzhledem 

k pohodlí a celkovému komfortu posádky mají nezastupitelnou roli autopotahy. Ocelová 

konstrukce rámu sedadla, na kterou jsou připevněny plastové díly, elektroinstalace 

a mechanizmus naklápění, je tvořena sedákem a opěradlem. Výplň sedadla, která má tepelně 

izolační vlastnosti a slouží k pohlcení hluku a vibrací, je ve většině případech tvořena 

polyuretanovou pěnou. 

 

Obr. 5 Řez automobilovým sedadlem Škoda Roomster [26] 

Při posuzování vlastností potahových autotextilií nelze uvažovat pouze vrchní 

pohledovou textilii. Potah se po laminaci skládá ze tří vrstev, z nichž každá má svou funkci, 

své vlastnosti a často je tvořena rozdílným materiálem. 

Mezi tyto vrstvy patří: 

- vrchní pohledová vrstva tvořená tkaninou, pleteninou nebo usní, 

- střední vrstva zpravidla tvořená polyuretanovou pěnou, 

- spodní vrstva tvořená podšívkou. 

Materiál spodní podšívkové vrstvy je z polyesteru nebo polyamidu a vrstva je tvořena 

osnovní pleteninou. Střední vrstva z polyuretanové pěny, jejíž tloušťka se pohybuje 

v rozmezí 2,5 mm až 8 mm, se z důvodu lepších mechanických vlastností a recyklovatelnosti 

často nahrazuje 3D netkanými textiliemi [26]. Protože se pro vrchní pohledovou vrstvu 

autopotahů využívá více druhů textilních materiálů, budou vybrané druhy této vrchní vrstvy 

popsány samostatně. 
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2.1 Vrchní vrstva autopotahu tvořená tkaninou 

Tkaninou nazýváme plošnou textilii vytvořenou zpravidla ze dvou vzájemně kolmých 

soustav nití navzájem provázaných vazbou tkaniny. Vzájemně kolmé soustavy nití 

nazýváme osnovu a útek. Základními vazbami tkanin, mezi něž patří plátnová, keprová 

a atlasová vazba, dodáváme materiálu specifické vlastnosti jako je pevnost, tuhost, drsnost 

a např. vzhled. Oproti ostatním plošným textiliím má výroba tkanin své výhody, související 

s celkovou užitnou hodnotou textilního výrobku. Jedná se zejména o pružnost tkaniny 

a variabilitu v hustotě, vazbě a také barvě soustav nití [1]. Co se týče materiálu, je pro vrchní 

vrstvu autopotahu tvořenou tkaninou používán polyester. Tento druh vrstvy je využíván 

u vozidel nižší a střední třídy. 

2.2 Vrchní vrstva autopotahu tvořená pleteninou 

Pleteninou nazýváme plošnou textilii, která vzniká vytvářením a proplétáním oček 

z jedné soustavy nití. Mezi nejdůležitější užitné vlastnosti pletenin řadíme tažnost, pružnost, 

prodyšnost, pevnost ve švu, savost a tepelně izolační schopnost. Rozdělujeme je na dvě 

základní skupiny a to na pleteniny zátažné a osnovní. Pletařských strojů, na kterých se 

pleteniny vyrábí, existuje v současné době mnoho typů, od nejjednodušších mechanických, 

až po automatické, elektronicky řízené stroje. Tyto stroje dnes dosahují vysoké technické 

úrovně a produktivity. Z pohledu výroby lze pleteniny rozdělit na jednotlivé kusové 

výrobky, zátažné pleteniny v metráži a pleteniny tvarované plošně i prostorově pletením. 

Speciálním typem jsou pleteniny pro technické účely [1]. Co se týče materiálu, je pro vrchní 

vrstvu autopotahu tvořenou pleteninou používán polyester. 

2.3 Vrchní vrstva autopotahu tvořená usní  

Pro použití potahových materiálů automobilových sedadel se, zejména u luxusnějších 

vozidel, používají přírodní či syntetické usně. 

Přírodní usně mají pigmentovou úpravu krytou polyuretanovým lakem a na sedadle 

automobilu jsou mnohdy v kombinaci s umělou usní nebo textilním potahem. Mezi výhody 

přírodních usní řadíme pevnost a pružnost v tahu, propustnost vodních par a při dobré údržbě 

také trvanlivost. Nevýhodou je naopak vysoká pořizovací cena. 

Pro výrobu syntetických usní se využívá technologie netkaných textilií. Tyto materiály 

jsou tvořeny z 68 % polyesterovými vlákny a z 32 % polyuretanovou pryskyřicí a mají až 
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o polovinu menší hmotnost než usně přírodní. Mezi výhody syntetických usní patří např. 

odolnost proti oděru a trvanlivost, měkkost, propustnost vodních par, objemová stabilita 

a snadná údržba. Pravděpodobně nejznámější syntetickou usní je alcantara, která se v Itálii 

vyrábí již od roku 1975 [24, 26]. 

2.4 Požadavky na vlastnosti potahových autotextilií 

Základními vlastnostmi, které v dnešní době zcela zásadně ovlivňují výrobu 

automobilových sedadel, jsou především bezpečnost, snižování hmotnosti, recyklovatelnost 

a zvyšování pohodlí související s fyziologickým komfortem. Zaměříme-li se pouze na 

požadavky kladené na potahové autotextilie, je nutné, aby textilie splňovala požadavky na 

odolnost proti oděru a s tím související trvanlivost materiálu, prodyšnost, žmolkovitost, 

pevnost a tažnost, stálobarevnost, odolnost proti vodě, oleji a pachu a samozřejmě 

nehořlavost, respektive sníženou hořlavost. 

Z hlediska bezpečnosti je nejdůležitější nehořlavost autotextilií, respektive snížení 

jejich hořlavosti. Této vlastnosti lze dosáhnou použitím speciálních vláken se sníženou 

hořlavostí nebo povrchovou úpravou textilie, spočívající v použití různých retardérů hoření. 

Retardace hoření je podle [25] založena na principu: 

- vzniku ochranného filmu na povrchu vlákna, který zabraňuje přístupu vzduchu, 

- tvorby vodní páry z vody vázané ve vláknu textilního materiálu, 

- vzniku nehořlavých plynů a par, které zabraňují přístupu vzduchu a snižují koncentraci 

hořlavých zplodin hoření. 

Další podrobnosti týkající se požadavků na potahové textilní materiály jsou uvedeny 

v kapitole 3. 
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3 Požadavky na autotextilie z hlediska norem a předpisů 

Vzhledem k požadavkům automobilového průmyslu, jež souvisí s nároky uživatelů 

silničních motorových vozidel, jsou na kvalitu a zpracování potahových textilií 

automobilových sedadel kladeny vysoké nároky. Základní požadavky na kvalitu, 

bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí stanoví technické normy, které vyjadřují, 

zda jsou konkrétní výrobky za specifických podmínek pro daný účel vhodné. Požadované 

vlastnosti textilních materiálů lze rozdělit do skupin, které se zabývají konstrukčními 

parametry, mechanickými vlastnostmi, stálostí, odolností a fyziologickými vlastnostmi. 

V rámci předpisů byla v souvislosti s hořlavostí materiálů vnitřní výbavy určitých 

kategorií motorových vozidel vydána v roce 1995 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

95/28/ES [9]. Tato však je ode dne použitelnosti příslušných požadavků na nová vozidla 

a jeho součásti, které stanoví Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 [10] 

ze dne 13. července 2009, zrušena. 

3.1 Technické normy určené k ověření požadovaných vlastností autotextilií  

Zkušební metody, které ověřují požadované vlastností autotextilií, se týkají zejména 

hořlavosti, odolnosti proti oděru, pevnosti a tažnosti, žmolkovitosti, stálobarevnosti, 

prodyšnosti a změn rozměrů vyvolaných např. chemickým čištěním či praním. 

Hodnocení hořlavosti materiálů v interiérech vozidel vychází z předpokladu, že není 

pravděpodobné, aby v prostoru pro cestující vznikl oheň, pokud rychlost hoření použitých 

materiálů bude velmi malá nebo nulová. Hořlavost potahových autotextilií se ověřuje 

zkušební metodou podle ČSN ISO 3795 [20], která je podrobně popsána v kapitole 4.2.1. 

Stanovení vodorovné rychlosti hoření textilních materiálů v interiérech vozidel se používá 

pro osobní i nákladní automobily, autobusy, traktory a také zemědělské stroje. 

Zejména pro namáhané potahové textilní materiály, mezi něž autopotahy nepochybně 

patří, je odolnost proti oděru stěžejní vlastností. K oděru dochází při styku plochy textilie 

s textilií nebo jiným drsným povrchem. V rámci zkušební metody podle 

ČSN EN ISO 129472 částí 1, 2 a 3 se na testované textilie působí ve speciálních přístrojích 

krouživým pohybem se zatížením a zjišťuje se poškození a úbytek hmotnosti zkušebního 

                                                 
2 Pokud dále není za číselným označením normy uveden odkaz, je tato uvedena v Tab. 1. 
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vzorku. Při hodnocení požadovaných vlastností rozlišujeme oděr v ploše, oděr v hraně 

(v přehybu) a oděr v nahodilém směru [16, 31]. 

Pro stanovení pevnosti a tažnosti plošných textilií a zejména technického textilu se 

využívají metody Strip a Grab podle ČSN EN ISO 13941. Zkušební vzorky jsou testovány 

na speciálním přístroji zvaném dynamometr a ověřují se vlastnosti týkající se pevnosti švu, 

pevnosti natržení a posuvnosti ve švu. Pro vyhodnocení tahových vlastností plošných textilií 

se používá tzv. tahová křivka, ze které je vyhodnocována pevnost, absolutní protažení, 

tažnost, deformační práce a modul pružnosti. Pro tkané, netkané a laminované textilie je 

vhodná zkouška pro stanovení pevnosti proti protržení, při které je na zkušebních zařízeních 

využíván hydraulický nebo pneumatický princip. Zkouška se provádí podle ČSN EN ISO 

13938-1 a ČSN EN ISO 13938-2 [31]. 

Mezi další významné vlastnosti autotextilií patří odolnost proti žmolkování, která 

určuje vzhled povrchu potahové textilie po užívání. Žmolky se vytváří v důsledku vytažení 

a následného zapletení vláken z textilie. Vzhledem k množství různých druhů textilních 

materiálů jsou pro stanovení odolnosti proti žmolkování využívány postupy, které se liší 

použitím zkušebních přístrojů pro daný druh materiálu. Protože jsou však výsledky těchto 

postupů rozdílné, je nutné v závislosti na druhu a používání textilie, zvolit správnou metodu. 

Konkrétní zkušební metody jsou uvedeny v Tab. 1 [31]. 

Stálobarevnost je vlastnost textilie vyjadřující odolnost proti stírání barvy z jejího 

povrchu. Je zkoušeno několik druhů stálobarevnosti, mezi něž patří např. stálobarevnost na 

světle, vůči působení potu, v otěru, v praní a chemickém čištění, při šamponování atd. Pro 

hodnocení barevné změny se využívají barevné etalony. Zkušební metody pro ověření 

stálobarevnosti textilních materiálů stanoví technická norma ČSN EN ISO 105, která je 

podle určení druhu stálobarevnosti rozdělena do několika podskupin [22]. 

Podstatou zkoušky podle ČSN EN ISO 9237 je měření rychlosti vzduchu 

procházejícího kolmo danou plochou plošné textilie při stanoveném tlakovém spádu. 

Zkušební metoda se využívá pro ověření prodyšných vlastností plošných textilií, včetně 

technických a netkaných textilií. 

Požadavky na zachování rozměrů autotextilií vyplývají z možnosti znečištění nebo 

pouze namočení potahového materiálu. Ke změně rozměru textilie může dojít v souvislosti 

s procesem odstranění nečistot a ostatními procesy, při kterých dochází k působení vody, 
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tepla, popřípadě vlhkosti na znečištěný materiál. Zjišťování změn rozměrů je prováděno 

např. na základě ČSN EN 25 077 a ISO 7771 [22, 31]. 

Přehled některých mezinárodních technických norem určených k ověření požadavků 

na autotextilie uvádí Tab. 1. V tomto přehledu nejsou záměrně uváděny zkušební metody, 

které ověřují hořlavé vlastnosti textilních materiálů. Těmito, včetně některých souvisejících 

národních norem v zahraničí, se podrobně zabývá kapitola 4. 

Tab. 1 Přehled mezinárodních technických norem souvisejících s požadavky na autotextilie 

Odolnost proti oděru 

ČSN EN ISO 12947-1 

Textilie – Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale 

Část 1: Přístroj Martindale 

ČSN EN ISO 12947-2 

Textilie – Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale 

Část 2: Zjišťování poškození vzorku 

ČSN EN ISO 12947-3 

Textilie – Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale 

Část 3: Zjišťování úbytku hmotnosti 

 
Pevnost a tažnost 

ČSN EN ISO 1421 

Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Stanovení pevnosti a tažnosti 

ČSN EN ISO 13934-1 

Textilie – Tahové vlastnosti plošných textilií  

Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip 

ČSN EN ISO 13934-2 

Textilie – Tahové vlastnosti plošných textilií 

Část 2: Zjišťování maximální síly pomocí metody Grab 

 
Žmolkovitost 

ČSN EN ISO 12945-1 

Textilie – Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování 

Část 1: Metoda s použitím žmolkovací komory 

ČSN EN ISO 12945-2 

Textilie – Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování 

Část 2: Modifikovaná metoda Martindale 

ČSN EN ISO 12945-3 

Textilie – Zjišťování sklonu povrchu plošných textilií ke žmolkování, k rozvláknění nebo zcuchání 

Část 3: Metoda s náhodným pohybem v bubnovém žmolkovacím přístroji 

 
Stálobarevnost 

ČSN EN ISO 105 

Textilie – Zkoušky stálobarevnosti 

 
Prodyšnost 

ČSN EN ISO 9237 

Textilie – Zjišťování prodyšnosti plošných textilií 
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3.2 Bezpečnost materiálů v interiéru vozidel z hlediska předpisů  

Vzhledem k zajištění bezpečnosti cestujících a bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích byla v roce 1995 vydána Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/28/ES 

[9] o hořlavosti materiálů vnitřní výbavy určitých kategorií motorových vozidel. Tento 

právní předpis byl přijat také z důvodu stanovení minimálních požadavků na materiály 

použité ve vnitřní výbavě vybraných silničních motorových vozidel pro zamezení nebo 

alespoň zpomalení vzniku a šíření plamenů tak, aby v případě požáru mohli cestující opustit 

vozidlo. Z názvu předpisu je zřejmé, že nezahrnoval všechna silniční motorová vozidla, ale 

vztahoval se pouze na vozidla kategorie M33 pro více než 22 cestujících. Materiály použité 

pro čalounění sedadel a jeho částí se považovaly za vyhovující, pokud rychlost hoření 

ve vodorovném směru nebyla větší než 10 mm/min a nebo plamen před dosažením 

posledního měřícího bodu zhasl. Materiály použité uvnitř vozidel musely být také 

instalovány tak, aby se na nejmenší míru snížilo riziko vzniku a šíření plamenů [9]. 

13. července 2009 bylo vydáno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 661/2009 [10] o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných 

vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato 

vozidla z hlediska obecné bezpečnosti, které ve svém ustanovení uvádí, že ode dne 

použitelnosti příslušných požadavků na nová vozidla, nové součásti a samostatné technické 

celky, jsou zrušeny některé směrnice, mezi něž patří také směrnice 95/28/ES. Nařízení 

stanoví obecné požadavky, které výrobci zajistí tak, aby vozidla byla konstruována 

a vyráběna způsobem zajišťujícím minimalizaci rizika zranění cestujících ve vozidle. 

Zvláštní požadavky na vlastnosti týkající se hořlavosti materiálů uvnitř vozidel se opět 

vztahují jen na vozidla kategorie M3 a je uvedeno pouze obecné ustanovení, které obdobně 

jako předchozí směrnice požaduje, aby materiály použité při konstrukci vnitřku karoserií 

autobusů a autokarů v co největší míře zabraňovaly nebo alespoň zpomalovaly šíření ohně, 

aby cestující mohli v případě vzniku požáru opustit vozidlo. Zkušební metody ani přesnější 

požadavky na materiály v interiérech vozidel tento předpis neuvádí [10]. 

                                                 
3 Vozidla, která mají více než 8 míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost 

převyšuje 5 tun [8]. 
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4 Požárně technické zkušebnictví textilních materiálů a specifika pro 

autotextilie 

Požárně technické charakteristiky textilních materiálů, lze ověřit a prokázat pouze 

přesně stanovenými zkouškami, které jsou součástí požárně technického zkušebnictví. Jeho 

rozsah je velmi široký a lze jej rozdělit do několika skupin, mezi které řadíme bytový textil 

včetně např. podlahových krytin a záclon, oděvní textil, potahové textilie, čalounění 

dopravních prostředků apod. Zde budou tyto zkušební metody rozděleny na ty, které se 

týkají obecně všech textilních materiálů a dále na zkušební postupy, které se přímo týkají 

textilních materiálů používaných v silničních motorových vozidlech a další, které lze využít 

pro stanovení jejich PTCH. Přestože je zejména v Evropě snaha většinu technických norem 

harmonizovat, bude závěrem uveden přehled několika vybraných zkušebních postupů, 

využívaných v ostatních zemích, včetně jejich stručného popisu. 

4.1 Zkušební metody pro stanovení hořlavosti textilních materiálů 

Požárně technickými zkouškami textilních materiálů se zabývá několik zkušebních 

metod, které vlastnosti textilií z hlediska jejich hořlavosti ověřují např. prostřednictvím 

zjišťování snadnosti zapálení zkušebních vzorků a rychlosti šíření plamene u svisle či 

vodorovně umístěných zkušebních vzorků. 

4.1.1 Vybrané metody požárně technického zkušebnictví textilních materiálů 

V Tab. 2 jsou uvedeny v současné době platné technické normy týkající se obecně 

požárně technického zkušebnictví textilních materiálů. Výběr byl proveden na základě 

zatřídění technických norem do jednotlivých tříd (Textilní suroviny a výrobky) a především 

na základě mezinárodního klasifikačního ICS kódu4 (13.220.40) pro zápalnost a hořlavost 

materiálů a výrobků z dostupného seznamu ÚNMZ. Zároveň však nelze opomenout ostatní 

zkušební metody, které je možné využít u textilních materiálů složených z plastových 

vláken. Kapitola 4.2.2. zahrnuje výběr z uvedených metod, který je doplněn dalšími, jež 

souvisejí s nebezpečím hořlavosti potahových textilií v interiérech vozidel. Jako příklad lze 

uvést ČSN 64 0149 Stanovení vznětlivosti materiálů. 

                                                 
4 ICS kód je mezinárodní hierarchický klasifikační kód rozdělený do tří úrovní, který slouží k zatřídění norem. 

První úroveň je označena dvěma číslicemi, druhá úroveň třemi číslicemi a poslední úroveň dvěma číslicemi. 

Jednotlivé úrovně jsou od sebe odděleny tečkou [32]. 
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Tab. 2 Přehled vybraných technických norem požárně technického zkušebnictví textilních materiálů 

ČSN EN ISO 6940 

Textilie – Hořlavost – Zjišťování snadnosti zapálení svisle umístěných zkušebních vzorků 

ČSN EN ISO 6941 

Textilie – Hořlavost – Měření rychlosti šíření plamene svisle umístěných zkušebních vzorků 

ČSN EN 1101 

Textilie – Hořlavost – Záclony a závěsy – Podrobný postup pro stanovení snadnosti zapálení svisle 

umístěných vzorků (malý plamen) 

ČSN EN 1102 

Textilie – Hořlavost – Záclony a závěsy – Podrobný postup pro stanovení šíření plamene u svisle 

umístěných vzorků 

ČSN EN 1103 

Textilie – Oděvní textilie – Podrobný postup pro zjišťování chování při hoření 

ČSN EN 1372 

Textilie a textilní výrobky – Chování při hoření – Záclony a závěsy – Měření šíření plamene u svisle 

umístěných vzorků s velkým zdrojem zapálení 

ČSN EN 1624 

Textilie a textilní výrobky – Chování průmyslových a technických textilií při hoření – Postup pro 

stanovení šíření plamene svisle umístěných vzorků 

ČSN EN 1625 

Textilie a textilní výrobky – Chování průmyslových a technických textilií při hoření – Postup pro 

stanovení zápalnosti svisle umístěných vzorků 

ČSN ISO 3795 

Silniční vozidla, traktory, zemědělské a lesnické stroje. Stanovení hořlavosti materiálů použitých 

v interiéru vozidla 

ČSN EN 597-1 

Nábytek – Hodnocení zápalnosti matrací a lůžek s pevným čalouněním – Část 1: Zdroj zapálení – žhnoucí 

cigareta 

ČSN EN ISO 9239-1 

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

sálavého tepla 

ČSN EN 14115 

Textilie – Chování při hoření materiálů na stanové přístřešky, velké stany a podobné výrobky – Snadnost 

zapálení 

ČSN EN ISO 12952-1 

Textilie – Hodnocení zápalnosti lůžkovin – Část 1: Zdroj zapálení: doutnající cigareta 

ČSN EN ISO 12952-2 

Textilie – Hodnocení zápalnosti lůžkovin – Část 2: Zdroj zapálení: ekvivalent plamene zápalky 

ČSN EN 1021-1 

Nábytek – Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku – Část 1: Zdroj zapálení – žhnoucí cigareta 

ČSN EN 1021-2 

Nábytek – Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku – Část 2: Zdroj zapálení – ekvivalent plamene 

zápalky 

ČSN EN ISO 15025 

Ochranné oděvy – Ochrana proti teplu a ohni – Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene 

ČSN EN ISO 12863 

Standardní metoda zkoušení pro posouzení náchylnosti cigaret ke vznícení 

ČSN EN 71-2 

Bezpečnost hraček – Část 2: Hořlavost 
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4.1.2 Zkoušky prováděné akreditovanými zkušebnami 

Akreditovanou zkušební laboratoří je laboratoř, která je na základě vydaného 

osvědčení o akreditaci způsobilá provádět specifické činnosti dle svého zaměření. 

V současné době je v ČR několik zkušebních laboratoří zabývající se hořlavostí textilních 

materiálů. Jako příklad bych uvedl Textilní zkušební ústav v Brně, Vědecko-výzkumný 

uhelný ústav v Ostravě-Radvanicích, Institut pro testování a certifikaci ve Zlíně, požární 

zkušebnu PAVÚS a další. 

Skupiny textilních výrobků, u kterých se zkoušky hořlavosti provádí, je možné rozdělit 

na oděvní a bytový textil, ochranné oděvy, podlahoviny, hračky a materiály používané 

v interiérech vozidel. 

Oděvní a bytový textil 

Oděvní textilie se zkouší zejména podle ČSN EN 11035, bytový textil podle 

ČSN EN ISO 6940 [18] a 6941 [19] a záclony a závěsy podle ČSN EN 1101 a 1102. Textilní 

materiál je za předepsaných podmínek vystaven ve svislé či nakloněné rovině působení 

definovaného plamene. Působení plamene je vystavena hrana anebo plocha textilního 

zkušebního vzorku. Je hodnoceno, zda zkušební vzorek hoří, případně jakou formou (např. 

doutnání) a dále je hodnocena zapalitelnost vzorku a rychlost hoření. Do oděvních textilií 

vzhledem ke svým bezpečnostním nárokům nelze zařadit ochranné oděvy, které tak v rámci 

zkušebnictví tvoří samostatnou oblast. 

Ochranné oděvy 

Zkušební metody hořlavosti ochranných oděvů se provádí podle ČSN EN ISO 15025. 

Tato norma stanovuje zkušební postup, při kterém jsou textilní vzorky ve svislé poloze 

vystaveny působení definovaného plamene po dobu 10 sekund. Pomocí této metody je 

možné vyhodnotit rozšíření plamene po textilii, dobu dohořívání vzorku, když byl odstraněn 

zdroj plamene, dobu dohořívání žhnutím, zuhelnatělý zbytek apod. 

Podlahoviny 

Pro všechny druhy podlahových krytin včetně textilních koberců a ostatních 

plastových krytin je stanovena zkušební metoda podle ČSN EN ISO 9239-1. Zkušební 

vzorek je umístěn pod zdrojem zářivé tepelné energie, kterým je v tomto případě plynový 

                                                 
5 Pokud dále není za číselným označením normy uveden odkaz, je tato uvedena v Tab. 2. 
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radiační panel a teplejší konec vzorku je vystaven působení plamene liniového hořáku. Je 

vyhodnocováno vzplanutí vzorku, šíření plamene ve vodorovném směru v čase a kritický 

tepelný tok. Během zkoušky je také možno zaznamenat vývoj kouře. 

Hračky 

Pro účely zkušebních metod podle ČSN EN 71-2 se využívají hračky, které jsou 

považovány za nebezpečné. Jedná se především o kostýmy, paruky z vlasových textilií, 

textilní masky, vycpané hračky s textilním povrchem atd. Zkušební metody mají za úkol 

stanovit hořlavost hraček při stanovených zkušebních podmínkách a vychází 

z ČSN EN ISO 6941 [19]. Na předepsaném zkušebním zařízení je stanovována rychlost 

hoření a zaznamenává se doba šíření plamene. 

Materiály používané v interiérech vozidel 

Stanovení hořlavosti materiálů používaných v interiérech vozidel se provádí podle 

normy ČSN ISO 3795 [20]. V normě je přesně popsána zkušební metoda pro určení 

vodorovné rychlosti hoření těchto materiálů. Zkušební postup je platný pro osobní i nákladní 

automobily, ale také např. pro autobusy, traktory a pracovní stroje. Podrobnosti konkrétního 

stanovení hořlavosti materiálů v interiérech vozidel jsou detailně popsány v kapitole 4.2. 

4.2 Zkušební metody pro stanovení hořlavosti materiálů v interiéru vozidla 

Protože se v současné době textilní materiály v interiérech vozidel zkouší přesně 

definovaným postupem dle ČSN ISO 3795 [20], při kterém je zkušební vzorek vystaven 

účinkům plamene pouze ve vodorovné poloze a čímž je nepochybně ovlivněna také rychlost 

jeho šíření, je vhodné zabývat se také ostatními alternativními zkušebními metodami. 

Zvláště v případě potahových materiálů je nutné mimo jiné uvažovat umístění textilií také 

ve svislé poloze, toxicitu jejich zplodin hoření, možnost vznícení vzorku bez přítomnosti 

plamene apod. U potahových textilních materiálů je vhodné uvažovat např. s teplotou vzorku 

při zapálení, jejíž příčinnou může být systém vyhřívání autosedadel. Na základě mnoha 

rozdílů v použití a umístění materiálů v interiérech vozidel, v odlišných podmínkách jejich 

použití a v možných zdrojích zapálení není možné zkušební metodu podle [20] považovat 

jako jedinou vhodnou pro vyhodnocení všech skutečných charakteristik hoření uvnitř 

vozidla.  
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4.2.1 Stanovení hořlavosti materiálů v interiéru vozidla dle ČSN ISO 3795 

Tato mezinárodní norma definuje zkoušení materiálů, které jsou součástí 

vybavení prostoru pro cestující silničních vozidel. Zkušební metoda umožňuje stanovení 

vodorovné rychlosti hoření těchto materiálů. Vzorek o maximální tloušťce 13 mm je 

uchycen v korozivzdorném rámu tvaru U, umístěn do spalovací komory předepsaných 

rozměrů a provedení (Obr. 6) a vystaven působení plamene po dobu 15 s. Zejména 

autopotahy jsou tvořeny vrstvami různého materiálového složení a proto je důležité, jakou 

stranu vzorku působení plamene vystavíme. Jedná se o stranu exponovanou a v tomto 

případě se tím rozumí strana, která je odvrácena do prostoru vozidla a vystavena účinkům 

plamenného hoření. 

 

Obr. 6 Spalovací komora [20] 

Protože výsledkem zkoušky je stanovení rychlosti hoření vzorku, je měřena doba, kdy 

plamen urazí vzdálenost od jednoho tzv. měřícího bodu ke druhému. Pokud plamen během 

této vzdálenosti zhasne, měří se vzdálenost, kterou urazil. Rychlost hoření je poté podíl délky 

shořelého vzorku označované jako shořelá vzdálenost a doby, za kterou je tato vzdálenost 

dosažena. Pokud vzorek nezačne hořet nebo plamen zhasne, než dosáhne prvního měřícího 

bodu, uvádí se rychlost hoření nulová. V rámci závěrečné zkušební zprávy musí být 

ve výsledcích zkoušky k danému zkušebnímu vzorku zaznamenána shořelá vzdálenost, 

poznámky týkající se např. samovolného uhasnutí vzorku a zejména výpočet rychlosti 

hoření. 

 

1 Držák vzorku 

2 Odkapávací miska 

3 Větrací otvory 

4 Plynový kahan 
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Tento výpočet je dán rov. (1): 

 𝐵 =
𝑠

𝑡
∙ 60 (1) 

kde: 

B rychlost hoření [mm·min-1] 

s  shořelá vzdálenost [mm] 

t čas potřebný pro shoření vzdálenosti [s] 

4.2.2 Ostatní zkušební metody aplikovatelné na autotextilie 

Zkušební metody podle platných technických norem uvedených v Tab. 3 se určitým 

způsobem vztahují k autotextiliím a souvisejí především s jejich vznětlivostí, s rychlostí 

šíření plamene, s rychlostí hoření, s hořlavostí za zvýšené teploty apod. Tyto metody je 

možné aplikovat na stanovení dalších PTCH. 

Tab. 3 Technické normy se zkušebními metodami aplikovatelnými na autotextilie 

ČSN 64 0149 

Stanovení vznětlivosti materiálů 

ČSN EN ISO 6940 

Textilie – Hořlavost – Zjišťování snadnosti zapálení svisle umístěných zkušebních vzorků 

ČSN EN ISO 6941 

Textilie – Hořlavost – Měření rychlosti šíření plamene svisle umístěných zkušebních vzorků 

ČSN ISO 4589-2 

Plasty – Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla – Část 2: Zkouška při teplotě okolí 

ČSN EN ISO 4589-3 

Plasty – Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla – Část 3: Zkouška při zvýšené teplotě 

Výčet výše uvedených technických norem definujících jednotlivé zkušební metody 

zcela přirozeně nezahrnuje všechny, které lze aplikovat na autotextilie. Pro tuto diplomovou 

práci byly zkušební metody vybrány na základě možných příčin požáru, jeho šíření 

a následků v interiéru vozidel. 

4.2.3 Popis vybraných zkušebních metod 

ČSN 64 0149 Stanovení vznětlivosti materiálů 

Zkušební metoda umožňuje stanovit vznětlivost pevných materiálů v různých 

formách. Provedenou zkouškou lze na základě výsledných hodnot této charakteristiky 
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orientačně zjistit minimální teplotu, při které může dojít ke vznícení či vzplanutí testovaného 

vzorku [13]. 

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

zkušebních vzorků 

Podle této mezinárodní normy je možné měřit snadnost zapálení svisle umístěných 

zkušebních vzorků plošných textilií. Za stanovených podmínek je možné posoudit jejich 

vlastnosti při kontaktu s přesně definovanou velikostí plamene [18]. 

ČSN EN ISO 6941 Textilie – Hořlavost – Měření rychlosti šíření plamene svisle umístěných 

zkušebních vzorků 

Zkušební metoda umožňuje stanovit dobu šíření plamene po zkušebním vzorku 

plošných textilií. Používá se k posouzení jejich vlastností při kontaktu s malým definovaným 

plamenem, který působí po dobu 10 sekund na plochu nebo spodní hranu textilie uchycené 

ve zkušebním zařízení ve svislé poloze [19]. 

ČSN ISO 4589-2 Plasty – Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla – Část 2: Zkouška 

při teplotě okolí 

Zkušební metody podle této normy umožňují stanovení minimální koncentrace 

kyslíku, při které jsou definované zkušební vzorky ještě schopné hořet. Zkušebními vzorky 

mohou být tuhé, laminované nebo lehčené materiály, ale také tenké ohebné desky a folie, 

které jsou upevněné ve vertikální poloze. Výsledkem je hodnota kyslíkového čísla, které 

představuje minimální koncentraci kyslíku v objemových procentech ve směsi kyslíku 

s dusíkem, přiváděné při teplotě (23±2 °C), která je právě schopna udržovat hoření materiálu 

za předepsaných podmínek zkoušky [21]. 

ČSN EN ISO 4589-3 Plasty – Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla – Část 3: 

Zkouška při zvýšené teplotě 

Tato norma, podobně jako ČSN 4589-2, umožňuje stanovení minimální koncentrace 

kyslíku, při které jsou malá zkušební tělesa ještě schopna hořet za předepsaných podmínek 

zkoušky v rozsahu teplot 25 °C až 150 °C. Výsledkem jsou hodnoty kyslíkového čísla při 

zvýšené teplotě, jež odpovídá teplotě, které mohou být plasty vystaveny. Kyslíkovým číslem 

při zvýšené teplotě rozumíme minimální koncentraci kyslíku v objemových procentech ve 
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směsi kyslíku s dusíkem, přiváděné při teplotě větší než 25 °C, při které materiál ještě hoří 

za předepsaných podmínek zkoušky [17].  

4.3 Některé zkušební metody používané ve světě 

Požárně technickým zkušebnictvím čalouněných materiálů se, pravděpodobně jako 

jedna z prvních evropských zemí, začala intenzivně zabývat Velká Británie. V této 

souvislosti byla v této zemi vydána technická norma BS 5852 [12], která se zabývá 

zkušebními metodami pro stanovení zapalitelnosti sedacích souprav. 

Za další zkušební metodu lze označit např. vyhlášku Mezinárodní železniční unie UIC 

564-26, při které se na pěnový materiál položí přesně definované množství novinového 

papíru a ten se poté zapálí [23]. Pozoruje se, zda dojde či nedojde k zapálení materiálu. 

Příkladem je také rakouská norma ÖNORM S 14567 popisující zkušební metodu 

založenou na stupních bezpečnosti, kdy se na zkušební těleso postupně pokládají hořící 

zápalky, cigarety nebo novinový papír [23]. 

Hořlavostí materiálů použitých v interiérech vozidel se zabývají také bezpečnostní 

normy v USA. Konkrétně se jedná o FMVSS 3028, při které je horizontálně uchycený 

zkušební vzorek umístěn ve spalovací komoře (Obr. 7) a při které je hodnocena rychlost 

hoření [6]. 

 

Obr. 7 Přístroj pro testování automobilových tkanin podle FMVSS 302 [6] 

                                                 
6 UIC Standard: UIC 546-2 – Fire Test to railway components. 
7 ÖNORM S 1456 – Prüfung von Textilien – Bestimmung des Brennverhaltens von Bettenaufbauten. 
8 FMVSS 302: Federal Motor Vehicle Safety Standard 302, Flammability of Interior materials. 
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5 Výběr laboratorních zkušebních metod pro diplomovou práci 

Při výběru laboratorních metod byla zohledněna spolupráce se společností Johnson 

Controls a.s. ve Strakonicích. Zkušební metody byly po dohodě se zástupci této společnosti 

a s vedoucím diplomové práce zaměřeny na testování vybraných druhů autopotahů, 

s ohledem na vlastnosti, které souvisejí s možností jejich vznícení vlivem působení horkého 

povrchu např. od vyhřívání sedadel a s možností jejich zapálení od přímého působení 

definovaného plamene na povrch textilie. Na základě těchto skutečností byla vybrána 

zkušební metoda dle ČSN 64 0149 [13] pro stanovení vznětlivosti materiálů a zkušební 

metoda dle ČSN EN ISO 6940 [18] pro stanovení snadnosti zapálení svisle umístěných 

zkušebních vzorků. 

5.1 Stanovení vznětlivosti materiálů dle ČSN 64 0149 

Materiály, mající schopnost se při zahřívání za zvýšených teplot vznítit, lze na základě 

ČSN 64 0149 [13] označit jako vznětlivé. Tato schopnost, normou označená jako 

vznětlivost, musí být vyjádřena konkrétními měřitelnými hodnotami, které zkoušený 

materiál, v návaznosti na možnost vzniku požáru, jednoznačně charakterizují. V rámci 

zkušební metody pro stanovení vznětlivosti materiálů takové hodnoty vyjadřují dvě základní 

PTCH, které jsou z hlediska požárně technického zkušebnictví velmi důležité. Jedná se 

o teplotu vzplanutí a teplotu vznícení. Teplotu vzplanutí norma definuje jako nejnižší teplotu 

vzduchu proudícího kolem vzorku, při které dojde působením vnějšího zápalného zdroje 

k zapálení směsi plynných produktů tepelného rozkladu a teplotu vznícení jako nejnižší 

teplotu vzduchu proudícího kolem vzorku, při které dojde k samostatnému zapálení vzorku 

nebo produktů tepelného rozkladu bez přítomnosti vnějšího zápalného zdroje, projevujícímu 

se plamenem nebo výbuchem [13]. Pro účely diplomové práce bylo vybráno stanovení 

teploty vznícení. Při stanovení této PTCH zkoumáme zapálení vzorku bez přítomnosti 

plamenného zápalného zdroje, což je zásadní rozdíl oproti stanovení teploty vzplanutí.  

5.1.1 Podstata zkoušky, zkušební zařízení a zkušební vzorky 

Zkušební vzorek, v tomto případě autotextilie, je ve zkušebním zařízení, kterým je 

tzv. Setchkinova pec, zahříván předem stanovenou teplotou proudícího vzduchu. Vizuálně 

se zjišťuje, zda vlivem teploty dojde do 15 minut k zapálení vzorku. Samotné zapálení je 

snadno rozpoznatelné zejména světelným a akustickým projevem ve zkušebním zařízení 



26 

 

a zároveň výraznou změnou grafického záznamu, tzn. křivky, která je v daném čase patrná 

na zapisovači napětí termoelektrického článku. Zkušební metodu lze velmi dobře využít pro 

velké množství látek s různým materiálovým složením, jako jsou plasty, textilie, dřevo a jiné 

tuhé materiály. 

Zkušební zařízení pro stanovení vznětlivosti materiálů (Obr. 8) se sestává především 

z elektrické odporové pece, regulátoru teploty, regulátoru průtoku vzduchu a zapisovače 

napětí termoelektrického článku umístěném ve zkušební peci. Jako součást zkušebního 

zařízení stanovuje norma přesné požadavky na ostatní součásti, mezi které řadíme pomocný 

zapalovací zdroj, termočlánky, misky pro umístění zkušebního vzorku a jejich držák. 

Detailní obrázek s popisem jednotlivých komponent zařízení uvádí Příloha C. Pro provedení 

zkoušky je také nezbytná laboratorní váha, na přesné odvážení normou stanovené hmotnosti 

zkušebních vzorků. 

 

Obr. 8 Zkušební zařízení pro stanovení vznětlivosti materiálů 

Hmotnost zkušebních vzorků se musí dle [13] pohybovat v rozmezí 2 g až 3 g. 

V případě tohoto měření jsem volil hmotnosti s přesností na setiny gramu v rozmezí 2,00 g 

až 2,03 g. Zároveň je též předepsána velikost a tvar vzorku. Jedná se o smotek textilie 

o průměru 15 až 20 mm (Obr. 9). 

 

Obr. 9 Zkušební vzorek potahové textilie automobilových sedadel 
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Hmotnost blížící se co nejvíce 2 g byla volena záměrně, aby v návaznosti na velikost 

zkušebního vzorku nedocházelo vlivem tepelného působení k nadměrnému vzkypění 

nataveného materiálu a tím k následnému „přetečení“ objemu misky zkušebního zařízení. 

5.1.2 Postup zkoušky 

Před samotným průběhem zkoušky je nejprve nutné nastavit regulátorem teplotu 

vzduchu v peci na takovou hodnotu, při které předpokládáme vznícení vzorku. Tento 

předpoklad vychází z předešlých měření materiálů podobného složení, ale také ze zkušeností 

laboranta. Prvotní odhad této teploty je velmi důležitý především s ohledem na celkový čas 

měření pro stanovení konečné teploty vznícení. Normou [13] je uvedeno jak postupovat 

pokud do 15 minut dojde, či nedojde ke vznícení vzorku. Vždy se jedná o snížení, či zvýšení 

teploty vzduchu v peci o 10 °C. Zde je ale nutné uvést velmi důležité ustanovení normy, 

které umožňuje u materiálů neznámého složení, materiálů nových nebo obsahujících 

prostředky pro zlepšení požárních parametrů, teplotní intervaly zvětšit až o 50 °C a po 

zjištění mezních hodnot, tyto intervaly snížit opět na 10 °C. Na základě teploty vzduchu 

v peci se nastaví objemový průtok vzduchu a po ustálení teploty v peci, která je zřejmá 

z průběhu křivky na zapisovači teplot, se vzorek umístěný v misce vloží do pece. Pomocí 

malého zrcátka je poté sledováno, zda v peci dojde ke vznícení vzorku. Protože při otevření 

pece dochází k přirozenému poklesu teploty, je nutné provést vložení vzorku do pece co 

nejrychleji. Maximální čas na vložení vzorku je normou stanoven na 20 sekund. 

5.1.3 Vyhodnocení výsledků 

Teplota, při které během zkoušky již, respektive ještě, dochází ke vznícení vzorku, je 

výslednou hodnotou teploty vznícení. Pro provedení měření je stanoven teplotní limit 

750 °C. Pokud do této teploty nedojde ke vznícení a dochází pouze ke žhnutí, projevující se 

zvýšenou teplotou vzorku, lze pro účely zkoušky tuto teplotu charakterizovat jako teplotu 

žhnutí, což je minimální teplota, při které zkoušený materiál v průběhu zkoušky po dobu 

15 minut trvale žhne [13]. 

Pokud provádíme laboratorní měření, je vždy nutné k danému zkušebnímu materiálu 

zpracovat srozumitelný, stručný a jasný protokol. Krom předepsaných položek, které musí 

každý protokol obsahovat a mezi které uvádíme informace o zvolené zkušební metodě, 

podmínkách v laboratoři, složení zkušebního materiálu, pracovním postupu a o průběhu 
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a výsledcích zkoušky, je nutné pozorovat nestandardní, náhodné ale i pravidelně se opakující 

jevy. Pro stanovení vznětlivosti materiálů je vhodné všímat si zejména barvy, hustoty 

a zápachu produktů tepelného rozkladu, žhnutí materiálu a jeho zbytku po provedené 

zkoušce. Dobře popsatelným a vypovídajícím parametrem je také popis teplotní křivky 

v čase, která jednoznačně prokazuje celkový průběh zkoušky počínaje otevřením pece, 

nárůstem teploty vlivem tepelné degradace materiálu a konče její výraznou změnou při 

vznícení zkušebního vzorku. Hodnoty nastavených parametrů u jednotlivých zkušebních 

vzorků, průběh použitých teplot a průtoků vzduchu, čas do vznícení vzorku a stanovené 

teploty vznícení by měly být uvedeny v přehledné tabulce. V rámci této diplomové práce 

jsou podrobnosti laboratorního měření testovaných materiálů uvedeny v Příloze A. 

5.2 Snadnost zapálení svisle umístěných zkušebních vzorků dle ČSN EN ISO 6940 

Zkušební metoda, jež umožňuje stanovit průměrnou dobu zapálení, je odvozena 

z měření minimální doby zapálení. Tato minimální doba, při níž je materiál vystaven zdroji 

zapálení, vede k trvalému hoření za stanovených podmínek zkoušky. Abychom mohli 

hovořit o tzv. trvalém hoření, je nutné, aby zkušební vzorek hořel plamenem po dobu 

nejméně 5 sekund nebo hoření do této doby dosáhlo okrajů vzorku [18]. Metoda je vhodná 

pro prošívané a vícevrstvé textilie, čímž se stává její použití u potahových materiálů 

automobilových sedadel opodstatněné. Jejím prostřednictvím je možné vizuálně posoudit 

u zkoušených druhů textilií snadnost jejich zapálení, šíření plamene po povrchu, možné 

odkapávání materiálu při hoření a také množství uvolňovaných zplodin hoření v průběhu 

zkoušky. 

5.2.1 Podstata zkoušky, zkušební zařízení a zkušební vzorky 

V upínacím rámu jsou svisle umístěné textilní vzorky vystavené definovanému 

působení plamene. Toto působení lze volit na plochu nebo na hranu vzorku. Rozdílné 

působení plamene je patrné zejména z polohy hořáku vzhledem k umístění zkušebního 

vzorku v upínacím rámu. V případě působení na plochu je plynový hořák skloněn k textilii 

v kolmém směru a jmenovitý bod zapálení plamenem je ve vzdálenosti 30 mm od hrotu 

upínacího rámu. Oproti tomu, při působení plamene na hranu zkušebního vzorku, je podélná 

osa plynového hořáku nastavena vzhledem ke spodní hraně textilie v úhlu 30 ° a vzdálenost 

mezi vrcholem stabilizátoru hořáku a hranou zkušebního vzorku na 20 ± 1 mm (Obr. 10). 
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Pro diplomovou práci byla vybrána zkušební metoda s působením plamene na plochu 

zkušebního vzorku. 

 

Obr. 10 Působení plamene na plochu a hranu zkušebního vzorku (rozměry v mm) [18] 

Na zkušebním zařízení je nastaven přesný čas působení plamene plynového hořáku na 

textilii, který se na základě výsledku zkoušky prodlužuje nebo zkracuje. Tento čas je 

ovlivněn stanovenou dobou plamenného hoření zkušebního vzorku. 

Mezi součásti automatického zkušebního zařízení patří zejména plynový hořák 

s měřidlem délky plamene, kolíkové rámy s hroty na uchycení vzorku (Obr. 11) a ovládací 

LCD panel, pomocí něhož lze výsledné hodnoty zkoušky uložit na paměťové zařízení. 

Detailní obrázek zkušebního zařízení s popisem příslušenství je uveden v Příloze F. 

Norma předepisuje velikost plošné textilie zkušebního vzorku na 200 × 80 mm. Při 

přípravě na provedení zkoušky je vhodné velikost vzorku upravit podle přiložené šablony 

a vyvarovat se zejména možnému prověšení vzorku vlivem tenkého materiálu nebo špatného 

uchycení.  

 

Obr. 11 Držák zkušebního vzorku (rozměry v mm) [18] 

1 Zkušební vzorek plošné textilie 

2 Jmenovitý bod zapálení plamenem 

3 Hrot 

4 Upínací rám 

1 Zkušební vzorek 

2 Rozpínka 

3 Hrot 
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Pokud není materiál homogenní a je i vizuálně zřejmé jeho rozdílné složení z jedné či 

druhé strany, předpokládáme jeho odlišné vlastnosti při působení plamene. Je důležité 

zvážit, z které strany je v praktickém použití materiálu možné předpokládat přímé působení 

plamene. V případě potahových textilií ve vozidlech a obecně čalouněných, se předpokládá 

přímé působení plamene z vnější pohledové strany. Podle druhu zkušebního materiálu lze 

též volit umístění vzorku v podélném či příčném směru. 

5.2.2 Postup zkoušky 

Pokud vzorek předepsaným způsobem uchytíme ve zkušebním zařízení, je velmi 

důležité nastavit první hodnotu odhadované minimální doby zapálení. Po tuto dobu bude 

rameno se zapáleným plynovým hořákem skloněno k ploše textilie a po jejím uplynutí 

plamen automaticky zhasne. V této souvislosti je vhodné pro správný odhad minimální doby 

zapálení pro první zkoušku, provést předběžné zkoušky daného materiálu. Pro konstatování 

a zaznamenání toho, že došlo k zapálení vzorku, nestačí pouze viditelné plamenné hoření, 

ale hoření musí probíhat nejméně 5 sekund. Pokud k zapálení došlo, sníží se na ovládacím 

panelu doba působení plamene o 1 sekundu a měření se opakuje. Pokud naopak k zapálení 

nedošlo, doba působení plamene se o 1 sekundu prodlužuje. Tímto způsobem se dále 

pokračuje do té doby, dokud nedojde k alespoň 5 případům zapálení a 5 případům, kdy 

k zapálení nedošlo. 

V případech, kdy nedojde k zapálení vzorku do 20 sekund, což je zkušební metodou 

stanovená maximální doba působení plamene, se pokračuje do té doby, dokud opět nedojde 

k 5 případům, při kterých neprobíhá trvalé hoření. Maximální dobu působení plamene lze 

s ohledem na druh a vlastnosti materiálu prodloužit, ale je nutné tuto skutečnost uvést 

ve zkušebním protokolu. U většiny materiálů platí, že pokud nedojde k zapálení vzorku do 

20 sekund, už k němu nedojde ani při déle trvajícím působení plamene. 

5.2.3 Vyhodnocení výsledků 

Protože každou dílčí zkouškou vybraného textilního materiálu určíme dobu působení 

plamene nutnou k zapálení vzorku, je nutné stanovit dobu, kterou lze pro tento materiál 

považovat za charakteristickou. V případě této zkoušky nám takovou hodnotu vyjadřuje 

průměrná doba zapálení, jež je vypočtena z aritmetického průměru dob zapálení, respektive 

nezapálení, dle toho, kterých případů bylo zaznamenáno méně. Jedná-li se o údaje vztažené 
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k zapálení, odečte se od získaného průměru půl sekundy a takto získaná hodnota 

zaokrouhlená na nejbližší sekundu je průměrnou dobou zapálení daného zkušebního 

materiálu. Jedná-li se o údaje vztažené k nezapálení, půl sekundy se připočítá [18].  

Normou je dále stanoven vhodný postup (Tab. 4) pro zaznamenání dílčích časových 

údajů a následný výpočet. K těmto časovým údajům je v tabulce přiřazen znak, který 

představuje skutečnost, zda došlo (znak „X“), či nedošlo (znak „0“) k zapálení. 

Tab. 4 Způsob zaznamenání případů zapálení a nezapálení zkušebního vzorku 

Číslo zkoušky Doba působení 

plamene [s] 

Výsledek Číslo zkoušky Doba působení 

plamene [s] 

Výsledek 

1 7 0 7 9 0 

2 8 0 8 10 X 

3 9 0 9 9 X 

4 10 X 10 8 0 

5 9 X 11 9 0 

6 8 0 12 10 X 

Pozn.: Hodnoty v tabulce jsou vlastní, pořadí a názvy sloupců dle [18].  

Tab. 4 uvádí 5 případů, při kterých došlo k zapálení a 7 případů, kdy naopak k zapálení 

nedošlo. Dále je pro stanovení průměrné doby zapálení nutné k jednotlivým případům 

přiřadit časový údaj (Tab. 5). 

Tab. 5 Způsob zaznamenání počtu případů zapálení a nezapálení 

Doba působení plamene 

𝜏 [s] 

Počet případů zapálení 

𝑍 

Počet případů nezapálení 

𝑁 

7 0 1 

8 0 3 

9 2 3 

10 3 0 

Pozn.: Hodnoty v tabulce jsou vlastní, pořadí a názvy sloupců dle [18].   

Označíme-li dobu působení plamene 𝜏, počet případů zapálení 𝑍 a celkový počet případů 

zapálení 𝑃𝑍 vypočte se na základě počtu případů zapálení průměrná doba zapálení 𝜏∅ jako 

aritmetický průměr zaznamenaných dob zapálení minus 0,5 [18], viz rov. (2): 

 𝜏∅ =
∑(𝑍 ∙ 𝜏)

𝑃𝑍
− 0,5 (2) 
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kde: 

 𝜏∅ průměrná doba zapálení [s] 

 𝑍 počet případů zapálení 

 𝜏 doba působení plamene [s] 

 𝑃𝑍 celkový počet případů zapálení 

Výpočet průměrné doby zapálení podle Tab. 5. tedy bude: 

 𝜏∅ =
(2 ∙ 9) + (3 ∙ 10)

5
− 0,5  

Pokud průměrnou dobu zapálení 𝜏∅ vyjádříme na základě počtu případů nezapálení 

označených 𝑁, použijeme rov. (3): 

 𝜏∅ =
∑(𝑁 ∙ 𝜏)

𝑃𝑁
+ 0,5 (3) 

kde: 

 𝜏∅ průměrná doba zapálení [s] 

 𝑁 počet případů nezapálení 

 𝜏 doba působení plamene [s] 

 𝑃𝑁 celkový počet případů nezapálení 

Dílčí hodnoty jednotlivých zkoušek jsou také zaznamenány na paměťové zařízení, 

které lze připojit k osobnímu počítači a je tedy možné je po provedeném měření použít 

ke zpracování výsledků. Hodnoty průměrné doby zapálení všech zkoušených textilních 

materiálů je vhodné na závěr zaznamenat do výsledné tabulky, na základě které je bude 

možné vyhodnotit a vzájemně porovnat. 



33 

 

6 Stanovení vytipovaných požárně technických charakteristik 

autopotahových textilií 

Požárně technickou charakteristikou je vlastnost látky vyjádřená měřitelnou hodnotou, 

anebo jev, který vystihuje její chování při procesu hoření [7]. V rámci diplomové práce byla 

vybrána zkušební metoda dle ČSN 64 0149 [13] pro stanovení teploty vznícení a zkušební 

metoda dle ČSN EN ISO 6940 [18] pro stanovení průměrné doby zapálení. Laboratorní 

měření byla provedena na VŠB – TU Ostrava, Fakultě bezpečnostního inženýrství 

v laboratoři materiálů, která svým vybavením umožňuje stanovení některých požárně 

technických charakteristik a technickobezpečnostních parametrů pevných a kapalných látek. 

6.1 Vybrané autotextilie a jejich vlastnosti 

Jako zkušební materiál poskytla společnost Johnson Controls a.s. několik vzorků 

potahových autotextilií, z těchto bylo šest vybráno tak, aby se jejich vlastnosti vzájemně co 

nejvíce odlišovaly. Vzorky nejsou záměrně uváděny pod obchodním názvem textilie a ani 

není uvedena jejich návaznost na výrobce automobilů, vzhledem k tomu, že pod touto 

podmínkou byly společností Johnson Controls a.s. vzorky poskytnuty. Dále budou tedy 

textilie uváděny pouze pod označením písmeny A až F (Obr. 12) a k nim náležející zkušební 

vzorky číslicemi, jež vycházejí z potřebného počtu zkoušek.  

 

Obr. 12 Druhy testovaných potahových autotextilií 

A B C 

D E F 
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Všechny testované autotextilie jsou v současné době, co se týče jejich použití, ať už 

v osobních či nákladních automobilech, aktuální. Na Obr. 12 je mezi jednotlivými druhy 

vidět patrný rozdíl v materiálovém složení, v zastoupení PES a PUR v laminované textilii 

a v odlišném provedení struktury vrchní textilie. 

U látek, ke kterým byly výrobcem dodány základní informace, bude uvedeno složení, 

plošná hmotnost vrchní textilie a celkové složení textilie po laminaci. Zároveň byla 

v laboratoři orientačně stanovena plošná hmotnost testovaných textilií podle 

ČSN EN 12127 [14], přičemž bylo na laboratorní váze zváženo z každé textilie pět 

zkušebních vzorků. 

Pro výpočet plošné hmotnosti podle [14] platí rov. (4):  

 𝑀 =
𝑚

𝐴
 (4) 

kde: 

 M plošná hmotnost [g·m-2] 

 m hmotnost zkušebního vzorku [g] 

 A plocha zkušebního vzorku [m2] 

Pro stanovení plošné hmotnosti byly využity vzorky upravené v souladu se zkušební 

metodou [18], která předepisuje rozměr textilního vzorku 200 × 80 mm. Tento svou 

velikostí rovněž splňuje požadavek technické normy [14] o minimálním rozměru vzorku pro 

stanovení plošné hmotnosti textilie. Jako příklad uvádím výpočet plošné hmotnosti 

zkušebního vzorku textilie A1. 

Výpočet plošné hmotnosti zkušebního vzorku A1 o rozměru 160 cm2 a hmotnosti 7,94 g 

tedy je: 

𝑀 =
𝑚

𝐴
=

7,94

0,016
= 496,25 g ∙ m−2 

Plošné hmotnosti ostatních zkušebních vzorků textilie A uvádí Tab. 6.  

Tab. 6 Hmotnosti zkušebních vzorků textilie A a jejich vypočtená plošná hmotnost 

Zkušební vzorek A1 A2 A3 A4 A5 

Hmotnost vzorku [g] 7,94 7,87 7,80 7,83 7,91 

Plošná hmotnost vzorku [g·m-2] 496,25 491,88 487,50 489,38 494,38 

Pozn.: Plocha každého vzorku byla 160 cm2. 



35 

 

Z výsledků plošných hmotností jednotlivých zkušebních vzorků byl stanoven 

aritmetický průměr, jehož hodnota představuje plošnou hmotnost textilie A. Zároveň je 

nutné uvést, že se jedná o orientační hodnoty, které mají za cíl pouze doplnit informace 

o testovaných textiliích. Zkušební metoda podle [14] pro zjišťování plošné hmotnosti 

malých zkušebních vzorků obsahuje další podrobnější požadavky zaměřené např. na způsob 

přípravy zkušebních vzorků, vyjádření výsledků zkoušky, zpracovaní protokolů a podobně. 

V Tab. 7 jsou uvedeny údaje, týkající se složení a plošné hmotnosti vrchní textilie, 

které byly poskytnuty výrobcem. Tyto jsou dále doplněny o laboratorně stanovenou 

celkovou plošnou hmotnost jednotlivých druhů testovaných textilií. 

Tab. 7 Materiálové složení a plošná hmotnost jednotlivých druhů testovaných textilií 

Označení textilie A B C D E F 

Složení vrchní 

textilie 

100 % PES 100 % PES 100 % PES 100 % PES 99 % PES 100 % PES 

    1 % PUR  

Složení celkové 
70 % PES 72 % PES 87 % PES 100 % PES 75 % PES 80 % PES 

30 % PUR 28 % PUR 13 % PUR  25 % PUR 20 % PUR 

Plošná hmotnost 

vrchní textilie [g·m-2] 
220 260 515 * 350 300 

Plošná hmotnost  

celé textilie [g·m-2] 
492 651 616 829 601 725 

Pozn.: Znak * představuje výrobcem neuvedená data. 

6.2 Stanovení teploty vznícení 

Před provedením laboratorního měření, vedoucího ke stanovení teploty vznícení, je 

nejprve nutné připravit zkušební vzorky testované textilie dle požadavků normy a jejich 

dostatečný počet. Proto byly všechny zkušební vzorky vybraných autotextilií nastříhány na 

pásy o šířce 20 mm a ty poté na základě hmotnosti postupně zkracovány. Po přesném 

odvážení v rozmezí 2,00 g až 2,03 g byly pomocí tenkého měděného drátku vytvořeny 

smotky, které byly v průběhu laboratorního měření postupně vkládány do zkušební misky. 

Na regulátoru teploty elektrické odporové pece se pro první měření jednotlivých druhů 

testovaných textilií nastaví teplota, která se podle výsledku měření zvyšuje či snižuje, 

v našem případě se jednalo o teploty v rozmezí 360 °C až 520 °C. V několika případech byla 

pro zkrácení celkové doby měření využita možnost úpravy teplotního intervalu jeho 

zvětšením o více než 10 °C. 
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V průběhu dílčích měření byly zaznamenávány údaje týkající se množství a charakteru 

uvolněných zplodin tepelného rozkladu, specifický zápach či žhnutí testovaného materiálu, 

vše v návaznosti na měřený čas. Výsledné hodnoty teploty vznícení všech druhů testovaných 

autotextilií jsou uvedeny v kapitole 6.2.3. 

6.2.1 Průběh laboratorního měření 

Chceme-li co nejlépe definovat průběh laboratorního měření, je vhodné se zaměřit na 

průběh křivky, která je po celou dobu zkoušky zaznamenávána prostřednictvím zapisovače 

napětí termoelektrického článku umístěného v konstantní vzdálenosti ode dna misky 

elektrické odporové pece. Z průběhu této křivky, lze na základě změny napětí 

termoelektrického článku odečíst změny teplot uvnitř pece, které vznikají v důsledku jejího 

otevření při vložení vzorku, tepelné degradace a především vznícení zkoušeného materiálu. 

Zobrazení křivky je také ovlivněno nastavenou rychlostí záznamu na zapisovači. V případě 

tohoto měření byla rychlost záznamu nastavena na 0,5 mm/min. Jako příklad je uvedena část 

výstupního grafu ze zkoušky textilie D včetně podrobného popisu (Obr. 13). 

 

Obr. 13 Popis části výstupního grafu ze zapisovače napětí termoelektrického článku 
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Na křivce výstupního grafu (Obr. 13) je možné nejen vidět, ale i srovnat velikost 

poklesu teploty při otevření zkušební pece z důvodu vložení a vyjmutí zkušebního vzorku. 

Je možné rovněž srovnat velikost nárůstu teploty při vznícení zkušebního vzorku. Teplotu 

ve zkušební peci, anebo její nárůst oproti počátečnímu stavu, který se zpravidla mění, lze 

vypočítat z hodnot napětí na termoelektrickém článku. Pro výpočet je možné využít 

převodní tabulku tzv. cejchovní řadu termoelektrických napětí (Příloha D), v níž jsou 

uvedeny hodnoty napětí a k nim náležející teploty vzduchu ve zkušební peci. Skutečnou 

teplotu ve zkušební peci lze získat pomocí interpolace. Tento postup uvádí rov. (5), jejíž 

výsledkem je teplotní rozdíl mezi tabulkovou hodnotou a skutečnou hodnotou teploty 

vzduchu ve zkušební peci. 

 𝑡𝑟 =
𝑈 − 𝑈𝑡𝑎𝑏

0,043
 (5) 

kde: 

 𝑡𝑟 teplotní rozdíl [°C] 

 𝑈 hodnota termoelektrického potenciálu [mV] 

 𝑈𝑡𝑎𝑏  tabulková hodnota napětí [mV] 

0,043 tabulková konstanta 

Pozn.: Pokud je pro výpočet teplotního rozdílu zvolena tabulková hodnota napětí vyšší než na termočlánku, 

hodnota termoelektrického potenciálu se od tabulkové hodnoty odečte. 

Jako příklad je uveden výpočet teploty ve zkušební peci při vznícení vzorku D5, která se 

podle křivky na Obr. 13 jeví jako nejvyšší: 

𝑈 = 21,7 𝑚𝑉,      𝑈𝑡𝑎𝑏 = 21,54 𝑚𝑉,      𝑡𝑡𝑎𝑏 = 540 °𝐶       

𝑡𝑟 =
𝑈 − 𝑈𝑡𝑎𝑏

0,043
=

21,7 − 21,54

0,043
= 3,72 °𝐶 

Protože tabulková hodnota napětí, respektive teploty 𝑡𝑡𝑎𝑏, je menší než hodnota 

termoelektrického potenciálu, skutečná teplota vzduchu 𝑡𝑠v peci byla: 

𝑡𝑠 = 𝑡𝑡𝑎𝑏 + 3,72 = 540 + 3,72 = 543,72 °𝐶 

Teplota 543,72 °C odpovídá maximální teplotě v elektrické odporové peci při vznícení 

vzorku D5. Protože na počátku zkoušky byla teplota v peci 497,1 °C, zvýšila se vlivem 
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vznícení její hodnota o 46,62 °C. V této souvislosti by bylo velmi zajímavé porovnat 

závislost tohoto nárůstu na počáteční teplotě ve zkušební peci a hmotnosti, respektive 

množství zkušebního vzorku. 

Rozdíly v grafickém záznamu jednotlivých křivek testovaných textilií jsou ovlivněny 

zejména teplotou ve zkušební peci, jež je nastavena na regulátoru a dále velikostí intervalů 

při zvyšování či snižování teploty podle výsledku zkoušky. Velikost vrcholů křivky, které 

představují okamžitý nárůst teploty vlivem vznícení vzorku, mohou být rozdílné v závislosti 

na teplotě a druhu testované textilie. Diskuze týkající se těchto rozdílů je uvedena 

v kapitole 7. 

6.2.2 Projevy tepelné degradace testovaných materiálů 

Společným a nejlépe zaznamenatelným projevem všech testovaných textilních 

materiálů při průběhu zkoušky, bylo uvolňování zplodin tepelného rozkladu, které se 

u jednotlivých textilií lišilo nejen v čase, ale také v množství, barvě a zápachu. Dalším 

výrazným rozdílem v reakci testovaných materiálů na působení tepla, bylo množství, tvar 

a struktura uhlíkatého zbytku ve zkušební misce po provedené zkoušce. 

Zkušební textilie byly charakteristické množstvím uvolňovaných zplodin tepelného 

rozkladu v závislosti na teplotě v peci a čase probíhající zkoušky. Tato závislost se projevila 

postupně se zkracujícími časovými intervaly, a to od počátku zkoušky až do prvních 

příznaků uvolňování zplodin tepelného rozkladu a rychlým nárůstem intenzity uvolňování 

zplodin v čase. U některých testovaných textilií však bylo možné vypozorovat odlišné 

projevy tepelné degradace. Jako příklad lze uvést zbarvení zplodin tepelného rozkladu do 

žluta a výrazný zápach u textile B, dále se oproti ostatním, u textilie C objevily vlivem 

tepelné degradace zřetelné zvukové projevy. Výrazný úbytek a následné úplné vymizení 

zplodin tepelného rozkladu během zkoušky se projevil u zkušební textilie D. Na hraně 

otvoru víka elektrické odporové pece byly po provedených měřeních navíc patrné známky 

pevných částic zplodin tepelného rozkladu, které měly světle hnědou, místy až žlutou barvu, 

což naznačuje, že neobsahovaly výrazný podíl uhlíku.  

Při popisu projevů tepelné degradace testovaných autotextilií nelze opomenout také 

spečený uhlíkatý zbytek, který zůstal ve zkušební misce po provedené zkoušce. Ten 

u většiny zkušebních vzorků vytvořil na svém povrchu celistvou, ale křehkou krustu, na níž 

byla patrná snaha vnitřní roztavené struktury materiálu, projevující se „probubláváním“ 
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směrem k povrchu, prorazit vlivem tepla na tento povrch, a tím ho narušit. Rozdíl 

u jednotlivých textilií byl také ve zbylém množství tohoto spečeného zbytku, s čímž byl 

rovněž spojen rozdíl mezi jejich tvary. Při prvotních měřeních, kdy na regulátoru nastavená 

teplota byla až o 100 °C nižší, než teplota vznícení, jež byla následně stanovena, docházelo 

k nadměrnému vzkypění textilního materiálu uvnitř misky a přesažení jejího objemu 

(Obr. 14). Tento jev však při vyšší teplotě zcela vymizel. 

 

Obr. 14 Nadměrné vzkypění zkušebního vzorku 

Co se týče vnitřní struktury spečeného uhlíkatého zbytku, vždy se jednalo u všech 

zkušebních vzorků o velmi porézní roztavený materiál, který po vychladnutí obsahoval velké 

množství dutin. Na Obr. 15 jsou zobrazeny zkušební vzorky vybraných autotextilií, které 

vykazovaly po provedené zkoušce největší rozdíly ve svém tvaru, množství a struktuře. 

 

Obr. 15 Rozdíly zkušebních vzorků textilií A, C a D po provedené zkoušce 

Po celou dobu laboratorního měření nebylo uvnitř elektrické odporové pece viditelné 

žhnutí ani jednoho ze zkušebních vzorků. Pokud však došlo ke vznícení vzorku, byl tento 

jev doprovázen velmi výrazným světelným a akustickým projevem. Podrobnosti o chování 

jednotlivých zkušebních vzorků dané textilie jsou uvedeny v Příloze A. 

 

A C D 

A 



40 

 

Přehled charakteristických projevů jednotlivých druhů testovaných autotextilií jsou 

uvedeny v Tab. 8. 

Tab. 8 Přehled charakteristických projevů tepelné degradace testovaných autotextilií 

Označení textilie Projevy tepelné degradace  

A 

Intenzivní uvolňování zplodin tepelného rozkladu v intervalech, zplodiny velmi světle 

zbarvené téměř bílé barvy, matný povrch uhlíkatého zbytku ve zkušební misce byl 

minimálně narušen. 

B 

Zplodiny tepelného rozkladu zbarveny do žluta s výrazným zápachem, nedošlo-li ke 

vznícení, nastal jejich výrazný úbytek, na povrchu uhlíkatého zbytku viditelná snaha 

o vzkypění vnitřního roztaveného materiálu. 

C 

Postupný nárůst intenzity a přechod v trvalé uvolňování zplodin tepelného rozkladu, 

zaznamenány zvukové efekty během měření, projevující se zejména slabým 

praskáním, pravidelně vzkypělý tvar spečeného zbytku s lesklým povrchem. 

D 

Patrný zápach zplodin tepelného rozkladu, nedošlo-li ke vznícení, nastal postupný 

úbytek zplodin, který pokračoval až do jejich úplného vymizení, výrazně menší 

množství uhlíkatého zbytku uvnitř zkušební misky po provedené zkoušce. 

E 

Intenzivní a trvalé uvolňování zplodin tepelného rozkladu zbarvených do žluta, 

nedošlo-li ke vznícení, dochází k jejich postupnému vymizení, matný povrch 

uhlíkatého zbytku velikostně odpovídající objemu misky a uvnitř v roztaveném stavu. 

F 

Výrazné zbarvení zplodin tepelného rozkladu do žluta, které v průběhu zkoušky 

neustále nabývají na intenzitě a přechází v trvale intenzivní jev, výrazně menší 

množství uhlíkatého zbytku s narušeným povrchem uvnitř zkušební misky. 

 

6.2.3 Výsledky měření 

Výsledkem laboratorního měření pro stanovení vznětlivosti autopotahů je jednoznačná 

hodnota teploty vznícení každé z testovaných textilií. Testováno bylo výrobcem dodaných 

6 druhů potahových autotextilií označených písmeny A až F. Zkušební postup pro stanovení 

teploty vznícení podle [13], při němž je teplota vzduchu v elektrické odporové peci postupně 

zvyšována či snižována o 10 °C, byl dodržen u zkušební textilie označené D a E. U ostatních 

textilií byl zvolen teplotní interval pohybující se v rozmezí 20 °C až 50 °C vzhledem k tomu, 

že počet dílčích zkoušek by byl značný a technický předpis [13] to ve svém ustanovení 

připouští. Poté, co bylo dosaženo vznícení, byl teplotní interval opět snížen na 10 °C. 

Vzhledem k normou předepsanému minimálnímu času měření, který je stanoven na 

15 minut, v případě, že během zkoušky nedojde ke vznícení vzorku, bylo velmi důležité 

odhadnout nastavení počáteční teploty vzduchu ve zkušební peci, od které se dále odvíjel 

počet dílčích zkoušek. Tento fakt potvrzuje příklad měření textilie A, kdy bylo k dosažení 

vznícení nutno provést sedm dílčích zkoušek, naopak u textilie E postačilo provést pouze 
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dvě. Dále jsou u jednotlivých druhů textilií uvedeny další podrobnosti, jež se váží 

k odlišnému postupu měření, vedoucí ke stanovení teploty vznícení.   

Zkušební textilie A:  

- počáteční teplota vzduchu ve zkušební peci 348,33 °C a ke vznícení nedošlo, 

- v průběhu měření využity teplotní intervaly 10 °C, 20 °C, 40 °C a 50 °C, 

- vznícení při teplotě 480,48 °C, ta poté snížena o 10 °C a nedošlo ke vznícení, 

- ke stanovení teploty vznícení bylo provedeno 8 dílčích zkoušek, 

- teplota vznícení zkušební textilie A stanovena na 480 °C. 

Zkušební textilie B: 

- počáteční teplota vzduchu ve zkušební peci 503,57 °C a došlo ke vznícení, 

- v průběhu měření využity teplotní intervaly 10 °C a 40 °C, 

- při teplotě 374,05 °C nedošlo ke vznícení, ta poté zvýšena o 10 °C a došlo ke vznícení, 

- ke stanovení teploty vznícení bylo provedeno 6 dílčích zkoušek, 

- teplota vznícení zkušební textilie B stanovena na 385 °C. 

Zkušební textilie C: 

- počáteční teplota vzduchu ve zkušební peci 381,19 °C a ke vznícení nedošlo, 

- v průběhu měření využity teplotní intervaly 10 °C, 20 °C a 30 °C, 

- vznícení při teplotě 480,48 °C, ta poté snížena o 10 °C a nedošlo ke vznícení, 

- ke stanovení teploty vznícení bylo provedeno 9 dílčích zkoušek, 

- teplota vznícení zkušební textilie C stanovena na 480 °C. 

Zkušební textilie D: 

- počáteční teplota vzduchu ve zkušební peci 480,48 °C a ke vznícení nedošlo, 

- v průběhu měření využit pouze teplotní interval 10 °C, 

- vznícení při teplotě 497,91 °C,  

- ke stanovení teploty vznícení byly provedeny 3 dílčí zkoušky, 

- teplota vznícení zkušební textilie D stanovena na 500 °C. 
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Zkušební textilie E: 

- počáteční teplota vzduchu ve zkušební peci 480,48 °C a ke vznícení nedošlo, 

- v průběhu měření využit pouze teplotní interval 10 °C, 

- vznícení při teplotě 489,77 °C, 

- ke stanovení teploty vznícení byly provedeny 2 dílčí zkoušky, 

- teplota vznícení zkušební textilie E stanovena na 490 °C. 

Zkušební textilie F: 

- počáteční teplota vzduchu ve zkušební peci 492,09 °C a došlo ke vznícení, 

- v průběhu měření využity teplotní intervaly 10 °C, 20 °C a 50 °C, 

- při teplotě 376,43 °C nedošlo ke vznícení, ta poté postupně zvyšována o 10 °C, 

- vznícení při teplotě 397,91 °C, 

- ke stanovení teploty vznícení bylo provedeno 6 dílčích zkoušek, 

- teplota vznícení zkušební textilie F stanovena na 400 °C. 

Z laboratorního měření, vedoucího ke stanovení vznětlivosti testovaných autopotahů, 

vyplývají velice podobné hodnoty teploty vznícení u zkušebních textilií A, C, D a E, které 

se pohybují v rozmezí od 480 °C do 500 °C. Naopak zkušební textilie B a F mají teplotu 

vznícení až o 100 °C nižší. V Tab. 9 jsou uvedeny podrobnosti konkrétních měření, při nichž 

došlo ke vznícení a na základě kterých byla teplota vznícení stanovena. Diskuze výsledků, 

týkající se např. doby vznícení jednotlivých zkušebních textilií, rozdílů v nárůstu teploty 

ve zkušební peci při vznícení, závislosti složení a jeho poměru na teplotě vznícení, je 

uvedena v kapitole 7. 

Tab. 9 Teploty vznícení testovaných autotextilií 

Označení 

vzorku 

Hmotnost 

vzorku 

Napětí na 

termočlánku 

Teplota na 

regulátoru 

Teplota 

vzduchu v peci 
Vznícení 

Teplota 

vznícení 

Doba 

vznícení 

 [g] [mV] [C] [C] [ano/ne] [C] [min] 

A7 2,01 19,0 500 480,48 ano 480 2:20 

B6 2,00 15,00 400 385,95 ano 385 4:40 

C8 2,02 19,00 500 480,48 ano 480 2:40 

D3 2,00 19,75 520 497,91 ano 500 1:27 

E2 2,02 19,4 510 489,77 ano 490 1:52 

F6 2,02 15,50 410 397,91 ano 400 4:40 



43 

 

6.3 Stanovení průměrné doby zapálení 

Podle požadavků technické normy ČSN EN ISO 6940 [18] bylo pro stanovení 

průměrné doby zapálení připraveno z každé potahové autotextilie 12 zkušebních vzorků 

o rozměrech 200 x 80 mm. Každý zkušební vzorek byl na laboratorní váze zvážen z důvodu 

stanovení plošné hmotnosti a následně v průběhu měření pomocí hrotů uchycen do 

upínacího rámu zkušebního zařízení. Vzhledem k různé tloušťce testovaných textilií, byl 

kladen důraz na to, aby nedocházelo v upínacím rámu k jejich prověšení a tím k ovlivnění 

průběhu zkoušky a byly dodrženy shodné podmínky zkušebního postupu pro všechny 

textilie. Pokud by totiž k tomuto prověšení došlo, změnila by se vzdálenost plochy textilie 

od plynového hořáku. V některých případech bylo nutné pro stanovení průměrné doby 

zapálení připravit více zkušebních vzorků, viz podrobnosti laboratorního měření v Příloze B.  

Po vsazení upínacího rámu se zkušebním vzorkem do zkušebního zařízení, byl na 

ovládacím panelu nastaven prvotní čas představující dobu přímého působení plamene na 

plochu textilie. Tento čas se pohyboval v rozmezí 7 s až 11 s. U některých druhů testovaných 

autotextilií byla provedena předběžná zkouška, aby prvotní doba působení plamene byla 

nastavena na optimální hodnotu. Samotný zkušební postup je založen na snižování či 

zvyšování doby přímého působení plamene o 1 s, v závislosti na tom, zda dojde či nedojde 

k zapálení zkušebního vzorku. Na Obr. 16 je vidět uchycení zkušebního vzorku v upínacím 

rámu po provedené zkoušce a část odkapávajícího materiálu na papírovou podložku. 

 

Obr. 16 Zkušební vzorek v upínacím rámu po provedené zkoušce 

V průběhu měření byly v první řadě zaznamenávány časy působení přímého plamene 

a pozorována odezva textilního materiálu, zejména jeho odkapávání, šíření plamene po 

povrchu a uvolňování zplodin hoření. 
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6.3.1 Průběh laboratorního měření 

Průběh laboratorního měření pro stanovení průměrné doby zapálení je nejlépe patrný 

z časového intervalu působení plamene u jednotlivých druhů testovaných autotextilií. 

V některých případech se tento interval pohyboval v rozmezí 7 s až 9 s a ke stanovení 

výsledné hodnoty stačilo provést 12 dílčích zkoušek. V opačném případě se doba působení 

plamene v průběhu měření pohybovala v rozmezí 3 s až 8 s a ke stanovení průměrné doby 

zapálení bylo nutné provést 14 dílčích zkoušek. Co se týče předvídatelnosti reakce 

jednotlivých zkušebních vzorků shodného druhu autotextilie na působení přímého plamene, 

bylo v některých případech velmi obtížné odhadnout, zda k zapálení dojde či nikoli. Jako 

příklad jsou v Tab. 10 uvedeny doby působení plamene při měření zkušební textilie A a D, 

v jehož průběhu došlo k největším rozdílům. 

Tab. 10 Porovnání průběhu měření zkušební textilie A a zkušební textilie D  

Zkušební textilie A 

Číslo zkoušky 
Doba působení 

plamene [s] 
Výsledek Číslo zkoušky 

Doba působení 

plamene [s] 
Výsledek 

1 7 0 7 7 0 

2 8 X 8 8 0 

3 7 0 9 9 X 

4 8 X 10 8 0 

5 7 0 11 9 X 

6 8 X 12 8 X 

Zkušební textilie D 

Číslo zkoušky 
Doba působení 

plamene [s] 
Výsledek Číslo zkoušky 

Doba působení 

plamene [s] 
Výsledek 

1 8 X 8 3 0 

2 7 X 9 4 0 

3 6 X 10 5 0 

4 5 0 11 6 X 

5 6 X 12 5 X 

6 5 X 13 4 0 

7 4 X 14 5 0 

Pozn.: Znak „X“ představuje zapálení zkušebního vzorku, znak „0“ nezapálení zkušebního vzorku. 

V průběhu zkoušky textilie A byla prvotní doba působení plamene na plochu 

zkušebního vzorku nastavena na 7 s a po celou dobu měření se tato doba pohybovala 

v rozmezí 3 s (tzn. 7 s, 8 s a 9 s). Oproti tomu při zkoušce textilie D, byla pro první zkušební 
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vzorek nastavena doba působení plamene na 8 s a ta se v průběhu měření dalších zkušebních 

vzorků pohybovala v rozmezí 5 s (tzn. 3 s, 4 s, 5 s, 6 s, 7 s, 8 s). Tento rozdíl je samozřejmě 

ovlivněn první nastavenou dobou působení plamene, ale také celkovým průběhem měření, 

kdy lze u textilie D vypozorovat jeho nepravidelný průběh včetně nerovnoměrných 

výsledků. Tento rozdíl se odráží také ve výsledcích stanovení průměrné doby zapálení obou 

textilií. U textilie A je průměrná doba zapálení stanovena na 8 s a u textilie D na 6 s. 

6.3.2 Projevy působení plamene na povrch testovaných textilií 

Reakce testovaných autotextilií na přímé působení definovaného plamene byly různé 

v závislosti na nastavené době působení a na vlastnostech textilního materiálu. V případech, 

při nichž zkušební textilie splnila podmínky pro normou [18] definované trvalé hoření tzn., 

že viditelné plamenné hoření probíhalo nejméně 5 s, textilie zpravidla hořela dále a musela 

být ve zkušebním zařízení uhašena. Během laboratorního měření byly, krom zaznamenávání 

jednotlivých dob působení plamene, také pozorovány projevy působení plamene na povrchu 

textilie. Jednalo se zejména o následné šíření plamene po povrchu textilie, o tvar ohořelé 

části vzorku, odkapávání a odpadávání hořícího materiálu, uvolňování zplodin hoření 

a samovolné uhasínání zkušebního vzorku. 

Při hodnocení reakce autotextilie na přímé působení plamene je nutné zohlednit 

především to, jaká strana textilie byla tomuto působení vystavena. U potahových textilních 

materiálů automobilových sedadel předpokládáme kontakt materiálu s plamenem zejména 

z vnější strany sedadla, tzn. viditelné strany. To však neznamená, že se následky působení 

plamene z vnější strany, neprojeví s rozdíly v závislosti na době působení a vlastnostech 

materiálu, také ze strany vnitřní. Nejvýraznější rozdíly v reakci testovaných autotextilií 

oproti ostatním vykazovaly zkušební textilie C, D a E. U textilie C se na první pohled jednalo 

o relativně snadno zapalitelný materiál, což potvrzují i výsledky měření v kapitole 6.3.3. 

Textilie D oproti ostatním výrazněji prohořela ze strany odvrácené od působení plamene 

a u textilie E, jako u jediné, docházelo k odpadávání hořících částí materiálu. 

Charakteristické projevy přímého působení plamene na povrch autotextilie uvádí Tab. 11. 
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Tab. 11 Přehled charakteristických projevů přímého působení plamene na povrch testovaných autotextilií 

Označení textilie Projevy působení plamene na povrch autotextilie  

A 

Zkušební vzorky nevyhoří zcela a dochází k jejich samovolnému uhasínání, během 

hoření neuvolňují oproti ostatním větší množství zplodin hoření, zplodiny bez 

charakteristického zápachu, dochází ale k většímu odkapávání materiálu.  

B 

Po zapálení zkušebního vzorku a oddálení plamene plynového hořáku dochází velmi 

často k samovolnému uhasínání textilie, po celou dobu plamenného hoření téměř 

nedochází k odkapávání materiálu. 

C 

V krátkém čase dochází k výraznému odkapávání zkušebního vzorku, slabší materiál, 

který bez uhašení zcela vyhoří, oproti ostatním autotextiliím snadněji zapalitelný 

materiál a viditelná větší rychlost hoření.  

D 

Pokud zkušební vzorek splnil podmínku trvalého hoření 5 s, tak by bez uhašení zcela 

vyhořel, patrný výrazný zápach zplodin hoření, během hoření dochází k odkapávání 

materiálu a výrazněji prohoří ze své druhé strany. 

E 

Po zapálení zkušebního vzorku a oddálení plamene plynového hořáku dochází během 

hoření textilie k odpadávání částí hořícího materiálu, při hoření se výrazněji projevuje 

uvolňování zplodin.  

F 

Velmi špatně předvídatelný průběh zkoušky, v některých případech dojde 

k samovolnému uhašení zkušebního vzorku, v jiných hoří dál, při hoření dochází 

k odkapávání materiálu a je viditelné uvolňování zplodin hoření. 

Rozdílné reakce testovaných autotextilií na přímé působení plamene z obou stran 

zkušebního vzorku jsou viditelné na Obr. 17. Rozdíly vycházejí z doby působení plamene 

a vlastností materiálu. 

 

Obr. 17 Rozdílné reakce testovaných autotextilií na přímé působení plamene 

6.3.3 Výsledky měření 

Snadnost zapálení svisle umístěných zkušebních vzorků dle ČSN EN ISO 6940 [18] 

je odvozena od stanovení průměrné doby zapálení testovaných materiálů. U každé z šesti 

vybraných autotextilií označených písmeny A až F byla průměrná doba zapálení stanovena 

D – líc D – rub B – rub B – líc 
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na základě jednoznačně definovaného zkušebního postupu a pohybovala se v rozmezí 5 s až 

9 s. Podle tohoto kritéria byla nejsnadněji zapalitelnou autotextilií zkušební textilie C, jejíž 

průměrná doba zapálení byla stanovena na 5 s. Naopak nejhůře zapalitelnou autotextilií byla 

zkušební textilie B a F, jejichž průměrné doby zapálení byly 9 s. Jako příklad uvádím 

stanovení průměrné doby zapálení zkušební textilie A (Tab. 12). 

Tab. 12 Průběh měření zkušební textilie A včetně vyjádření výsledků měření 

Naměřené hodnoty 

Číslo zkoušky 
Doba působení 

plamene [s] 
Výsledek Číslo zkoušky 

Doba působení 

plamene [s] 
Výsledek 

1 7 0 7 7 0 

2 8 X 8 8 0 

3 7 0 9 9 X 

4 8 X 10 8 0 

5 7 0 11 9 X 

6 8 X 12 8 X 

 

Vyjádření výsledků měření 

Doba působení plamene [s] Počet případů zapálení Počet případů nezapálení 

7 0 4 

8 4 2 

9 2 0 

Pozn.: Znak „X“ představuje zapálení zkušebního vzorku, znak „0“ nezapálení zkušebního vzorku. 

Průměrná doba zapálení podle rovnice (2) podrobně popsané v kapitole 5.2.3 tedy je: 

𝜏∅ =
(4 ∙ 8) + (2 ∙ 9)

6
− 0,5 = 7,8 𝑠 

Výsledek 𝜏∅ zaokrouhlíme na nejbližší sekundu a průměrnou dobu zapálení textilie A tedy 

stanovíme na 8 s. Tato hodnota průměrné doby zapálení představuje hranici mezi zapálením 

a nezapálením testovaného materiálu, a pokud se plamenem působí přesně po tuto dobu, lze 

pozorovat oba typy chování [18]. V Tab. 13 jsou dále uvedeny průměrné doby zapálení 

všech testovaných autotextilií. Diskuzí výsledků se zabývá kapitola 7. 

Tab. 13 Průměrné doby zapálení testovaných autotextilií 

Označení textilie A B C D E F 

Průměrná doba zapálení 8 s 9 s 5 s 6 s 8 s 9 s 
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7 Diskuze výsledků měření v návaznosti na požární bezpečnost 

Z diskuze výsledků stanovených PTCH autopotahů by měl vyplynout jednoznačný 

závěr, která z testovaných autotextilií má v návaznosti na požární bezpečnost nejlepší 

a naopak nejhorší vlastnosti. Teplotu vznícení a průměrnou dobu zapálení je nutné 

vyhodnotit samostatně, protože nemusí platit, že materiál s nejvyšší teplotou vznícení podle 

[13] má zároveň nejdelší dobu zapálení podle [18]. Pokud by však obě tyto podmínky 

některá z testovaných autotextilií splnila, byla by z požárního hlediska přirozeně 

nejbezpečnější. 

7.1 Diskuze výsledků stanovené teploty vznícení testovaných autotextilií 

Na základě provedeného laboratorního měření měla nejnižší teplotu vznícení 

textilie B. Svým provedením a složením se velmi podobá textilii F, jejíž teplota vznícení 

byla pouze o 15 °C vyšší. Z materiálového zastoupení PES a PUR však závislost vyvodit 

nelze, protože ostatní testované textilie s vyšší teplotou vznícení mají zastoupení PES a PUR 

ve svém složení větší, ale také menší. 

Zaměříme-li se pouze na teplotní rozdíly během laboratorního měření jednotlivých 

zkušebních textilií, je možné vypozorovat rozdíly v maximální dosažené teplotě ve zkušební 

peci při vznícení vzorku a odvodit tak nárůst teploty v peci oproti nastavené teplotě, kterou 

zkušební pec dosahovala na počátku zkoušky. Údaje lze odečíst z výstupního grafu 

zapisovače napětí termoelektrického článku a jsou uvedeny na Obr. 18.  

 

Obr. 18 Změny teplot ve zkušební peci v průběhu laboratorního měření testovaných autotextilií 
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Z těchto údajů vyplývá, že nejvyšší nárůst teploty při vznícení zkušebního vzorku 

dosahuje textilie A a naopak k nejmenšímu nárůstu teploty došlo při vznícení zkušebního 

vzorku textilie B. V tomto případě již ale určitou závislost odvodit lze. S výjimkou textilie 

A souvisel u ostatních textilií nárůst teploty ve zkušební peci s počáteční teplotou uvnitř 

zkušební pece před vznícením zkušebního vzorku. Čím byla teplota uvnitř elektrické 

odporové pece vyšší před vznícením zkušebního vzorku, tím vyšší byl nárůst teploty 

v okamžiku vznícení. Tato závislost se však pohybovala pouze v rozdílu několika °C. V této 

souvislosti by bylo zajímavé porovnat vliv nárůstu teploty ve zkušební peci při vznícení 

vzorku na jeho množství. 

Z výsledků měření je možné také porovnat dobu vznícení jednotlivých druhů 

testovaných autotextilií. Protože je ale tato doba ovlivněna teplotou ve zkušební peci 

a výsledky porovnání by nebyly zcela objektivní, je vhodné stanovit kritérium, které bude 

pro všechny textilie shodné. Takovým kritériem můžeme zvolit teplotu, která sice nebude 

pro všechny textilie stanovenou teplotou vznícení, ale při které došlo ve zkušební peci 

ke vznícení vzorku a při níž je možné objektivně porovnat doby vznícení jednotlivých 

testovaných autotextilií. V několika případech se takovou shodu podařilo najít. Jednalo se 

o teploty 480 °C, 492 °C a 498 °C, při kterých došlo ke vznícení alespoň u dvou druhů 

zkušebních textilií a ty pak bylo možné porovnat. Podrobnosti jsou uvedeny na Obr. 19. 

 

Obr. 19 Doba vznícení zkušebních vzorků testovaných autotextilií 
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Z údajů vyplývá, že u autotextilií označených písmeny B a F dochází při těchto 

teplotách ke vznícení do jedné minuty od vložení zkušebního vzorku do elektrické odporové 

pece. Naopak u zkušební textilie C dochází při teplotě ve zkušební peci 480 °C ke vznícení 

po uplynutí 2 min a 40 s. Co se týče nebezpečí vznícení testovaných autotextilií vyhodnocuji 

tedy v návaznosti na požární bezpečnost vzhledem k výsledkům měření stanovené teploty 

vznícení a s tím související doby vznícení jako požárně nejnebezpečnější textilie B a F. 

7.2 Diskuze výsledků stanovené průměrné doby zapálení testovaných autotextilií 

Při důkladném rozboru a porovnání průměrných dob zapálení testovaných druhů 

autotextilií zjistíme, že téměř shodné výsledky vykazují materiály, které jsou si strukturou 

a složením velmi podobné. Pokud se detailně zaměříme na závislost průměrné doby zapálení 

a konkrétního materiálového složení textilie, které se krom textilií C a D pohybuje mezi 

70 % až 80 % PES a 20 % až 30 % PUR, není opět možné konstatovat, že má určitá 

autotextilie kratší, či delší průměrnou dobu zapálení pouze díky svému podílu materiálového 

zastoupení. Zkušební textilie A a E mají průměrnou dobu zapálení 8 s a zkušební textilie B 

a F 9 s. Nejkratší průměrnou dobu zapálení vykazují textilie C a D, jejichž průměrná doba 

zapálení je 5 s a 6 s. U textilie C lze tuto nejnižší hodnotu pravděpodobně odvozovat také 

z tloušťky textilního materiálu, která je, a oproti ostatním výrazně, menší. Textilie D má 

zcela rozdílné složení, protože podle údajů výrobce neobsahuje PUR a je zcela tvořena PES. 

Nejlépe je určitá závislost ve výsledcích průměrné doby zapálení a podobnosti ve složení 

a struktuře testovaných textilií patrná v Tab. 14, ve které je ke každé textilii přiřazena 

průměrná doba zapálení a tato shoda je okamžitě patrná. 

Tab. 14 Závislost průměrné doby zapálení na složení a struktuře testovaných autotextilií 

Označení textilie 

A E B F C D 

      

Průměrná doba zapálení 

8 s 9 s 5 s 6 s 

V rámci diskuze výsledků laboratorního měření pro stanovení průměrné doby zapálení 

je možné z průběhu měření porovnat u každé textilie minimální dobu zapálení, která je 
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definována jako minimální doba vystavení materiálu zdroji zapálení, k dosažení jeho 

trvalého hoření za stanovených podmínek zkoušení [18]. Nejedná se sice o dobu, při které 

dojde vždy k zapálení zkušebního vzorku, ale je důležité uvědomit si, že i při takové době 

přímého působení plamene může dojít k zapálení textilie. Jako příklad uvedu průměrnou 

dobu zapálení textilie D, která je 6 s, ale k zapálení zkušebního vzorku a k jeho trvalému 

hoření došlo i při přímém působení plamene pouze 4 s. Porovnáme-li však minimální dobu 

zapálení se stanovenou průměrnou dobou zapálení testovaných textilií, zjistíme pouze jediný 

rozdíl a to právě u výše uvedené textilie D. U všech ostatních textilií je minimální doba 

zapálení shodná se stanovenou průměrnou dobou zapálení. 

Stejným způsobem je možné z průběhu celého laboratorního měření vybrat u všech 

testovaných textilií maximální dobu, při které ještě nedojde k zapálení zkušebního vzorku. 

V tomto případě jsou rozdílné hodnoty u textilií D a F. Na základě minimálních rozdílů mezi 

průměrnou dobou zapálení, minimální dobou zapálení a maximální dobou nezapálení 

zkušebního vzorku, je potvrzena přesnost výsledků měření a hodnoty průměrné doby 

zapálení lze bezpochyby považovat za charakteristické dané látce. Přehled minimální doby 

zapálení a maximální doby nezapálení všech testovaných autotextilií s vyznačenými rozdíly 

uvádím v Tab. 15.  

Tab. 15 Minimální doba zapálení a maximální doba nezapálení testovaných autotextilií  

Označení textilie A B C D E F 

Průměrná doba zapálení 8 s 9 s 5 s 6 s 8 s 9 s 

Minimální doba zapálení  8 s 9 s 5 s 4 s 8 s 9 s 

Počet případů zapálení 4 2 5 1 5 2 

Maximální doba nezapálení  8 s 9 s 5 s 5 s 8 s 10 s 

Počet případů nezapálení 2 3 1 3 1 1 

Vzhledem k výsledkům laboratorního měření pro stanovení průměrné doby zapálení 

vyhodnocuji v návaznosti na požární bezpečnost jako nejsnadněji zapalitelnou textilii 

označenou C a D. Naopak nejhůře zapalitelnými textiliemi jsou textilie označené písmeny 

B a F. 
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7.3 Celkové vyhodnocení v návaznosti na požární bezpečnost 

Při vyhodnocování výsledků je přirozeně logické konstatovat, že materiál s nejvyšší 

teplotou vznícení a nejdelší průměrnou dobou zapálení je požárně nejbezpečnější. Naměřené 

hodnoty laboratorního měření uvedené v Tab. 16 však potvrzují, že nejvyšší teplota vznícení 

neodpovídá nejdelší době zapálení. Tato skutečnost se projevila např. u zkušebních textilií 

B a F, u nichž byla naměřena nejdelší průměrná doba zapálení, ale nejnižší teplota vznícení. 

Tab. 16 Stanovené požárně technické charakteristiky testovaných autotextilií 

Označení textilie A B C D E F 

Teplota vznícení  480 °C 385 °C 480 °C 500 °C 490 °C 400 °C 

Průměrná doba zapálení 8 s 9 s 5 s 6 s 8 s 9 s 

Protože teplota vznícení potahových textilií byla v rámci laboratorního měření 

vybrána v souvislosti s vyhříváním sedadel, je nutné vyhodnotit, zda vlivem tohoto systému 

může dojít ke vznícení autopotahu. Systém vyhřívání sedadel nedosahuje teplot, při kterých 

by mohlo dojít ke vznícení textilního materiálu. K tepelné degradaci materiálu by však 

mohlo dojít vlivem závady na systému vyhřívání a proto je nutné uvažovat s teplotou vodiče 

při elektrickém zkratu. Tato teplota může přesáhnout i 200 °C a je závislá na hodnotě 

protékajícího proudu, odporu vodiče a celkovém provedení systému vyhřívání. 

V této souvislosti považuji jako vhodný námět pro vyhodnocení reakcí autopotahů na 

jejich přímý kontakt se zahřátým tělesem např. využití modifikované zkušební metody podle 

britské technické normy BS 4790 [11], která je založena na principu umístění žhavého 

předmětu z nerezové oceli na povrch materiálu a při níž je vyhodnocováno plamenné hoření, 

žhnutí a měří se největší vzdálenost zuhelnatění testovaného materiálu od bodu působení 

žhavého kovu. 

Z hlediska bezpečnosti osob uvnitř automobilu je také velmi důležité hodnotit toxické 

účinky zplodin hoření a tepelného rozkladu. Toxicitou zplodin hoření se podrobně zabývá 

ČSN EN 60695-7-1 [15]. Dalším zkušebním metodám, včetně zahraničních, které jsou 

aplikovatelné na autotextilie a pomocí nichž lze stanovit jejich požárně nebezpečné 

vlastnosti se věnuje kapitola 4.2.2. a kapitola 4.2.3. 
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Závěr 

V současné době se pro autopotahy využívá množství textilních materiálů s odlišnými 

vlastnostmi, které se netýkají pouze konstrukčních parametrů, mechanických 

a fyziologických vlastností, ale vlastností, které souvisí také s jejich hořlavostí, vznětlivostí 

a toxicitou uvolňovaných zplodin tepelné degradace a hoření. Z hlediska bezpečnosti 

cestujících uvnitř vozidel jsou tyto vlastnosti zásadní, a proto je nutné se jimi podrobně 

zabývat. Diplomová práce je zaměřena především na stanovení vytipovaných požárně 

technických charakteristik autopotahů a následně na vyhodnocení výsledků tohoto 

laboratorního měření v návaznosti na požární bezpečnost. 

Na základě spolupráce s jedním z předních světových výrobců potahových textilií pro 

automobilová sedadla společností Johnson Controls a.s., bylo vybráno několik druhů 

zkušebních textilií, které se svým složením a vlastnostmi vzájemně nejvíce odlišovaly. 

V rámci společného hodnocení, které požárně technické charakteristiky stanovit, byl zmíněn 

systém vyhřívání sedadel, který by například vlivem závady, mohl způsobit tepelnou 

degradaci a za jistých okolností také následné vznícení textilního materiálu. Z těchto důvodů 

byla jako nejvhodnější vyhodnocena zkušební metoda dle ČSN 64 0149 [13] pro stanovení 

teploty vznícení. Jako další zkušební metoda byla z hlediska možnosti zapálení od přímého 

působení plamene vybrána metoda dle ČSN EN ISO 6940 [18] pro stanovení průměrné doby 

zapálení. 

Výsledky laboratorního měření pro stanovení vznětlivosti materiálů prokázaly, že 

teploty vznícení testovaných druhů potahových autotextilií se pohybují v rozmezí 385 °C až 

500 °C, což představuje hodnoty, které systém vyhřívání sedadel při běžném provozu zcela 

jistě nedosahuje. K tepelné degradaci textilního materiálu, by tak mohlo dojít vlivem závady 

na elektrickém zařízení. Takové případy byly již v minulosti u nejmenovaných automobilek 

zaznamenány, ale vždy se jednalo pouze o poškození materiálu a nedošlo k jeho vznícení. 

V této souvislosti bych doporučoval stanovení teploty, při které již dochází k tepelné 

degradaci materiálu a vývinu zplodin tepelného rozkladu a která bude nepochybně mnohem 

nižší než uvedené teploty vznícení. Ke zvážení doporučuji uplatnit např. zkušební metodu 

podle britské normy BS 4790 [11], případně její modifikaci, při které je umístěn žhavý 

kovový předmět na povrch zkušebního vzorku a vyhodnocováno hoření, žhnutí či jiné reakce 

testovaného materiálu. 
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Průměrná doba zapálení testovaných autotextilií se pohybovala v rozmezí 5 s až 9 s. 

Z výsledných hodnot nebylo možné stanovit závislost této požárně technické charakteristiky 

na podílu materiálového zastoupení. Byly však zjištěny shody u textilií, které jsou si svým 

složením a zpracováním velmi podobné. V průběhu laboratorního měření byly zaznamenány 

některé rozdíly v reakci zkušebních vzorků na přímé působení plamene, které se týkaly 

zejména odkapávání materiálu, samovolného uhasínání textilie, prohoření ze strany 

odvrácené od zkušebního plamene a rozdíly v intenzitě uvolňování zplodin hoření. 

Jako vhodný námět v návaznosti na požární bezpečnost pro další laboratorní měření 

na vyhodnocení požárně technických charakteristik autopotahů považuji např. stanovení 

průměrné doby zapálení u potahových textilií při zvýšené teplotě, která může být způsobena 

např. vyhříváním sedadel. V době, kdy je tímto systémem vybavena většina moderních 

automobilů, by bylo jistě zajímavé srovnání naměřených hodnot v této diplomové práci 

s hodnotami při vyšší teplotě zkušebních vzorků. Zcela nepochybně by nezanedbatelný 

rozdíl v naměřených hodnotách představovalo také testování potahových materiálů, které již 

jsou ve vozidlech určitou dobu používané. V rámci stanovení vznětlivosti potahových 

textilií sedadel automobilů by také bylo možné prověřit závislost nárůstu teploty ve zkušební 

peci vlivem vznícení zkušebního vzorku na jeho množství. Všechny tyto aspekty ovlivňují 

vyhodnocení celkové požární bezpečnosti v interiéru vozidel. 
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Příloha A: Laboratorní měření dle ČSN 64 0149 

Tab. A1 Podrobnosti laboratorního měření zkušební textilie A dle ČSN 64 0149 

Zkušební textilie A Datum měření: 6. 1. 2016 

 Materiálové složení vrchní textilie: 100 % PES 

Materiálové složení celkové: 70 % PES, 30 % PUR 

Plošná hmotnost vrchní textilie: 220 g·m-2 

Celková plošná hmotnost: 492 g·m-2 

 

Obr. A1 Zkušební textilie A Pozn.: Celková plošná hmotnost stanovena v laboratoři 

 

Podmínky v laboratoři 

Teplota: 22,3 °C Tlak: 970 mbar Vlhkost: 19,7 % 

 

Průběh měření 

Světle zbarvené zplodiny tepelného rozkladu se slabým zápachem. Pokud nedošlo ke vznícení, 

docházelo k postupnému úbytku zplodin až k úplnému vymizení. První příznaky zplodin 

u zkušebního vzorku A1 ve 4 minutě měření. Se zvyšující se teplotou se časové intervaly, kdy 

docházelo k projevům ve formě vývinu zplodin tepelného rozkladu ostatních zkušebních vzorků, 

zkracovaly. Během měření zkušebního vzorku A7 dochází k prvním příznakům uvolňování 

zplodin tepelného rozkladu již po 17 vteřinách a ve 2 min 20 s  ke vznícení. 

 

Stanovení teploty vznícení 

Označení 

vzorku 

Hmotnost 

vzorku 

Napětí na 

termočlánku 

Teplota na 

regulátoru 

Teplota 

vzduchu 

v peci 

Průtok 

vzduchu 
Vznícení 

Teplota 

vznícení 

Doba 

vznícení 

 [g] [mV] [C] [C] [l·min-1] [ano/ne] [C] [min] 

A1 2,01 13,42 360 348,33 3,55 ne – – 

A2 2,01 13,8 370 357,38 3,40 ne – – 

A3 2,00 14,6 390 376,43 3,30 ne – – 

A4 2,02 15,4 410 395,48 3,20 ne – – 

A5 2,01 15,4 410 395,48 3,20 ne – – 

A6 2,00 17,2 450 438,10 3,10 ne – – 

A7 2,01 19 500 480,48 2,90 ano 480 2:20 

A8 2,03 18,6 490 470,93 2,95 ne – – 

Na základě provedených měření stanovena teplota vznícení zkušební textilie A na 480 °C. 
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Příloha A: Laboratorní měření dle ČSN 64 0149 

Tab. A2 Podrobnosti laboratorního měření zkušební textilie A dle ČSN 64 0149 

Zkušební textilie A Datum měření: 6. 1. 2016 

 
 Část výstupního grafu ze zapisovače napětí termoelektrického článku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Křivka popisuje průběh měření vzorků A6, A7 a A8. Je 

z ní patrné zvýšení teploty mezi vzorky A6 a A7 

o 42,38 °C. Během měření vzorku A7 dochází 

ke vznícení. Tepelná degradace vzorku A8 zvýší nepatrně 

teplotu ve zkušební peci. Tato teplota ale přesto není 

dostatečná a ke vznícení během měření vzorku A8 

nedojde. 

Obr. A2 Křivka zobrazující průběh měření zkušební textilie A s popisem 

 
Projevy tepelné degradace 

Spečený uhlíkatý zbytek zkušebního vzorku textilie A po provedené zkoušce, který na svém 

povrchu vytvořil celistvou, ale křehkou krustu a uvnitř byl vyplněn mnoha dutinami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. A3 Zkušební vzorek textilie A po provedené zkoušce 
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Příloha A: Laboratorní měření dle ČSN 64 0149 

Tab. A3 Podrobnosti laboratorního měření zkušební textilie B dle ČSN 64 0149 

Zkušební textilie B Datum měření: 5. 1. 2016 

 Materiálové složení vrchní textilie: 100 % PES 

Materiálové složení celkové: 72 % PES, 28 % PUR 

Plošná hmotnost vrchní textilie: 260 g·m-2 

Celková plošná hmotnost: 651 g·m-2 

 

Obr. A4 Zkušební textilie B Pozn.: Celková plošná hmotnost stanovena v laboratoři 

 

Podmínky v laboratoři 

Teplota: 22,2 °C Tlak: 967 mbar Vlhkost: 15,5 % 

 

Průběh měření 

Během laboratorního měření zkušebního vzorku B1 již po 9 vteřinách patrné zplodiny tepelného 

rozkladu, které se po 30 vteřinách zbarvily do žluta a charakterizoval je výrazný zápach. Při měření 

ostatních zkušebních vzorků nastaly podobné projevy, pouze s delšími časovými intervaly vlivem 

postupně se snižující teploty. Pokud nedošlo ke vznícení vzorku, nastal výrazný úbytek zplodin 

tepelného rozkladu. Vznícení, při kterém byla stanovena teplota vznícení, nastalo při měření 

vzorku B6. Ke vznícení došlo po uplynutí 4 min a 40 s zkoušky. 

 

Stanovení teploty vznícení 

Označení 

vzorku 

Hmotnost 

vzorku 

Napětí na 

termočlánku 

Teplota na 

regulátoru 

Teplota 

vzduchu 

v peci 
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vzduchu 
Vznícení 

Teplota 

vznícení 

Doba 

vznícení 

 [g] [mV] [C] [C] [l·min-1] [ano/ne] [C] [min] 

B1 2,00 20,00 520 503,57 2,80 ano 505 0:30 

B2 2,00 19,50 510 492,09 2,85 ano 490 0:37 

B3 2,01 17,90 470 454,65 3,00 ano 455 1:25 

B4 2,02 16,20 430 414,29 3,20 ano 415 2:37 

B5 2,01 14,50 390 374,05 3,35 ne – – 

B6 2,00 15,00 400 385,95 3,30 ano 385 4:40 

B7 2,01 15,40 410 395,58 3,25 ne – – 

B8 2,02 15,75 420 403,72 3,20 ano 405 3:35 

Na základě provedených měření stanovena teplota vznícení zkušební textilie B na 385 °C. 



SCHWAMBERGER, Dan Stanovení požárně technických charakteristik autopotahů 

 

P4 

 

Příloha A: Laboratorní měření dle ČSN 64 0149 

Tab. A4 Podrobnosti laboratorního měření zkušební textilie B dle ČSN 64 0149 

Zkušební textilie B Datum měření: 6. 1. 2016 

 
 Část výstupního grafu ze zapisovače napětí termoelektrického článku 

  

Křivka popisuje průběh měření vzorků B3, B4 a B5. 

Snížení teploty vzduchu v peci mezi měřením 

jednotlivých vzorků až o 40 °C. Při vznícení vzorku B3 

je patrný větší nárůst teploty než při vznícení vzorku B4. 

Tepelná degradace vzorku B5 částečně zvýší teplotu 

v peci, ale přesto ke vznícení již nedojde. 

Obr. A5 Křivka zobrazující průběh měření zkušební textilie B s popisem 

 
Projevy tepelné degradace 

Uhlíkatý zbytek zkušebního vzorku textilie B vykazuje podobné vlastnosti jako u textilie A. Opět 

je na svém povrchu tvořen křehkou krustou a uvnitř dutinami. Na vzorku umístěném v misce je 

však vidět část vnitřního roztaveného zbytku, který má vlivem vysoké teploty snahu vzkypět na 

povrch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. A6 Zkušební vzorek textilie B po provedené zkoušce 
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Příloha A: Laboratorní měření dle ČSN 64 0149 

Tab. A5 Podrobnosti laboratorního měření zkušební textilie C dle ČSN 64 0149 

Zkušební textilie C Datum měření: 6. 1. 2016 

 Materiálové složení vrchní textilie: 100 % PES 

Materiálové složení celkové: 87 % PES, 13 % PUR 

Plošná hmotnost vrchní textilie: 515 g·m-2 

Celková plošná hmotnost: 616 g·m-2 

 

Obr. A7 Zkušební textilie C Pozn.: Celková plošná hmotnost stanovena v laboratoři 

 

Podmínky v laboratoři 

Teplota: 24 °C Tlak: 972 mbar Vlhkost: 23,3 % 

 

Průběh měření 

V průběhu laboratorního měření viditelný postupný nárůst intenzity a přechod v trvalé uvolňování 

zplodin tepelného rozkladu. Pokud nedošlo ke vznícení, nastal výrazný úbytek zplodin tepelného 

rozkladu, který postupně zcela vymizel. Oproti ostatním zkušebním textiliím byly během měření 

zaznamenány zvukové efekty, projevující se zejména slabým praskáním. Zápach velmi slabý, 

neidentifikovatelný. 

 

Stanovení teploty vznícení 

Označení 

vzorku 

Hmotnost 

vzorku 

Napětí na 

termočlánku 

Teplota na 

regulátoru 

Teplota 

vzduchu 

v peci 

Průtok 

vzduchu 
Vznícení 

Teplota 

vznícení 

Doba 

vznícení 

 [g] [mV] [C] [C] [l·min-1] [ano/ne] [C] [min] 

C1 2,00 14,80 400 381,19 3,35 ne - - 

C2 2,01 15,25 410 391,90 3,30 ne - - 

C3 2,02 15,80 420 404,76 3,25 ne - - 

C4 2,01 16,10 430 411,90 3,20 ne - - 

C5 2,02 16,60 440 423,81 3,15 ne - - 

C6 2,00 17,10 450 435,71 3,10 ne - - 

C7 2,00 17,80 470 452,33 3,05 ne - - 

C8 2,02 19,00 500 480,48 2,90 ano 480 2:40 

C9 2,01 18,60 490 470,93 2,95 ne - - 

Na základě provedených měření stanovena teplota vznícení zkušební textilie C na 480 °C. 
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Příloha A: Laboratorní měření dle ČSN 64 0149 

Tab. A6 Podrobnosti laboratorního měření zkušební textilie C dle ČSN 64 0149 

Zkušební textilie C Datum měření: 6. 1. 2016 

 
 Část výstupního grafu ze zapisovače napětí termoelektrického článku 

  

Křivka popisuje průběh měření vzorků C7, C8 a C9. 

Během měření vzorku C8 dochází ke vznícení. Oproti 

předchozím zkušebním textiliím A a B je výraznější 

nárůst teploty ve zkušební peci vlivem tepelné degradace 

zkušebního vzorku a to zejména u vzorku C9. Nárůst 

teploty ve zkušební peci při vznícení je ale menší než 

u textilií A a B. 

Obr. A8 Křivka zobrazující průběh měření zkušební textilie C s popisem 

 
Projevy tepelné degradace 

Rozdílný povrch spečeného uhlíkatého zbytku textilie C oproti ostatním. Povrch vzorku je po 

provedené zkoušce více lesklý a vzhledem ke tvaru zkušební misky pravidelně vzkypělý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. A9 Zkušební vzorek textilie C po provedené zkoušce 
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Příloha A: Laboratorní měření dle ČSN 64 0149 

Tab. A7 Podrobnosti laboratorního měření zkušební textilie D dle ČSN 64 0149 

Zkušební textilie D Datum měření: 5. 1. 2016 

 Materiálové složení vrchní textilie: 100 % PES 

Materiálové složení celkové: 100 % PES 

Plošná hmotnost vrchní textilie: výrobcem neuvedeno 

Celková plošná hmotnost: 829 g·m-2 

 

Obr. A10 Zkušební textilie D Pozn.: Celková plošná hmotnost stanovena v laboratoři 

 

Podmínky v laboratoři 

Teplota: 22,2 °C Tlak: 967 mbar Vlhkost: 14,8 % 

 

Průběh měření 

Již po 1 min a 20 s průběhu laboratorního měření byl u všech zkušebních vzorků cítit výrazný 

zápach zplodin tepelného rozkladu. Nedošlo-li ke vznícení, nastal postupný úbytek zplodin, který 

pokračoval až do jejich úplného vymizení. V 10 minutě měření zcela bez zplodin tepelného 

rozkladu. Vznícení, na základě kterého byla stanovena teplota vznícení, nastalo při měření vzorku 

D3 a proběhlo po uplynutí 1 min a 27 s. Průběh měření doprovázely u všech vzorků velmi podobné 

projevy. 
 

 

Stanovení teploty vznícení 

Označení 

vzorku 

Hmotnost 

vzorku 

Napětí na 

termočlánku 

Teplota na 

regulátoru 

Teplota 

vzduchu 

v peci 

Průtok 

vzduchu 
Vznícení 

Teplota 

vznícení 

Doba 

vznícení 

 [g] [mV] [C] [C] [l·min-1] [ano/ne] [C] [min] 

D1 2,00 19,00 500 480,48 2,90 ne – – 

D2 2,00 19,50 510 492,09 2,85 ne – – 

D3 2,00 19,75 520 497,91 2,80 ano 500 1:27 

D4 2,01 19,75 520 497,91 2,80 ano 500 1:32 

D5 2,00 19,75 520 497,91 2,80 ano 500 1:35 

Na základě provedených měření stanovena teplota vznícení zkušební textilie D na 500 °C. 
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Příloha A: Laboratorní měření dle ČSN 64 0149 

Tab. A8 Podrobnosti laboratorního měření zkušební textilie D dle ČSN 64 0149 

Zkušební textilie D Datum měření: 5. 1. 2016 

 
 Část výstupního grafu ze zapisovače napětí termoelektrického článku 

  

Křivka popisuje průběh měření vzorků D2, D3, D4 

a D5. Ke vznícení s rozdílnými nárůsty teploty 

ve zkušební peci dochází během měření vzorků D3, D4 

a D5. Zajímavý je nárůst teploty v peci vlivem tepelné 

degradace během měření zkušebního vzorku D2, kdy je 

ve zkušební peci dosažena stejná teplota vzduchu, jako 

ta, při které dojde u vzorku D3 ke vznícení. 

Obr. A11 Křivka zobrazující průběh měření zkušební textilie D s popisem 

 
Projevy tepelné degradace 

Oproti ostatním zkušebním textiliím na první pohled patrné menší množství vzkypělého 

uhlíkatého zbytku ve zkušební misce. Povrch tohoto zbytku po vyjmutí vzorku ze zkušební pece 

nebyl celistvý, neboť jeho větší část byla v roztaveném stavu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. A12 Zkušební vzorek textilie D po provedené zkoušce 
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Příloha A: Laboratorní měření dle ČSN 64 0149 

Tab. A9 Podrobnosti laboratorního měření zkušební textilie E dle ČSN 64 0149 

Zkušební textilie E Datum měření: 6. 1. 2016 

 Materiálové složení vrchní textilie: 99 % PES, 1 % PUR 

Materiálové složení celkové: 75 % PES, 25 % PUR 

Plošná hmotnost vrchní textilie: 350 g·m-2 

Celková plošná hmotnost: 601 g·m-2 

 

Obr. A13 Zkušební textilie E Pozn.: Celková plošná hmotnost stanovena v laboratoři 

 

Podmínky v laboratoři 

Teplota: 21,9 °C Tlak: 970 mbar Vlhkost: 20,1 % 

 

Průběh měření 

K prvním viditelným projevům uvolňování zplodin tepelného rozkladu dochází u všech 

zkušebních vzorků do 20 s zkoušky. Tyto jsou zbarveny do žluta a nabývají stále na intenzitě až 

do 1 minuty, kdy je tento jev intenzivní a trvalý. Pokud nedojde ke vznícení, nastává po 4 minutě 

zjevný úbytek zplodin, které po 7 minutách průběhu zkoušky zcela vymizí. Během měření 

zkušebního vzorku E2 dochází v čase 1 min a 52 s ke vznícení. Průběh měření vzorků E2 a E3 je 

téměř shodný se změnami v projevech tepelné degradace v řádech jednotek sekund. 

 

Stanovení teploty vznícení 

Označení 

vzorku 

Hmotnost 

vzorku 

Napětí na 

termočlánku 

Teplota na 

regulátoru 

Teplota 

vzduchu 

v peci 

Průtok 

vzduchu 
Vznícení 

Teplota 

vznícení 

Doba 

vznícení 

 [g] [mV] [C] [C] [l·min-1] [ano/ne] [C] [min] 

E1 2,01 19 500 480,48 2,90 ne – – 

E2 2,02 19,4 510 489,77 2,85 ano 490 1:52 

E3 2,02 19,4 510 489,77 2,85 ano 490 1:57 

Na základě provedených měření stanovena teplota vznícení zkušební textilie E na 490 °C. 
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Příloha A: Laboratorní měření dle ČSN 64 0149 

Tab. A10 Podrobnosti laboratorního měření zkušební textilie E dle ČSN 64 0149 

Zkušební textilie E Datum měření: 6. 1. 2016 

 
 Část výstupního grafu ze zapisovače napětí termoelektrického článku 

  

Na zobrazené křivce je opět patrný částečný nárůst 

teploty ve zkušební peci vlivem degradace materiálu 

zkušebního vzorku E1. Vrcholy křivky při vznícení jsou 

u zkušebních vzorků E2 a E3 v podstatě shodné. 

 

Obr. A14 Křivka zobrazující průběh měření zkušební textilie E s popisem 

 
Projevy tepelné degradace 

Na povrchu spečeného uhlíkatého zbytku textilie E je celistvá, ale křehká krusta matné barvy, pod 

níž je viditelný lesklý roztavený zbytek. Po vychladnutí byl tento zbytek tak křehký, že nebylo 

možné vyjmout celý obsah ze zkušební misky, aniž by došlo k jeho poškození. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. A15 Zkušební vzorek textilie E po provedené zkoušce 
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Příloha A: Laboratorní měření dle ČSN 64 0149 

Tab. A11 Podrobnosti laboratorního měření zkušební textilie F dle ČSN 64 0149 

Zkušební textilie F Datum měření: 7. 1. 2016 

 Materiálové složení vrchní textilie: 100 % PES 

Materiálové složení celkové: 80 % PES, 20 % PUR 

Plošná hmotnost vrchní textilie: 300 g·m-2 

Celková plošná hmotnost: 725 g·m-2 

 

Obr. A16 Zkušební textilie F Pozn.: Celková plošná hmotnost stanovena v laboratoři 

 

Podmínky v laboratoři 

Teplota: 24,4 °C Tlak: 972 mbar Vlhkost: 25,5 % 

 

Průběh měření 

Na začátku laboratorního měření, kdy teplota vzduchu ve zkušební peci dosahovala 492,09 °C, 

došlo již po 15 s k viditelným projevům uvolňování zplodin tepelného rozkladu a po 40 s došlo 

ke vznícení. V průběhu následujících měření, při kterých byla postupně snižována teplota, bylo 

možné pozorovat postupné zbarvení zplodin tepelného rozkladu do žluté barvy. Tyto dále 

nabývaly na intenzitě a přecházely v trvalý jev. Teplota vznícení textilie F byla stanovena na 

základě měření zkušebního vzorku F6, při kterém nastalo vznícení v čase 4 min a 40 s. 

 

Stanovení teploty vznícení 

Označení 

vzorku 

Hmotnost 

vzorku 

Napětí na 

termočlánku 

Teplota na 

regulátoru 

Teplota 

vzduchu 

v peci 

Průtok 

vzduchu 
Vznícení 

Teplota 

vznícení 

Doba 

vznícení 

 [g] [mV] [C] [C] [l·min-1] [ano/ne] [C] [min] 

F1 2,01 19,50 510 492,09 2,85 ano 490 0:40 

F2 2,00 18,60 490 470,93 2,95 ano 470 1:10 

F3 2,00 16,60 440 423,81 3,15 ano 425 2:20 

F4 2,03 14,60 390 376,43 3,35 ne – – 

F5 2,02 15,00 400 385,95 3,30 ne – – 

F6 2,02 15,50 410 397,91 3,25 ano 400 4:40 

Na základě provedených měření stanovena teplota vznícení zkušební textilie F na 400 °C. 
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Příloha A: Laboratorní měření dle ČSN 64 0149 

Tab. A12 Podrobnosti laboratorního měření zkušební textilie F dle ČSN 64 0149 

Zkušební textilie F Datum měření: 7. 1. 2016 

 
 Část výstupního grafu ze zapisovače napětí termoelektrického článku 

  

Křivka části výstupního grafu popisuje průběh měření 

zkušebních vzorků F1, F2 a F3. Je z ní patrné snižování 

teploty ve zkušební peci mezi vzorky F1 a F2 o 20 °C 

a mezi vzorky F2 a F3 o 50 °C. V okamžiku vznícení 

během měření vzorku F3 je zajímavý mnohem menší 

nárůst teploty než u vzorků F1 a F2. 

Obr. A17 Křivka zobrazující průběh měření zkušební textilie F s popisem 

 
Projevy tepelné degradace 

Po vyjmutí vzorku ze zkušební pece byla na první pohled patrná změna ve struktuře uhlíkatého 

zbytku, u něhož byl podíl roztavené části mnohem větší, než u ostatních zkušebních textilií. Menší 

množství uhlíkatého zbytku ve zkušební misce bylo naopak podobné, jako v případě zkušebního 

vzorku D. Po vyjmutí vzorku ze zkušební pece byl patrný roztavený stav uhlíkatého zbytku, jehož 

povrch nebyl celistvý a po vychladnutí se stal opět velmi křehkým. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. A18 Zkušební vzorek textilie F po provedené zkoušce 
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Příloha B: Laboratorní měření dle ČSN EN ISO 6940 

Tab. B1 Podrobnosti laboratorního měření zkušební textilie A dle ČSN EN ISO 6940 

Zkušební textilie A Datum měření: 7. 1. 2016 

 Materiálové složení vrchní textilie: 100 % PES 

Materiálové složení celkové: 70 % PES, 30 % PUR 

Plošná hmotnost vrchní textilie: 220 g·m-2 

Celková plošná hmotnost: 492 g·m-2 

 

Obr. B1 Zkušební textilie A Pozn.: Celková plošná hmotnost stanovena v laboratoři 

 

Podmínky v laboratoři 

Teplota: 25,4 °C Tlak: 972 mbar Vlhkost: 34,9 % 

 

Naměřené hodnoty 

Číslo zkoušky 
Doba působení 

plamene [s] 
Výsledek Číslo zkoušky 

Doba působení 

plamene [s] 
Výsledek 

1 7 0 7 7 0 

2 8 X 8 8 0 

3 7 0 9 9 X 

4 8 X 10 8 0 

5 7 0 11 9 X 

6 8 X 12 8 X 

 

Vyjádření výsledků měření 

Doba působení plamene [s] Počet případů zapálení Počet případů nezapálení 

7 0 4 

8 4 2 

9 2 0 

𝜏∅ =
(4 ∙ 8) + (2 ∙ 9)

6
− 0,5 = 7,8 𝑠 

Výslednou hodnotu dle ČSN EN ISO 6940 zaokrouhlíme na nejbližší sekundu. 

Na základě provedených měření zkušební textilie A stanovena průměrná doba zapálení 8 s. 
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Příloha B: Laboratorní měření dle ČSN EN ISO 6940 

Tab. B2 Podrobnosti laboratorního měření zkušební textilie A dle ČSN EN ISO 6940 

Zkušební textilie A Datum měření: 7. 1. 2016 

 
 Projevy přímého působení plamene na plochu zkušebních vzorků 

Zkušební vzorky A samostatně uhasínají a nevyhoří zcela, jako tomu bylo v případě zkušebních 

vzorků textilie D. Neuvolňují takové množství zplodin hoření s charakteristickým zápachem, ale 

více odkapávají. Téměř totožný průběh zkoušek č. 7 a č. 8. 

 

Obr. B2 Rozdílné projevy působení plamene na líci zkušební textilie A 

 

Obr. B3 Rozdílné projevy působení plamene na rubu zkušební textilie A 

   0                X                  0                 X                 0                 X 

  0                 0                  X                 0                  X                X 
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Příloha B: Laboratorní měření dle ČSN EN ISO 6940 

Tab. B3 Podrobnosti laboratorního měření zkušební textilie B dle ČSN EN ISO 6940 

Zkušební textilie B Datum měření: 7. 1. 2016 

 Materiálové složení vrchní textilie: 100 % PES 

Materiálové složení celkové: 72 % PES, 28 % PUR 

Plošná hmotnost vrchní textilie: 260 g·m-2 

Celková plošná hmotnost: 651 g·m-2 

 

Obr. B4 Zkušební textilie B Pozn.: Celková plošná hmotnost stanovena v laboratoři 

 

Podmínky v laboratoři 

Teplota: 26,6 °C Tlak: 971 mbar Vlhkost: 34,4 % 

 

Naměřené hodnoty 

Číslo zkoušky 
Doba působení 

plamene [s] 
Výsledek Číslo zkoušky 

Doba působení 

plamene [s] 
Výsledek 

1 7 0 7 9 0 

2 8 0 8 10 X 

3 9 0 9 9 X 

4 10 X 10 8 0 

5 9 X 11 9 0 

6 8 0 12 10 X 

 

Vyjádření výsledků měření 

Doba působení plamene [s] Počet případů zapálení Počet případů nezapálení 

7 0 1 

8 0 3 

9 2 3 

10 3 0 

𝜏∅ =
(2 ∙ 9) + (3 ∙ 10)

5
− 0,5 = 9,1 𝑠 

Výslednou hodnotu dle ČSN EN ISO 6940 zaokrouhlíme na nejbližší sekundu. 

Na základě provedených měření zkušební textilie B stanovena průměrná doba zapálení 9 s. 
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Příloha B: Laboratorní měření dle ČSN EN ISO 6940 

Tab. B4 Podrobnosti laboratorního měření zkušební textilie B dle ČSN EN ISO 6940 

Zkušební textilie B Datum měření: 7. 1. 2016 

 
 Projevy přímého působení plamene na plochu zkušebních vzorků 

Po zapálení zkušebního vzorku a oddálení plamene plynového hořáku docházelo velmi často 

k samovolnému uhasínání textilie. Ač jsou na některých vzorcích patrné známky možného 

odkapávání materiálu, tak k tomuto jevu téměř nedocházelo. 

 

Obr. B5 Rozdílné projevy působení plamene na líci zkušební textilie B 

 

Obr. B6 Rozdílné projevy působení plamene na rubu zkušební textilie B 

   0                 0                   0                  X                  X              0 

   0                 X                  X                 0                   0                X 



SCHWAMBERGER, Dan Stanovení požárně technických charakteristik autopotahů 

 

P17 

 

Příloha B: Laboratorní měření dle ČSN EN ISO 6940 

Tab. B5 Podrobnosti laboratorního měření zkušební textilie C dle ČSN EN ISO 6940 

Zkušební textilie C Datum měření: 7. 1. 2016 

 Materiálové složení vrchní textilie: 100 % PES 

Materiálové složení celkové: 87 % PES, 13 % PUR 

Plošná hmotnost vrchní textilie: 515 g·m-2 

Celková plošná hmotnost: 616 g·m-2 

 

Obr. B7 Zkušební textilie C Pozn.: Celková plošná hmotnost stanovena v laboratoři 

 

Podmínky v laboratoři 

Teplota: 26,1 °C Tlak: 971 mbar Vlhkost: 38,7 % 

 

Naměřené hodnoty 

Číslo zkoušky 
Doba působení 

plamene [s] 
Výsledek Číslo zkoušky 

Doba působení 

plamene [s] 
Výsledek 

1 8 X 8 5 X 

2 7 X 9 4 0 

3 6 X 10 5 X 

4 5 X 11 4 0 

5 4 0 12 5 X 

6 5 X 13 4 0 

7 4 0 14 5 0 

 

Vyjádření výsledků měření 

Doba působení plamene [s] Počet případů zapálení Počet případů nezapálení 

4 0 5 

5 5 1 

6 1 0 

7 1 0 

8 1 0 

𝜏∅ =
(5 ∙ 4) + (1 ∙ 5)

6
+ 0,5 = 4,7 𝑠 

Výslednou hodnotu dle ČSN EN ISO 6940 zaokrouhlíme na nejbližší sekundu. 

Na základě provedených měření zkušební textilie C stanovena průměrná doba zapálení 5 s. 
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Příloha B: Laboratorní měření dle ČSN EN ISO 6940 

Tab. B6 Podrobnosti laboratorního měření zkušební textilie C dle ČSN EN ISO 6940 

Zkušební textilie C Datum měření: 7. 1. 2016 

 
 Projevy přímého působení plamene na plochu zkušebních vzorků 

Během měření docházelo v krátkém čase k výraznému odkapávání zkušebního vzorku. Jedná se 

o slabší materiál, který by bez uhašení pravděpodobně zcela vyhořel. V začátku měření muselo 

dojít k postupnému snižování doby působení plamene plynového hořáku. 

 

Obr. B8 Rozdílné projevy působení plamene na líci zkušební textilie C 

 

Obr. B9 Rozdílné projevy působení plamene na rubu zkušební textilie C 

   X               X                 X               X                 0               X               0 

 X                0                  X                0                   X               0                 0 
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Příloha B: Laboratorní měření dle ČSN EN ISO 6940 

Tab. B7 Podrobnosti laboratorního měření zkušební textilie D dle ČSN EN ISO 6940 

Zkušební textilie D Datum měření: 7. 1. 2016 

 Materiálové složení vrchní textilie: 100 % PES 

Materiálové složení celkové: 100 % PES 

Plošná hmotnost vrchní textilie: výrobcem neuvedeno 

Celková plošná hmotnost: 829 g·m-2 

 

Obr. B10 Zkušební textilie D Pozn.: Celková plošná hmotnost stanovena v laboratoři 

 

Podmínky v laboratoři 

Teplota: 25,5 °C Tlak: 972 mbar Vlhkost: 37,1 % 

 

Naměřené hodnoty 

Číslo zkoušky 
Doba působení 

plamene [s] 
Výsledek Číslo zkoušky 

Doba působení 

plamene [s] 
Výsledek 

1 8 X 8 3 0 

2 7 X 9 4 0 

3 6 X 10 5 0 

4 5 0 11 6 X 

5 6 X 12 5 X 

6 5 X 13 4 0 

7 4 X 14 5 0 

 

Vyjádření výsledků měření 

Doba působení plamene [s] Počet případů zapálení Počet případů nezapálení 

3 0 1 

4 1 2 

5 2 3 

6 3 0 

7 1 0 

8 1 0 

𝜏∅ =
(1 ∙ 3) + (2 ∙ 4) + (3 ∙ 5)

5
+ 0,5 = 5,7 𝑠 

Výslednou hodnotu dle ČSN EN ISO 6940 zaokrouhlíme na nejbližší sekundu. 

Na základě provedených měření zkušební textilie D stanovena průměrná doba zapálení 6 s. 
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Příloha B: Laboratorní měření dle ČSN EN ISO 6940 

Tab. B8 Podrobnosti laboratorního měření zkušební textilie D dle ČSN EN ISO 6940 

Zkušební textilie D Datum měření: 7. 1. 2016 

 
 Projevy přímého působení plamene na plochu zkušebních vzorků 

Pokud zkušební vzorek splnil podmínku trvalého hoření po dobu 5 s, tak poté již zcela vyhořel. 

Oproti ostatním zkušebním textiliím je u této patrný výrazný zápach. Textilie D také více 

odkapává a výrazněji prohoří ze své druhé strany. 

 

Obr. B11 Rozdílné projevy působení plamene na líci zkušební textilie D 

 

Obr. B12 Rozdílné projevy působení plamene na rubu zkušební textilie D 

   X                 X                 X                0                 X               X               X 

   0                 0                   0                X                 X                 0                0 
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Příloha B: Laboratorní měření dle ČSN EN ISO 6940 

Tab. B9 Podrobnosti laboratorního měření zkušební textilie E dle ČSN EN ISO 6940 

Zkušební textilie E Datum měření: 7. 1. 2016 

 Materiálové složení vrchní textilie: 99 % PES, 1 % PUR 

Materiálové složení celkové: 75 % PES, 25 % PUR 

Plošná hmotnost vrchní textilie: 350 g·m-2 

Celková plošná hmotnost: 601 g·m-2 

 

Obr. B13 Zkušební textilie E Pozn.: Celková plošná hmotnost stanovena v laboratoři 

 

Podmínky v laboratoři 

Teplota: 25 °C Tlak: 972 mbar Vlhkost: 30 % 

 

Naměřené hodnoty 

Číslo zkoušky 
Doba působení 

plamene [s] 
Výsledek Číslo zkoušky 

Doba působení 

plamene [s] 
Výsledek 

1 9 X 7 7 0 

2 8 X 8 8 X 

3 7 0 9 7 0 

4 8 X 10 8 0 

5 7 0 11 9 X 

6 8 X 12 8 X 

 

Vyjádření výsledků měření 

Doba působení plamene [s] Počet případů zapálení Počet případů nezapálení 

7 0 4 

8 5 1 

9 2 0 

𝜏∅ =
(4 ∙ 7) + (1 ∙ 8)

5
+ 0,5 = 7,7 𝑠 

Výslednou hodnotu dle ČSN EN ISO 6940 zaokrouhlíme na nejbližší sekundu. 

Na základě provedených měření zkušební textilie E stanovena průměrná doba zapálení 8 s. 
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Příloha B: Laboratorní měření dle ČSN EN ISO 6940 

Tab. B10 Podrobnosti laboratorního měření zkušební textilie E dle ČSN EN ISO 6940 

Zkušební textilie E Datum měření: 7. 1. 2016 

 
 Projevy přímého působení plamene na plochu zkušebních vzorků 

Po 9 s průběhu zkoušky začínají odpadávat z textilního materiálu jeho části. Výraznější projev 

uvolňování zplodin hoření. Při působení plamene 7 s na plochu textilie, nedojde ani v jednom 

případě k zapálení a při působení 8 s, hoření bez samovolného uhašení přetrvá. 

 

Obr. B14 Rozdílné projevy působení plamene na líci zkušební textilie E 

 

Obr. B15 Detailně zobrazené projevy působení plamene na líci zkušebních vzorků s největšími rozdíly 

  X                 X                 0                  X               0               X 

    0                 X                    0                    0                    X                 X 
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Příloha B: Laboratorní měření dle ČSN EN ISO 6940 

Tab. B11 Podrobnosti laboratorního měření zkušební textilie F dle ČSN EN ISO 6940 

Zkušební textilie F Datum měření: 7. 1. 2016 

 Materiálové složení vrchní textilie: 100 % PES 

Materiálové složení celkové: 80 % PES, 20 % PUR 

Plošná hmotnost vrchní textilie: 300 g·m-2 

Celková plošná hmotnost: 725 g·m-2 

 

Obr. B16 Zkušební textilie F Pozn.: Celková plošná hmotnost stanovena v laboratoři 

 

Podmínky v laboratoři 

Teplota: 25,4 °C Tlak: 970 mbar Vlhkost: 23 % 

 

Naměřené hodnoty 

Číslo zkoušky 
Doba působení 

plamene [s] 
Výsledek Číslo zkoušky 

Doba působení 

plamene [s] 
Výsledek 

1 11 X 7 9 0 

2 10 0 8 10 X 

3 11 X 9 9 X 

4 10 X 10 8 0 

5 9 X 11 9 0 

6 8 0 12 10 X 

 

Vyjádření výsledků měření 

Doba působení plamene [s] Počet případů zapálení Počet případů nezapálení 

8 0 2 

9 2 2 

10 3 1 

11 2 0 

𝜏∅ =
(2 ∙ 8) + (2 ∙ 9) + (1 ∙ 10)

5
+ 0,5 = 9,3 𝑠 

Výslednou hodnotu dle ČSN EN ISO 6940 zaokrouhlíme na nejbližší sekundu. 

Na základě provedených měření zkušební textilie F stanovena průměrná doba zapálení 9 s. 
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Příloha B: Laboratorní měření dle ČSN EN ISO 6940 

Tab. B12 Podrobnosti laboratorního měření zkušební textilie F dle ČSN EN ISO 6940 

Zkušební textilie F Datum měření: 7. 1. 2016 

 
 Projevy přímého působení plamene na plochu zkušebních vzorků 

Velmi málo předvídatelný průběh zkoušky, v některých případech dojde k samovolnému uhašení 

zkušebního vzorku, v jiných hoření pokračuje dál. Při hoření dochází k odkapávání materiálu a je 

viditelné uvolňování zplodin hoření. 

 

Obr. B17 Rozdílné projevy působení plamene na líci zkušební textilie F 

 

Obr. B18 Detailně zobrazené projevy působení plamene na líci zkušebních vzorků s největšími rozdíly 

  X                 0                  X                  X                X                 0 

  0                 X                  X                   0                 0                 X 
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Příloha C: Zkušební zařízení a pomůcky pro stanovení teploty vznícení 

 

Obr. C1 Elektrická odporová pec včetně pomůcek [13] 

1 vnější topný válec, 2 vnitřní válec, 3 topné vinutí, 4 izolační materiál, 5 vnější plášť, 

6 příruba, 7 víko, 8 vyjímatelný uzávěr, 9 trubička pro přívod vzduchu, 10 fixační bloky, 

11 držák vzorku, 12 vodící tyč, 13 termočlánek (čidlo) regulátoru, 14 termočlánek pro 

měření teploty vzduchu, 15 termočlánek pro měření teploty vzorku, 16 podstavný prstenec 

(bloky). 



SCHWAMBERGER, Dan Stanovení požárně technických charakteristik autopotahů 

 

P26 

 

Příloha C: Zkušební zařízení a pomůcky pro stanovení teploty vznícení 

Tab. C1 Zkušební zařízení a pomůcky laboratorního měření 

Zkušební zařízení použitá pro stanovení vznětlivosti autotextilií včetně identifikace 

 

  

Obr. C2 Regulátor teploty vzduchu v peci Obr. C3 Regulátor průtoku vzduchu 

Teplotní regulátor Clare 4.0 

Výrobce Clasic 

Výrobní číslo 40/2004 

Průtokoměr vzduchu LPM Air 

Výrobce Omega 

 

 

 

  

Obr. C4 Zapisovač napětí termoelektrického článku Obr. C5 Elektrická odporová pec 

Dvouliniový zapisovač kompaktní RD 45A 

Výrobce Omega 

Inventární číslo 25801/0 

Elektrická odporová pec tzv. Setchkinova 

Výrobce Clasic 

Inventární číslo 25350/0 

 

 Ostatní pomocná zařízení pro provedení laboratorního měření: 

Laboratorní váha SBL 51: výrobce Scaltec, inventární číslo 558/452 

Informativní měřidlo času (stopky): výrobce Bentime, přesnost setiny vteřin 
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Příloha D: Cejchovní řada termoelektrických napětí článku Chromel – 

Alumel 

Tab. D1 Cejchovní řada termoelektrických napětí článku Chromel - Alumel 

[°C] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

0 
0.040 0.040 0.040 0.041 0.041 0.041 0.042 0.041 0.042 0.042  

-0.80 -0.40 0.00 0.40 0.81 1.22 1.63 2.05 2.46 2.88 3.30 

100 
0.041 0.041 0.041 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040  

3.30 3.71 4.12 4.53 4.93 5.33 5.73 6.13 6.53 6.93 7.33 

200 
0.040 0.040 0.041 0.040 0.041 0.041 0.041 0.041 0.042 0.041  

7.33 7.73 8.13 8.54 8.94 9.35 9.76 10.17 10.58 11.00 11.41 

300 
0.041 0.042 0.041 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042  

11.41 11.82 12.24 12.65 13.07 13.49 13.91 14.33 14.75 15.17 15.59 

400 
0.043 0.042 0.042 0.042 0.042 0.043 0.043 0.043 0.042 0.043  

15.59 16.02 16.44 16.86 17.28 17.70 18.13 18.56 18.98 19.41 19.84 

500 
0.043 0.042 0.043 0.042 0.043 0.043 0.042 0.043 0.043 0.042  

19.84 20.27 20.69 21.12 21.54 21.97 22.40 22.82 23.25 23.68 24.10 

600 
0.042 0.043 0.043 0.042 0.043 0.042 0.042 0.042 0.043 0.042  

24.10 24.52 24.95 25.38 25.80 26.23 26.65 27.07 27.49 27.92 28.34 

700 
0.042 0.042 0.042 0.042 0.041 0.042 0.042 0.041 0.042 0.041  

28.34 28.76 29.18 29.60 30.02 30.43 30.85 31.27 31.68 32.10 32.51 

800 
0.040 0.041 0.042 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040  

32.51 32.91 33.32 33.74 34.14 34.55 34.95 35.36 35.76 36.16 36.56 

900 
0.040 0.040 0.040 0.040 0.039 0.040 0.039 0.039 0.039 0.039  

36.56 36.96 37.36 37.76 38.16 38.55 38.95 39.34 39.73 40.12 40.51 

1000 
0.039 0.038 0.039 0.039 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038  

40.51 40.80 41.28 41.67 42.06 42.44 42.82 43.20 43.58 43.96 44.34 

1100 
0.038 0.037 0.038 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.036 0.037  

44.34 44.72 45.09 45.47 45.84 46.21 46.58 46.95 47.32 47.68 48.05 

1200 
0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.035 0.036 0.035 0.035 0.035  

48.05 48.41 48.77 49.13 49.49 49.85 50.20 50.56 50.91 51.26 51.61 

Pozn.: Tabulka byla zpracována podle přiložené pomůcky laboratorního měření. 
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Příloha E: Průtok vzduchu Setchkinovou pecí v závislosti na jeho 

teplotě 

 

Obr. E1 Grafická pomůcka pro nastavení průtoku vzduchu Setchkinovou pecí [Ing. Bohdan Filipi, Ph.D.] 
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Příloha F: Zkušební zařízení pro stanovení průměrné doby zapálení 

 

Obr. F1  Zkušební zařízení pro stanovení průměrné doby zapálení [28] 
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Příloha G: Statistická data – požáry dopravních prostředků 

Statistická data byla vybrána ze statistických ročenek [5] Ministerstva vnitra – generálního 

ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Obrázky zpracoval autor 

diplomové práce. 

Požáry v dopravních prostředcích 

 

Obr. G1 Počty požárů v dopravních prostředcích a pracovních strojích v letech 2005 až 2014 

 

Obr. G2 Požáry v dopravních prostředcích v porovnání s celkovým počtem požárů 

 

Obr. G3 Procento zastoupení požárů dopravních prostředků k celkovému počtu požárů 
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Přímé škody způsobené požáry dopravních prostředků 

 

Obr. G4 Výše škod v jednotlivých letech 

 

Obr. G5 Porovnání celkových škod se škodami způsobenými požáry dopravních prostředků  

 

Obr. G6 Podíl výše škod od požárů dopravních prostředků z celkové výše škod způsobených požáry 

v procentech 
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Škody na zdraví způsobené požáry dopravních prostředků 

 

Obr. G7 Počty zraněných a usmrcených osob vlivem požáru vozidel 

 

Obr. G8 Srovnání počtu zraněných a usmrcených osob vlivem požárů vozidel s celkovými počty zraněných a 

usmrcených vlivem požárů 

 

Obr. G9 Podíl zraněných a usmrcených osob od požárů vozidel z celkového počtu zraněných a usmrcených 

osob v procentech 
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