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Anotace  

MARÁK, Jakub. Způsoby sanace konstrukcí a interiéru po požárech. Ostrava, 2018. 

Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce Ing. 

Adam Thomitzek. 

Bakalářská práce se zabývá způsoby sanace konstrukcí a interiéru po požáru. Je 

rozdělena do čtyř částí. V první části  je teoreticky popsáno chování stavebních konstrukcí 

při působení požáru, jejich následná poškození a možná obnova těchto poškození. Druhá 

část této práce se zabývá zplodinami hoření, které svými vlastnostmi, dlouhodobým 

působením negativně ovlivňují zdraví člověka a poškozují materiály, na kterých jsou 

usazené. Ve třetí části jsou uvedené možné způsoby sanace po požáru. Zejména odstranění 

usazených zplodin hoření na stavebních konstrukcích. Na závěr je zmíněna bezpečnost práce 

při provádění sanačních prací a jsou zhodnoceny jednotlivé sanační metody. 

Klíčová slova: sanace; stavební konstrukce; zplodiny hoření. 

 

Annotation 

MARÁK, Jakub. Means of the Rehabilitation of Constructions and Interior 

Equipment after Fires. Ostrava, 2018. Bachelor thesis. VSB - Technical University of 

Ostrava. Supervisor Ing. Adam Thomitzek. 

The bachelor thesis deals with means of rehabilitation of constructions and interiors 

after fire. It is divided into four parts. In the first part is theoretically described the behavior 

of building construction at influence of the fire, their following damage and possible renewal 

of these damages. The second part of this thesis deals with combustion products, which by 

its own properties, long term effects negatively affect human health and damage the 

materials on which they are settled. In the third part are provides possible ways of 

rehabilitation after the fire. In particular, removal of settled combustion products on building 

construction. In conclusion is mentioned safety work during rehabilitation works and the 

individual remediation methods are evaluated. 
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Úvod 

Každý požár dokáže způsobit nepříjemné škody na majetku. Může jít o rozsáhlý 

požár ve výrobní hale, ve které jsou drahé technologické celky, nebo o požár jen docela 

malého rozsahu v podobě spálených potravin v zapomenutém hrnci na peci. V každém 

případě se jedná o událost, která s sebou nese řadu dalších nepříjemností. V průběhu 

požáru se do prostoru uvolňují životu nebezpečné toxické látky a agresivní plyny, které 

následně zamoří, jak prostředí bezprostředně zasažené požárem, tak okolní místnosti a 

veškeré  jejich vybavení. Zplodiny hoření se vyskytují nejen v ovzduší, ale také se usazují 

na povrchu stavebních konstrukcí, zařízeních a veškerých věcí nacházejících se v interiérech. 

Látky, které se neodstraní negativně ovlivňují zdraví člověka a poškozují materiály, na 

kterých jsou usazené.  

V případech, kdy je možná obnova zasaženého prostoru nebo vybavení požárem a 

její provedení je levnější, než pořízení věci nové se využívají technologické postupy na 

odstranění vzniklých škod. Touto problematikou se zabývají sanační firmy, které se 

specializují na odstranění škod vzniklé požárem. Sanační firmy využívají moderní techniku 

např. zařízení na tryskání suchého ledu. Tato technika je účinná na odstranění ulpělých sazí 

a šetrná k ošetřujícímu povrchu. Nebo pro odstranění zápachu po požáru používají ozónovací 

zařízení, které produkuje ozón, ten má díky svým silným oxidačním vlastnostem dezinfekční 

a dezodorizační účinky. Těmito technologickými zařízeními běžně člověk nedisponuje a 

proto využívá nabízené služby působících sanačních firem na trhu. 

 V následujícím obsahu této bakalářské práce je popsáno chování stavebních 

konstrukcí vlivem požáru a jaké poškození vznikají na dřevěných, betonových a ocelových 

konstrukcích. Následně je uvedeno několik možností jejich obnovy pro zachování jejich 

funkcí a dalšího užívání. V další části této práce se zabývám zplodinami hoření, které svými 

vlastnostmi dlouhodobým působením negativně ovlivňují zdraví člověka a poškozují 

materiály, na kterých jsou usazené. Dále jsou popsány metody na odstranění škod vzniklé 

požárem. Především odstranění usazených zplodin hoření na stavebních konstrukcích. Na 

závěr je zmíněna bezpečnost práce při provádění sanačních prací. 
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Rešerše 

Pro řešení hlavní problematiky jsem vycházen z následujících zdrojů: 
KUPILÍK, Václav. Stavební konstrukce z požárního hlediska. Praha: Grada Publishing, 

2006. ISBN 80-247-1329-2. 

Kniha popisuje proces hoření, požární legislativu a také se zabývá tématy zaměřená 

na chování nejpoužívanějších materiálů při požáru. Konstrukční prvky a míry poškození 

povrchů železobetonových konstrukcí vlivem požáru. Dále je zde kapitola věnovaná 

panelovým domům z hlediska požární bezpečnosti. Tato kniha mi byla hlavním podkladem 

pro napsání mé bakalářské práce v této oblasti. 

 

KUČERA, Petr, Tereza ČESELSKÁ a Pavlína MATEČKOVÁ. Požární odolnost 

stavebních konstrukcí. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. 

ISBN 978-80-7385-094-4. 

 Tato publikace se zabývá stavebními konstrukcemi z hlediska požární odolnosti. 

Jsou v nich uvedeny požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí, základní popis 

stavebních konstrukcí, jejich fyzikální a mechanické vlastnosti. Jsou zde také popsané 

následné jejich změny za zvýšených teplot. 

 

BENEŠ, M., ŠTEFAN, R. Povrchové odštěpování betonových konstrukcí při požáru. 

Stavební obzor, 6/2011.  

V tomto odborném článku jsou shrnuty poznatky o tepelném odštěpování z povrchu 

betonových konstrukcí vystavených vysokému teplotnímu zatížení při požáru. V článku jsou 

popsány příčiny a projevy odštěpování.  Tento odborný článek mi byl nápomocen pro lepší 

pochopení dané problematiky. 
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1. Dřevěné konstrukce 

Dřevo jako stavební materiál je nejstarší z materiálu používaných ve stavebnictví. Ve 

srovnání s ostatními stavebními materiály jsou dřevěné stavby nejmenší zátěží pro životní 

prostředí a potřebu energie při jejich výstavbě, užívání i likvidaci. Dřevo je obnovitelnou 

surovinou a jeho možnosti použití v posledních desetiletích vrostly díky způsobům využití 

dřevní hmoty, zpracování méně hodnotného dřeva a dřevního odpadu. Vedle používaní 

rostlého dřeva na konstrukce se vyskytují například lamelové konstrukce.  

Dřevo je hořlavý materiál, avšak při působení požáru se chová příznivěji než např. 

ocelové konstrukce. U dřevěných konstrukcí dochází k jejímu postupnému odhořívání a 

vzniku zuhelnatělé vrstvy na povrchu. Tato vrstva částečně chrání před účinky požáru vnitřní 

část průřezu. Ta pak zůstává požárem nepoškozena. Na základě zbytkového průřezu je 

následně dána celková únosnost konstrukčního prvku. 

1.1  Struktura a hořlavost dřeva 

Dřevo, které je vysušené na konstantní hmotnost, obsahuje podobnou chemickou 

skladbu, která není výrazně ovlivněna druhem dřeviny.  Složení většiny druhů dřeva je cca 

50 % uhlíku, 43 % kyslíku, 6 % vodíku, 0,3 % dusíku. Dřevo je složitý heterogenní systém 

složený zejména z hlavních složek a doplňující složky. Hlavní složky představuje celulóza 

46 – 56 %, hemicelulóza 23 – 35 % a lignin 26 – 35 %. Doplňující složky jsou látky  

pryskyřičné, dusíkaté, tuky, barviva apod. [3]. 

Vzhledem ke své chemické struktuře se dřevo řadí k hořlavým materiálům, přičemž 

jeho hořlavost je ovlivněna mnoha faktory. K nejdůležitějším patří zejména rozměry 

jednotlivých průřezů, tvar, obvod, způsob opracování povrchu. Hořlavost dřevěného 

materiálu je závislá na poměru mezi povrchem a objemem prvku. Šíření plamene je tím větší 

čím je větší tento poměr. Ten roste s drsným povrchem, trhlinami, ostrými hranami. Tomu 

se předchází při hoblování dřevěných prvků a zaoblování hran. Trhliny a praskliny jsou 

především problémem u rostlého dřeva. Lepené lamelové dřevo je převáže bez prasklin a 

trhlin, tím pádem vykazuje menší hloubku zuhelnatění než dřevo rostlé [1]. 
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1.2  Poškození vznikající na dřevěných konstrukcích při požáru 

Vystavený konstrukční prvek ze dřeva nebo materiál na bázi dřeva požáru z počátku 

na povrchu vzplane a hoří do té doby, než se vytvoří zuhelnatělá vrstva dřevní hmoty – 

dřevěného uhlí. Tato vrstva brání přístupu vzduchu do vnitřních částí průřezu, to způsobuje 

tlumení hoření a zvýšení tepelně izolačních vlastností. Část vrstvy s teplotou nad 200 °C se 

nazývá vrstva pyrolýzy. Hodnota tepelné vodivosti zuhelnatělé vrstvy se rovná přibližně 

jedné šestině tepelné vodivosti samotného rostlého dřeva. Takže zuhelnatělá vrstva působí 

jako izolant a rozklad dřeva pod ní probíhá zpomaleně. Uprostřed  průřezu zůstává teplota 

mnohem nižší, než na povrchu. Vnitřní část průřezu dřevěného konstrukčního prvku pod 

zuhelnatělou vrstvou má nezměněné, jak mechanické, tak fyzikální vlastnosti. Za kritickou 

mez deformace zatížené nosné dřevěné konstrukce se považuje průměrná teplota jádra 

přibližně 120 °C [1][4]. 

Na Obr. 1 je znázorněna změna v průřezu dřevěného prvku. Úbytek únosnosti těchto 

prvků je dán pouze redukcí jejich průřezu účinkem požáru. Mezi zuhelnatěním dřeva a 

dobou požáru byla početními zkouškami zjištěna lineární závislost. Dřevo při požáru 

odhořívá postupně a při jen částečném poškození ohněm lze dřevěné konstrukce používat 

nadále. Tepelný rozklad dřeva je popsaný v Tabulka 1 [4]. 

 

Obr. 1  Změna dřeva v průřezu konstrukčního prvku během požáru[2]. 

 

 



 

5 

 

Tabulka 1 Tepelný rozklad dřeva [1]. 

Teplotní interval Probíhající děj 

< 100 °C vysušování dřeva, ztráta volné vlhkosti 

100 – 150 °C při dlouhodobém působení celková ztráta volné vlhkosti 

159 – 200 °C vývin vodní páry, ztráta vázané vlhkosti. 

200 – 280 °C pyrolýza, narůstá vývoj vodní páry a uvolňují se těkavé látky o malé 

výhřevnosti cca do 5000 kJ/m3 

280 – 400 °C exotermická reakce, vzniká směs lehce zápalných plynů s vysokou 

výhřevností, a to 8400 do 16 600 kJ/m3 

400 – 500 °C uvolnění hořlavých plynů s výhřevností až 20 000 kJ/m3 

> 500 °C vývin plynů se redukuje 

1.3  Konstrukční sanace dřevěných konstrukcí 

Oprava poškozených dřevěných konstrukcích vychází na základě stavebně 

technického průzkumu (rozměry průřezu, materiálové charakteristiky apod.) a analýze 

zkoumané konstrukce. Cílem tohoto analyzování je zhodnocení statické funkce jednotlivých 

prvků, zjištění druhů namáhání. Výsledkem je posouzení únosnosti a použitelnosti 

konstrukce [5]. 

Vlivem zmenšení průřezu dřevěného konstrukčního prvku při požáru je zapotřebí 

zhodnotit míru poškození. V případě možnosti sanace dřevěných konstrukcí lze vykonat 

několika metodami zpevnění jednotlivých prvků, za účelem obnovení statické funkce 

dřevěných prvků i celé konstrukce. 

Mezi metody zpevňování vlivem zvětšení průřezu se řadí příložkování a výškové 

nastavení. Mezi metody sanace patří také protézování a plombování. Tyto metody jsou 

založené na principu doplnění respektive nahrazením poškozeného dřeva v prvku např. 

dřevem zdravým nebo jiným materiálem [6]. 
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1.3.1 Protézování 

Za protézování dřevěného prvku se rozumí výměna poškozené části za novou. 

Příklad protézování lze viděn na Obr. 2. Nová část se nazývá protéza jejíž rozměr a tvar je 

shodný s nahrazovanou částí. Materiál protézy se většinou shoduje s původním materiálem, 

ale může být použit i odlišný materiál např. jiný druh dřeva, polymerbeton v kombinaci se 

sklolaminátovými pruty [5]. 

 

Obr. 2 Protézování za pomocí tesařského šikmého spoje [7]. 

Klasické protézování probíhá vložením dřevěného prvku spojeného tesařskými spoji. 

Většinou se jedná o rovné nebo šikmé plátování zajištěné svorníky. Typ tesařského spoje je 

určen druhem namáhání konstrukčního prvku. Rovné plátované spoje se uplatňují například 

u sloupků krovů, kde dochází k tlakovému namáhání. Při namáhání sloupů na kroucení nebo 

vzpěr je doporučeno použití nůžkového spoje. U prvku namáhaných na ohyb, jako jsou např. 

krokve dochází k protézování šikmým plátováním. Jednotlivé typy tesařských spojů jsou 

znázorněny na Obr. 3. Cílem protézování je obnovit pevnost a tuhost prvku, tyto vlastnosti 

jsou zajištěny nejen svorkováním, ale i doplněním epoxidovým nebo i jiným vhodným 

lepidlem [6]. 
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a) rovný  b) nůžkový  c) křížový  

Obr. 3 Tesařské spoje při protézování dřevěných prvků [6]. 

1.3.2 Plombování 

Plombování neboli doplnění se uskutečňuje u prvků s poškozením menšího rozsahu, 

z pravidla do 30 %. Plombování je znázorněné na Obr. 4 a využívá se v případě, kdy není 

poškozen celý průřez dřevěného prvku. Dochází k odstranění poškozené části, očištění až na 

zdravý nepoškozený povrch a vložení předem připravené vložky. Ta se připevní pomocí 

vrutů, hřebíků nebo svorníků. Spoj je vhodné doplnit např. epoxidovou pryskyřicí. 

Plombovací metoda je vhodná k zajištění celistvosti nebo pevnosti v tahu konstrukčního 

prvku [8]. 

 

Obr. 4 Plombování (1 – oslabená část, 2 – plomba) [9]. 
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1.3.3 Přiložkování 

Příložkování se používá k zesílení poškozeného prvku nebo k celkovému zvýšení 

nosnosti konstrukce. Příložky jsou ze dřeva (např. hranol, deska), oceli v podobě U  profilů 

nebo plát. Aplikace příložek obvykle bývá z jedné nebo dvou stran daného prvku. Ale může 

se také dle potřeby přiložit i ze tří nebo ze všech čtyř stran. Parametry příložek, jako jsou 

délka, tloušťka, počet a druh příložky je dán statickým výpočtem [6]. 
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2. Betonové konstrukce 

Beton je kompozitní materiál, jehož složení tvoří obvykle směs kameniva, pojiva  

vody, případně různé  přísady upravující jeho vlastnosti. Beton rozlišujeme na následující 

druhy podle použitého pojiva: cementový, asfaltový, sádrový a další. Označením „beton“ se 

všeobecně rozumí beton cementový, který je pro své dobré konstrukční a mechanické 

vlastnosti nejvíce rozšířený. Má dobrou pevnost v tlaku, ale řádově menší pevnost v tahu 

[3]. 

Z hlediska požární odolnosti se beton považuje za nehořlavý materiál s relativně 

nízkou tepelnou vodivostí. I přes jeho dobré vlastnosti je značně ovlivňován zvýšenými 

teplotami vznikajícími při požáru. Vlivem těchto extrémně zvýšených teplot dochází 

k dočasným nebo trvalým změnám fyzikálních a mechanických vlastností betonu.  Mezi 

negativní projevy betonu se řadí povrchová degradace, odštěpování, zmenšení pevnosti a 

modulu pružnosti. 

2.1 Chování nevyztuženého betonu při vyšších teplotách 

Při nižších teplotách 20 – 300 °C probíhají fyzikálně chemické změny, které jsou 

ovlivněny především změnou vlastností cementového pojiva, kamenivo je ještě relativně 

stabilní.  Při dosažení teploty 100 °C nastává dehydratace betonu, to znamená, že se začíná 

odpařovat volná a fyzikálně vázaná voda. To přispívá k malému zvýšení betonové pevnosti, 

avšak k poklesu modelu pružnosti. Při teplotách 100 – 400 °C je pevnost pozitivně 

ovlivňována nehydratovanými jádry cementu. A to u prostých betonů při teplotě 200 – 300 

°C ani během delšího časového působení (max. 10 hodin) se nesnižuje jeho pevnost. Při 

teplotách 400 – 500 °C dochází k uvolnění chemicky vázané vody ze struktury betonu. To 

je důsledkem rozkladu hydroxidu vápenatého na oxid vápenatý a vodu, při čemž se rychle 

mění fyzikální vlastnosti beton a to hlavně zmenšení pevnosti a modulu pružnosti. Při teplotě 

1200 °C nastává u běžných betonů tání, u žáruvzdorných při teplotě 1550 °C [1][4]. 

2.2  Chování vyztuženého betonu při vyšších teplotách 

Negativní vlastnosti prostého betonu, jako jsou nízká únosnost v tahu, ohybu, smyku 

atd. se eliminují vkládáním většinou ocelové výztuže do kriticky namáhavé oblasti průřezu 
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betonového prvku tak, aby přenášely vzniklá napětí. Ocelovou výztuž chrání před vlivy 

okolního prostředí (vlhkosti, vlivy vysokých teplot v případě požáru) tzv. krycí vrstva 

betonu. 

Při vyšších teplotách je ovlivňována soudržnost výztuže s betonem. Ta je za 

normálních podmínek zajišťována stejnou teplotní roztažností obou materiálů. Rozdíl 

hodnot součinitele roztažnosti betonu a oceli se nad teplotou 100 °C zvětšuje. Ocelová 

výztuž má vyšší hodnotu teplotní roztažnosti než beton. To zapříčiňuje u vyšších teplot vznik 

napětí ocelové výztuže v betonu a pozvolnému poklesu soudržnosti výztuže s betonem [1]. 

Odolnost železového betonu je při požáru ovlivňována tloušťkou krycí vrstvy betonu. 

Krycí vrstva ovlivňuje dobu přestupu tepla betonovou vrstvou. To je zobrazené na diagramu 

na Obr. 5. Pro příklad při vnější teplotě odpovídající normové křivce požáru, se při tloušťce 

10 mm krycí vrstvy zahřeje výztuž na teplotu cca 470 °C za dobu 50 min. Při tloušťce krytí 

20 mm se teplota ve stejném čase pohybovala kolem 350 °C a při krycí vrstvě o tloušťce 50 

mm jen kolem 130 °C. Rozložení teploty závisí také na tvaru a rozměrech výztuže [1]. 

 

Obr. 5 Diagram průběh teplot v několika hloubkách betonu pod povrchem 
v závislosti na době trvání požáru A-v ohnisku požáru; B – v hloubce 10 mm; C – v hloubce 
20 mm; D – v hloubce 30 mm; E – v hloubce 40 mm; F – v hloubce 60 mm; G – v hloubce 
80 mm [1]. 
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Požární odolnost je ovlivňována nejen podle druhu oceli a způsobu uložení výztuže, 

ale také i odklonem napětí od její meze průtažnosti, zejména na straně namáhané tahem. Při 

zahřátí výztuže na teplotu 200 °C, nastává výrazný pokles meze průtažnosti a při teplotách 

400 – 600 °C dosahuje maximálních napětí. Z těchto důvodů se u železobetonových 

konstrukcí za kritickou teplotu výztuže považuje 530 °C [1]. 

2.3  Povrchové odštěpování betonových konstrukcí 

Při působení požáru na betonové konstrukce dochází k extrémnímu teplotnímu 

zatížení a tímto vlivem může docházek k degradaci a odštěpování povrchu betonu. 

Pravděpodobnost vzniku těchto jevu lze z těží předpovědět a to z důvodů složitosti 

parametrů, které vstupují do procesu. Odštěpení má za následek výraznou ztrátu povrchové 

hmoty betonového průřezu, zrychlováním nárůstu teploty uvnitř prvku, ztrátou pevnosti, 

obnažení výztuže vlivem ztráty krycí vrstvy betonu. V následující fázi pokračuje rozvoj 

trhlin a nastává odlupování dalších svrchních vrstev betonu. To vede často ke ztrátě celkové 

únosnosti konstrukce. Odštěpování betonu je ovlivněno mnoha faktory. Mezi ně patří 

zejména rychlost tepelného zatížení, rozměry průřezu prvku, počáteční vlhkost betonu, 

použité kamenivo, rozložení napětí v průřezu prvku a množství a typ výztuže při zahřívaném 

povrchu [10]. 

2.3.1 Příčina odštěpování 

Při lokálním nárůstu teploty povrchu betonu na přibližně 95 °C nastává v betonu 

dodatečná hydratace. To znamená, že se volná voda přeměňuje v chemicky vázanou za 

současného uvolnění odpovídajícího množství energie. Při přesáhnutí teploty 105 °C začíná 

dehydratace betonu, neboli uvolnění vázané vody v betonu. Současně vlhkost prostupuje do 

chladnějších míst v průřezu. Jelikož má beton nízkou permeabilitu nemůže prostupující voda 

prostupovat, tak rychle, jak rychle se uvolňuje vlivem dehydratace a vypařování ze struktury 

betonu. Tím je zapříčiněn vznik tzv. bariéry která brání dalšímu pohybu vlhkosti a způsobuje 

narůst pórového tlaku v těsné blízkosti zasaženého povrchu. To je schematicky znázorněno 

na Obr. 6. Společně s teplotní roztažností je tomuto jevu přiřazována příčina povrchové 

degradace betonu. Degradace se při extrémních teplotních podmínkách projevuje 

povrchovým odprýsknutím [10]. 
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Obr. 6 Schématické znázornění vývoje teploty, vlhkosti a pórového tlaku [10]. 

Odštěpování povrchu betonu při tepleném namáhání lze podle způsobu a jeho příčin 

rozdělit na jednotlivé typy. Těmi jsou explozivní odštěpování, plošné odštěpování, štěpení a 

odprýsknutí částí kameniva, oddělení hran a rohových částí. 

2.3.2 Explozivní odštěpování 

Explozivní odštěpování probíhá v časovém rozmezí 7 až 30 minut od vzniku požáru 

za teplotního intervalu mezi 150 – 400 °C. Především závisí na druhu betonu. Projevuje se 

prudkým odlupováním menších či větších částí o plošném rozměru 100 až 300 mm a hloubce 

15 až 20 mm. Významný ovlivňující faktor vzniku explozivního odštěpování je vnitřní pnutí. 

Vnitřní pnutí vzniká pohybem vody a páry v průřezu vlivem rychlého nárůstu teplotního 

gradientu. Tento jev se může projevit náhodně, opakovaně a to i v místech odštěpením už 

poškozených. Tímto se může projevit hluboké prohloubení a výrazné ztenčení 

konstrukčního prvku, které může vést, až ke zhroucení celé konstrukce [4][10]. 

Explozivní odštěpení betonové vrstvy vlivem požáru lze vidět na Obr. 7. Na obrázku 

je znázorněn beton po 119 min při požární zkoušce. Jeho povrchová vrstva byla poškozena 

do hloubky 60 mm a tím odstraněna krycí vrstva výztuže [11]. 
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Obr. 7 Odprýsknutí betonové vrstvy vlivem požáru [11]. 

Podle Bulletin D‘Information CEB lze díky správně zvolenému průřezu částečně 

snížit nebo úplně vyloučit nebezpečí explozivního odprýsknutí. Nebezpečí explozivního 

odprýsknutí v závislosti na rozměrech průřezu je zobrazeno na Obr. 8. A to z důvodu že 

v průřezu s dostatečnou teplotní kapacitou roste teplota pomaleji. Tím následně i pohyb vody 

a páry je pomalejší [4]. 

 

Obr. 8 Nebezpečí explozivního odprýsknutí v závislosti na rozměrech průřezu[4]. 
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2.3.3 Plošné odštěpování 

Plošné odštěpování stejně jako explozivní odštěpování může nastávat v počáteční 

fázi požáru. Projevem plošného odštěpování je vznik podpovrchových puchýřů a dutin. To 

je zapříčiněné nárůstem a působením vysoké teploty. Uvolněné vrstvy betonu následně často 

odpadávají od povrchu a vzniká nebezpečí, kdy dochází k odstranění krycí vrstvy betonu a 

obnažení výztuže [10]. 

2.3.4 Štěpení a odprýsknutí části kameniva 

Štěpení a odprýsknutí části kameniva je způsobeno zejména rozdílnou roztažností 

jednotlivých přísad betonu, použitého kameniva a současného poškození vazeb kameniva se 

zatvrdlou cementovou směsí. K tomuto jevu dochází zejména kvůli fyzikálním a 

chemických změn v průběhu působení vysokých teplot [10]. 

2.3.5 Oddělení hran a rohových částí 

Oddělení hran a rohových částí nastává v pokročilejší fázi požáru. Vlivem tepelného 

namáhání, při němž se rozvinou trhliny důsledkem tahového napětí kolem hran a rohů 

v místech, kde je uložená výztuž. Tento jev je vidět na Obr. 9 [10]. 

 

Obr. 9 Oddělení hran na betonovém sloupu vlivem působení vysokých teplot [11]. 
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2.4  Sanace betonových a železobetonových konstrukcí 

Sanace betonových a železobetonových konstrukcí po požáru se většinou týká 

obnovení poškozené části konstrukce, obnovení krycí vrstvy betonu nad výztuží a ošetření 

alkality prostředí ve kterém se výztuž nachází. Pro správné provedení sanace je zapotřebí 

dodržet technologické postupy a používat materiály k tomu určené.  

Před zahájením úpravy podkladu je nezbytné provést  v rámci stavebně – technického 

průzkumu diagnostiku stávajícího stavu konstrukce. V rámci diagnostiky se zaměřujeme na 

parametry podkladu. Z hlediska kvality podkladu je následně určen způsob jeho očištění, 

správná volba materiálu a způsob provedení sanace [12]. 

2.4.1 Předúprava povrchu 

V rámci čištění povrchu je cílem odstranění všech nesoudržných, nebo 

zdegenerovaných částí konstrukce. Před nanesením ochranných vrstev a správkového 

materiálu je zapotřebí také očistit odhalenou výztuž a odstranit z ní veškeré nečistoty 

v podobě prachu, rzi, malty, které  snižují přilnavost nové vrstvy nebo přispívají ke tvorbě 

koroze. Čistění může probíhat několika způsoby od mechanického  ručního bourání pomocí 

elektrického či pneumatického nářadí, přes využití pískovací nebo jiné abrazivní metody. 

Způsob čištění je volen dle rozsahu čištěného místa, přístupnosti poškozené konstrukce a 

dalších okolnostech.  

Odstranění poškozené vrstvy nesmí ovlivnit stabilitu, bezpečnost konstrukce a její 

funkci. Splnění této podmínky může být za pomocí jejího dočasného podepření, resp. 

postupné odstraňování betonu a současná průběžná obnova tak, aby nedošlo k výraznému 

oslabení konstrukce [12]. 

Po dokonalém očištění podkladu, zbavení všech nesoudržných částí nastává otevření 

pórového systému konstrukce, do kterého přijdou zakotvit nové vrstvy. Povrch podkladu 

může být v kvalitní podobě, kdy už není zapotřebí jeho úpravy pro přilnavost nové vrstvy 

nebo povrch podkladu nesplňuje minimální požadavky a nelze očekávat, že by bez dalšího 

technologického ošetření byla oprava úspěšná. Pro zlepšení parametrů podkladního povrchu 

se aplikuje adhezní můstek [13]. 
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2.4.2 Ochrana výztuže 

V případně sanace železobetonu je zapotřebí provést antikorozní ochranu odhalené 

výztuže. Její aplikaci lze vidět na Obr. 10. A to z důvodu zamezení elektrochemické koroze 

vlivem styku vody a kyslíku s povrchem kovu. Pro antikorozní ochranu se nejčastěji 

používají pelymercementové malty s velmi jemným plnivem nebo polymerní materiál. 

Ochranná vrstva se nanáší obvykle štětcem a je důležité dbát, aby byl přípravek aplikován 

na celou plochu odhalené výztuže[13]. 

 

Obr. 10 Aplikace ochrany výztuže [14]. 

2.4.3 Adhezní můstek 

Adhezní můstek je z materiálu, který má zejména za funkci zpevnit povrchové vrstvy 

podkladu, zvýšit lepivost a zmenšit jeho nasákavost. Používá se tedy za účelem zlepšení 

soudržnosti správkového materiálu s povrchem podkladu. Jeho aplikaci lze vidět na Obr. 11. 

Mnohdy se pro antikorozní úpravu a adhezní můstek požívá totožný materiál, tedy 

polymercementová melta nebo polymerní materiál. Principem funkce adhezního můstku je 

založen na proniknutí a zakotvení do otevřené pórové struktury betonu a jeho chemickém 

propojení s novou vrstvou betonu. Je důležité provést nanesení nové vrstvy do tzv. živého, 

neboli do nezaschlého adhezního můstku a to z důvodu, aby nedošlo k jejímu vysušení a 

následné ztrátě lepivosti [12][13]. 
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Obr. 11 Aplikace adhezního můstku[14]. 

Jeden druh adhezního můstku nevyžaduje aplikaci následující vrstvy do živého. Je to 

adhezní můstek na epoxidové bázi. Ten se používá zejména, je-li podkladní povrch velmi 

špatné kvalty. Dochází k aplikaci epoxidové pryskyřice, která zajištuje dostatečné zakotvení 

do podkladní vrstvy. Do epoxidové pryskyřice je následně vysypán křemičitý písek, díky 

tomu vzniká na pryskyřici hrubý povrch, který umožnuje po zaschnutí lepší přilnavost 

nových sanačních vrstev [13]. 

2.4.4 Aplikace sanační hmoty 

Pokud je provedeno očištění, nanesení antikorozní ochrany výztuže a adhezního 

můstku může se přistoupit k fázi aplikace sanační hmoty viz Obr. 12. Sanační hmoty slouží 

k znovuobnovení betonové konstrukce a současně vzniku nové krycí vrstvy nad výztuží. 

Materiály za tímto účelem se používají cementové malty a betony čisté nebo modifikované 

polymerními přísadami. Další druh používaného materiálu je na epoxidové bázi. U tohoto 

materiálu je místo cementového pojiva použita epoxidová pryskyřice. Tento materiál má 

především výhodnou vlastnost oproti ostatním v tom, že se nesmršťují a má chemickou 

odolnost [12][13]. 

 

Obr. 12 Aplikace sanační hmoty [14]. 
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Samotná aplikace sanační hmoty může probíhat několika způsoby. Volba dané 

metody je závislá především na velikosti opravované plochy. Při lokálních opravách je 

vhodnější a hospodárnější provést nanášení sanační hmoty ručně. Naproti při objemných 

opravách je vhodné nanášení materiálu pomoci nástřiku. V případě výskytu velmi husté 

výztuže  se obvykle provádí metoda dobetonování. Je vhodná především u větších ploch a 

částí kde je např. problém s omezeným přístupem a výskytem nahuštěné výztuže. Materiál 

se aplikuje v tekutějším stavu, díky tomu může snadno obtékat překážky a výztuž [15]. 
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3. Ocelové konstrukce 

Ocel se řadí mezi nejvíce používané kovové materiály, jehož vlastnosti jsou závislé 

na jeho složení (např. poměr železa a uhlíku nebo obsahem dalších přísad) a tepelně 

mechanickým zpracováním. Ocel je sice nehořlavý materiál, ale při vystavení působení 

požáru jí považujeme za velmi nebezpečnou z důvodu ztráty zlepšených mechanických 

vlastností. 

Hodnocení ocelových konstrukcí po požáru má několik na sebe navazujících kroků. 

Začíná se prohlídkou požářiště a zhodnocení stavu. Následně je stanovena klasifikace 

poškození a na závěr určena specifikace oprav. Pro zhodnocení stavu konstrukce po požáru 

jsou také důležité informace o vzniku a průběhu požáru. Např. ze záznamů teplot 

z termokamer [16]. 

3.1  Chování ocelových konstrukcí při požáru 

Při působení vysokých teplot se ocelové konstrukce deformují a ztrácí svou únosnost 

a stabilitu. Pokud je zasažena nosná ocelová část konstrukce vlivem deformace může dojít 

ke zřícení celé budovy [4]. 

Teplota ovlivňuje mechanické vlastnosti všech druhů oceli. Vlivem vysoké teploty 

dochází ke změně vazebných sil ve struktuře oceli a tím vysoká teplota negativně působí na 

její mechanické vlastnosti. Do teploty 350 °C se mechanické vlastnosti mění na takovou 

míru, že není ohrožena bezpečnost objektu [4]. 

Za kritickou hodnotu ocelových konstrukcí, při kterých dochází ke zřícení se 

považuje hodnota 470 °C.  Ta je ovšem ovlivněna především velikosti napětí při statickém 

namáhání. Čím menší je rezerva hodnoty únosnosti konstrukce, tím menší je mezní hodnota 

kritické teploty. Celková ztráta pevnosti, vznik deformace a následné zřícení ocelových 

konstrukcí, dochází při jejím prohřátí na teplotu přibližně 500 - 600 °C. Mnohdy je tento 

negativní jev doprovázen stržením ostatních těžkých konstrukcí, se kterými jsou ocelové 

konstrukce spojeny nebo nějakým způsobem zakotveny [1][4]. 

 Výskyt nebezpečí deformace a následné zřícení je u nosných ocelových konstrukcí 

stropu. Příčinou je, že při požáru v uzavřených prostorech se vyskytuje nejvyšší teplota pod 

stropy, dále bývá u stropů velké rozpětí se současným velkým zatížením [1]. 
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3.2  Klasifikace poškození ocelových konstrukcí 

Klasifikace poškození má za cíl určit zdali je reálné a technologicky možné opravit 

danou konstrukci. Výsledkem by mělo být rozhodnutí, které zahrnuje také finanční 

náročnost opravy, aby se vědělo co s konstrukcí po požáru. 

Klasifikace poškození je možné rozdělit do čtyř kategorií: bez poškození, drobná, 

velká a rozsáhlá poškození. Dále uvedu co jednotlivé klasifikace znamenají a určují. 

Poškozená ocelovou konstrukci vlivem požáru lze vidět na Obr. 13 [16]. 

 

Obr. 13 Ocelová konstrukce poškozena vlivem požáru [17]. 

3.2.1 Bez poškození 

Jedná se o konstrukce zcela bez poškození. Nátěr na povrchu je bez puchýřů a 

vizuální kontrolou konstrukce nevykazují známky deformace. Pouze musí dojit ke kontrole 

šroubů v přípojích, zdali nedošlo k jejímu ovlivnění. Případně je vyměnit pro další bezpečné 

užívání. Konstrukce se tak v tomto případě může i nadále užívat [16]. 

3.2.2 Drobná poškození 

Mezi drobná poškození se řadí poškození, která jsou opravitelná. Může to být 

poškození prvků vlivem deformace, které je v přijatelné mezi. U tohoto druhu poškození je 

potřeba zhodnotit, jestli nedošlo ke zhoršení mechanických vlastností. Zhodnocení se 
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provádí porovnáním výsledků mezi nejslabším profilem zasaženého nejvyšší teplotou a 

prvkem z nezasažené části. Případně je daná část zesílena např. pomocí výztužných profilů 

pro obnovení své únosnosti. Také v tomto případě musí, být veškeré šrouby zasažené 

požárem vyměněny. U drobných poškozeních, které jsou následně opravitelné se 

předpokládají teploty požáru maximálně do 600 °C [16]. 

3.2.3 Velká poškození 

U velkých poškozeních jsou stejná pravidla pro určování rozsahu poškození jako u 

drobných s tím rozdílem, že poškozené prvky se musí vyměnit. Jedná se o prvky které byly 

zahřáté zejména nad svou kritickou hodnotu a došlo k změně materiálových vlastností. Může 

se jednat například o prvek jehož celková deformace je v povolených mezích, ale v části 

došlo k jeho vyboulení a je potřeba tento prvek vyměnit [16]. 

3.2.4 Rozsáhlá poškození 

Rozsáhlá poškození jsou taková, která už nejsou dále opravitelná. Konstrukce je 

zcela zdeformována.  Často bývá zkroucena a došlo k celkovému zřícení konstrukce. 

V tomto případě je zbytečné uvažovat o její opravě. Není tedy možné dalšího užívání takto 

poškozené konstrukce a je potřeba ji odstranit [16]. 
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4. Zplodiny hoření 

Jaké složení mají zplodiny hoření je těžko popsatelné. Je to dáno různorodostí 

materiálu, které jsou při požáru např. v domácnostech přítomny. Dnes velice rozšířeným 

materiálem využívaný v interiéru jsou různé druhy plastů. Ty se při výrobě kombinují 

s dalšími přísadami, jako jsou např. změkčovadla, plnidla, stabilizátory, retardéry hoření 

apod. Při požáru pak následně všechny tyto látky ovlivňují výsledné složení zplodin hoření. 

Při požáru se do ovzduší dostávají životu nebezpečné toxické látky a agresivní plyny, 

které zamoří jak prostředí bezprostředně zasažené požárem, tak okolní místnosti, nábytek a 

veškeré vybavení. Před opětovným užíváním prostoru zasaženého požárem je proto nutné 

sanovat od škodlivých látek.  

Typ hoření může být dokonalé nebo nedokonalé. Během dokonalého hoření 

nevznikají zplodiny, které by byly schopné dalšího hoření. Produkty dokonalého hoření jsou 

oxid uhličitý a vodní pára. V praxi se při požáru dokonalé hoření nevyskytuje, pouze se mu 

může přiblížit požár plynu unikajícího z potrubí na volném prostranství. Při požáru dochází 

vždy k nedokonalému hoření, při kterém vznikají zplodiny schopné dalšího hoření. 

V průběhu hoření vzniká nebezpečí, kterými jsou: sníženým obsah kyslíku v ovzduší, 

zvýšená teplotou prostředí a toxicita kouře. Mezi produkty nedokonalého hoření se 

především řadí oxid uhelnatý, oxid siřičitý, oxid fosforečný, oxid dusitý, oxid siřičitý, oxid 

dusičitý, oxid dusnatý, amoniak a kyanovodík. Dalšími produkty jsou uhlovodíky, alkenů, 

alkanů, aromatické a polyaromatické uhlovodíky, chlor, chlorovodík a mnoho dalších [18]. 

Každý materiál během požáru prochází jednotlivými chemickými změnami. Z jedné 

látky vzniká látka jiná a to buď jejím rozpadem nebo dalšími reakcemi. Následné  zplodiny 

hoření lze rozdělit podle jejich skupenství na pevné, kapalné a plynné. Pevné zplodiny 

zůstávají ve formě popele v ohnisku a současně jako pevné částečky jsou součásti kouře. 

Kapalné zplodiny jsou ve formě páry nebo aerosolu viz Tabulka 2 [19]. 
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Tabulka 2 Rozdělení zplodin hoření vznikajících při požáru [19]. 

 

4.1  Šíření zplodin hoření 

Jednotlivé škodlivé látky, které vznikají během požáru se pohybují především 

prostřednictvím kouře. Nebezpečné látky vznikají ve velkých koncentracích a pro zasahující 

hasiče vzniká potencionální nebezpečí. S následným chladnutím kouře dochází k vylučování 

nebezpečných látek. Na povrchu se ulpívají látky schopné kondenzace a pevné látky např. 

saze, které zároveň slouží jako nosiči nebezpečných látek [20]. 

Na následujícím Obr. 14 je znázorněn vznik zplodin hoření za určitých teplot a jejich 

transport do okolního prostředí. Hlavním způsobem šíření zplodin hoření je šíření vzduchem. 

Jedná část těchto produktů zůstane v místě požáru jako kondenzát sazí a kouřového plynu 

na povrchu stavebních konstrukcích a vybavení interiéru. Při velkých požárech dochází 

k transportu produktů hoření vlivem termiky a větru  do okolního prostředí, přičemž se zředí 

se vzduchem. Na kontaminaci okolí v tomto případě mohou mít rozhodující vliv 
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meteorologické podmínky. Produkty hoření, které zůstaly v místě požáru, vlivem hasební 

vody mohou proniknout do splaškové kanalizace nebo přilehlé půdy a spodní vody [20]. 

 

Obr. 14 Vznik a šíření zplodin hoření [20]. 
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4.2  Kouř 

Kouř po svém vzniku a opuštění horké plamenné zóny prochází několika změnami. 

Nejprve dochází k prudkému ochlazení. Vlivem klesající teploty kouře dochází ke 

kondenzaci jeho par. Jeho horké páry také kondenzují na chladnějších plochách, se kterými 

přichází do styku. Současně se zánikem termických proudů nad místem hoření a 

shlukováním kapalných částic kouře probíhá jeho sedimentace. Vlivem změny teploty se 

zlepšuje vlastnost kapalné fáze kouře, rozpouštět a jímat některé plynné látky obsažené 

v kouři. Mezi ně patří např. kyselina chlorovodíková, kyselina bromovodíková apod. Tím 

vznikají vodní roztoky, které mají korozivní vlastnosti. Svým vývojem prochází také tuhá 

fáze kouře. Především saze se navzájem spojují do objemnějších částic, které následně padají 

k povrchu. A také se usazují na chladnějších plochách v okolí [21]. 

Po uhašení požáru a vychladnutí požářiště jsou škodlivé látky vázány na povrchu a 

na částicích usazených sazí. Škodlivé látky mají silnou adsorpční vazbu, která výrazně 

snižuje jejich pohyblivost a také využitelnost při styku s organismem. Například při 

vdechnutí kontaminovaných částic škodlivými látkami je následné její vstřebání dosti malé 

[20]. 

4.2.1 Korozivní účinek kouře 

Chemická reakce kouře je většinou kyselá. Kyselé páry prostupují do trhlin 

stavebních konstrukcí, pod kryty elektrických přístrojů a elektrických rozvaděčů. U 

elektrických přístrojů způsobují škody na kontaktech relé, na svorkovnicích apod. U 

železobetonových konstrukcích se koroze projevuje, při průniku korozivního kouře 

vzniklými trhlinami kolem výztuže betonu. Následně způsobí korozi samotné ocelové 

výztuže a tím zapříčiní oslabení její soudržnosti s betonem [21]. 

4.2.2 Saze a tuhé zbytky 

Během hoření se vedle reakce hořlavin dostávají také chemicky vázané minerály, ty 

tvoří nehořlavou složku materiálu, nazýváme je popelovinami. Následně z popelovin 

chemickými přeměnami vzniká popel. Popel můžeme tedy označit jako tuhý minerální 

zbytek. V průběhu nedokonalého hoření je popel obohacen o část uhlíku, který neshořel. 

Mezi tuhé zbytky hoření patří také saze. Saze jsou tvořeny převážně amorfním uhlíkem, 
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který během hoření vlivem prudkého ochlazení vysrážel. Saze jsou produktem karbonizace 

hořlavých plynů a par. Mezí látky které vznikají se sazemi a mají menší stupeň karbonizace 

jsou polyaromatické uhlovodíky. Také dehet je součástí zbytků po hoření. Dehet představuje 

směs organických látek, které kondenzují při ochlazení plynu na teplotu okolí. Tato černá 

hmota za tepla podobná asfaltu ulpívá na povrchu [21][22]. 
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5. Sanační práce po požáru 

Pojmem sanace se obecně rozumí souhrn činností, které vedou k odstranění následků 

způsobených škod, navrací věci do původního stavu, než byly před poškozením požárem.  

Stavebních konstrukcí a vybavení interiéru např. elektrická, strojní zařízení, nábytek 

atd. jsou poškozena nejčastěji zplodinami hoření, které jsou zachycené na jejích povrchu a 

degradací materiálu vlivem působení vysokých teplot. Zplodiny hoření mají škodlivé 

toxické a karcinogenní účinky, které při dlouhodobém působení mají negativní vliv, jak na 

lidský organismus, tak na materiál.  

U sanačních prací po požáru je nejvhodnější, aby začaly sanační práce co nejdříve, 

tím se zvyšuje předpoklad úspěšnosti. Existují na trhu firmy, které se sanací škod vzniklých 

požárem zabývají. V rámci procesu sanace řeší plány obnovy objektu, obsahující popis 

vzniklých škod, včetně zajištění technologické, materiální a informační podpory. Dokážou 

pomocí speciálních metod a techniky daný objekt dát téměř do původního stavu [23]. 

Cílem prováděné sanace je omezení degradace a zachování funkčnosti poškozených 

stavebních konstrukcí. Zabránění vzniku druhotných poškození. Kdy např. některé agresivní 

zplodiny hoření reagují z materiálem za vzniku koroze. Tady patří např. ošetření odhalené 

výztuže v železobetonové  konstrukci s následnou obnovou krycí vrstvy betonu. Mezi další 

cíle patří odstranění usazených zplodin hoření na stavebních konstrukcích a na vybavení 

objektu. Součástí sanace je také odstranění zápachu po požáru. To se provádí např. pomocí 

ozónování zasaženého prostředí. 

Každá škodní událost je individuální a podle rozsahu poškození a degradace 

vybavení a stavebních konstrukcí je dále postupováno při sanování. Lidé využívají 

specializované sanační firmy, kdy v případě pojištění proti požáru neplatí náklady spojené 

se sanačními pracemi.   

5.1  Před zahájením sanačních prací 

Před započetím každé sanace se provede průzkum a zhodnocení poškození materiálu 

a konstrukcí. Míra poškození a možnost sanování se stanoví na základě posouzení odborníka 

v dané oblasti. Sanace se provádí v případě, je-li levnější se všemi finančními náklady, než 

pořízení dané věci v novém stavu. Při větším poškození konstrukce je mnohdy zapotřebí 
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důkladný a odborný průzkum ze stránky statického posouzení. Objekt je následně zajištěn 

po stránce statiky např. vzpěry a proti povětrnostním vlivům zakrytím pro příklad otevřených 

oken nebo poškozené střechy. 

 Nejprve probíhají vyklizovací práce zcela poškozeného interiérového vybavení a  

demolice poškozených části konstrukce, které už nelze sanovat. Průběh vyklízení lze vidět 

na Obr. 15. Poškozené věci a materiál je  shromážděný a následně odvezen k likvidaci na 

skládku odpadu.  

 

Obr. 15 Vyklízení poškozených věcí [24].  

5.2  Odstraňování zplodin hoření 

Po vyklízení poškozeného vybavení a demontáži poškozených částí konstrukcí např. 

sádrokartonových příček dochází k odstraňování nečistot a dekontaminaci škodlivých látek 

vzniklých během požáru. Stav před a po odstranění zplodin hoření lze vidět na Obr. 16. 

K odstraňování zplodin hoření se využívá různých metod a každá sanační firma 

používá odlišné čistící prostředky a technické vybavení. Jedná se o metody sanace tzv. 

suchou a mokrou cestou nebo čištění povrchů pomocí tryskání suchého ledu.  



 

29 

 

 

Obr. 16 Stav povrchu zdi a stropu před a po odstraňování zplodin  hoření [24]. 

5.2.1 Suchá cesta 

Suchá cesta odstraňování škod vzniklých po požáru zajišťuje odstranění usazeného 

spadu zplodin hoření, sazí a dehtu. Odstranění ulpělých zbytků a zplodin hoření probíhá za 

pomocí výkonných průmyslových vysavačů s funkcí oklepem filtru. Díky tomu se filtr 

vysavače nezanese jemnými nečistotami a efektivně pracuje po delší dobu. Pro zvíření a 

odsátí těchto nečistot se využívá nástavec pro vysavač s dlouhým vlasem. Saze jsou následně 

zachycovány do koše vysavače. Provádění odstraňování ulpělého spadu lze vidět na Obr. 17 

[24]. 
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Obr. 17 Odstraňování ulpělého spadu po požáru [24]. 

5.2.2 Mokrá cesta 

Tento způsob sanace probíhá po ukončení sanace suchou cestou. Zahrnuje tři hlavní 

kroky postupu. V prvním kroku je důležité na poškozené částí konstrukcí zplodinami hoření 

aplikovat vodu pomocí rozstřiku. To zajišťuje lepší účinnost čistící chemické látky, která se 

následně nanáší, také pomocí rozstřiku. Tyto látky se nanáší za účelem neutralizace zplodin 

hoření. Třetí krok zahrnuje odstranění nečistot.  

Požívané chemické přípravky si často sanační firmy nechávají míchat dle vlastní 

receptury přímo v chemických továrnách a jejich složení si zachovávají v tajnosti. Na trhu 

jsem objevil dva čistící prostředky. Jeden se nazývá BX čistič a druhý Fire Cleaner. BX 

čistič je organickou náhradou technického benzínu. Je složen z látek jako jsou uhlovodíky, 

C10-C13, n-alkany, isoalkany a další. Slouží k odstraňovaní a odmašťování mastných 

nečistot, olejů, dehtu apod. Druhý čisticí prostředek Fire Cleaner je přímo určený pro 

odstraňování usazených zplodin hoření po požáru. Je to alkalický čistící prostředek [25][26]. 
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Ruční stírání 

Po aplikování chemického prostředku může probíhat odstraňování nečistot několika 

způsoby. První způsob je stíráním za pomocí mycí žínky. Vše probíhá ručně, kdy 

jednotlivými tahy se postupuje místo vedle místa. Tento postup se volí, když není možné 

z jakýchkoliv důvodů požít vysokotlaký oplach. Mycí žínka je vyrobena z mořské houby. 

Tato houba má velkou pórovitost a díky tomu dobrou schopnost absorpce nečistot do svého 

objemu. U postupu stírání je důležité provádět tah rukou, který je plynulý ze shora směrem 

dolů. Mycí houba se po ručním vyždímání do sběrné nádob používá opakovaně. Tato 

technika je podle rozsahu sanované plochy náročná na čas.  

 

Obr. 18 Průběh ručního stírání [24]. 

Vysokotlaké zařízení Krake 

Druhý způsob je za využití čistícího zařízení např. Krake 85 od výrobce Storch. Tento 

typ zařízení zobrazeného na Obr. 19. umožňuje omývání tlakovou vodou za současného 

jejího odsávání, takže čištění probíhá bez rozstřiku v interiéru. Je vhodné na mytí všech 

rovných ploch jako jsou stěny, stropy, podlahy. Samotné čistící zařízení se skládá 

z odsávacího přístroje s ponorným čerpadlem a pojízdným stojanem, čistícího poklopu 

s rotační tryskou a těsnícími kartáčky, sací a odtokové hadice většinou po 10 m [27]. 
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Obr. 19 Vysokotlaké čistící zařízení Krake [28]. 

Princip funkce tohoto zařízení  spočívá v napojení vysokotlaké hadice s vodou na 

čistící poklop, přes který je voda vedena přes zabudovanou rotační trysku. Tím dochází 

k otryskávání čistící plochy. Voda může být použita až o teplotě 80 °C a  pracovního tlaku 

60 – 200 barů. Pomocí odsávacího zařízení se v čistícím poklopu vytvoří podtlak, takže je 

odpadní voda odsávána přímo do odsávacího přístroje, aniž by z čistícího poklopu unikla 

voda do okolí. Následně je znečištěná voda z odsávacího přístroje s objemem nádrže 60 l 

pomoci ponorného čerpadla přečerpána do sběrného sudu [27]. 

Oplach tlakovou vodou 

Další možný způsob je oplach tlakovou vodou.  Tento způsob se využívá zejména u 

prostor jako jsou průmyslové haly, garáže, sklady nebo venkovní fasády. Oplach probíhá 

pomocí vysokotlakých čisticích strojů. Tlak vody je možné regulovat dle typu zařízení. 
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Oplach probíhá za pomocí rotační nebo pulzní trysky. Znečištěná voda je následně jímána z 

podlahy pomocí vodního vysavače do sběrných nádob. Příkladem může být technický 

prostředek odsávač Jumbo, viz Obr. 20. Tento výkonný vodní vysavač slouží jako předřadný 

odlučovač, které odsávanou vodu částečně filtruje od hrubých nečistot. Součástí je sběrná 

nádoba o objemu 100 l s integrovaným ponorným čerpadlem pro přečerpávání jímavé 

znečištěné vody do větších transportních nádrží. Tato kontaminovaná voda se následně 

odveze k likvidaci do čistírny odpadních vod [29]. 

 

Obr. 20 Vysavač Jumbo [28]. 

5.3  Tryskání suchým ledem 

Metoda odstranění nečistot z povrchu různého materiálu pomocí částeček suchého 

ledu se řadí mezi neabrazivní metody čištění a to díky nízkému stupni tvrdosti suchého ledu. 

K odstraňování jemných částic z povrchů materiálů metoda využívá aerodynamického 

účinku v soustavě plyn – tuhá látka, a to bez sekundární kontaminace, protože suchý led 

vysublimuje do okolního prostředí.  
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Při úpravě povrchů uvedenou metodou je čistícím médiem pevný oxid uhličitý, zvaný 

suchý led, jehož chemická značka je CO2, ten je urychlován v trysce proudem stlačeného 

vzduchu na nadzvukovou rychlost. Jde o inertní plyn bez zápachu a chuti. Teplota proudícího 

suchého ledu je −78,8 °C, při hustotě 1,1–1,6 kg/dm3 [30]. 

Při této teplotě oxid uhličitý za běžných atmosférických podmínek netaje, ale 

sublimuje, což znamená že přechází z pevného skupenství přímo do plynného, aniž by 

zkapalnil. Příklad použití je vidět na Obr. 21, kde je znázorněn stav opáleného dřevěného 

stropu, před tryskáním suchého ledu a po aplikaci [30][31]. 

 

Obr. 21 Dřevěný strop před a po tryskání suchým ledem [30]. 

Princip čištění vychází z fyzikální podstaty sublimace suchého ledu a samotné 

používané technologie. Proces lze rozdělit do tří fází. První fáze spočívá v urychlování částic 

na nadzvukovou rychlost prostřednictvím kinetické energie. Tato fáze se odehrává na ústí 

trysky, která má kónický tvar. Druhá fáze nastává při dopadu částeček suchého ledu na 

čištěný povrch, kdy dochází k teplotnímu šoku. Povrch se v tuhle chvíli silně ochlazuje, 

nečistota křehne a ztrácí svou adhezi k povrchu. Současně probíhá třetí fáze procesu, kdy 

suchý led sublimuje a dochází k explozivnímu efektu. Jelikož suchý led zvětšuje svůj objem, 

až cca 500 násobně vzniká vysoká vnitřní tenze, díky které se odstraňují narušené nečistoty 

z povrchu. Všechny fáze čištění jsou zobrazeny na Obr. 22 [31]. 
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Obr. 22 Fáze čištění pomocí suchého ledu [31]. 

Metoda tryskáním suchého ledu je využívána nejvíce na dřevěné konstrukce pro 

odstraňování usazených sazí a zuhelnatělých vrstev. Jeho výhodou je účinné odstranění škod 

způsobené kouřem i v nepřístupných místech, jako jsou např. spojení trámů, kolem hřebíků 

a elektrické instalace. Tato metoda je šetrná k povrchu a používá se také v historických 

budovách pro zachování památkové hodnoty. 

5.4  Sanace elektrických zařízení 

Elektrická zařízení jsou poškozené buď samotným zahořením nebo dochází 

k zamoření sazemi  vlivem požáru v prostoru, kde se elektrické zařízení nachází. Největší 

škody na elektrických zařízení vznikají především působením kyseliny chlorovodíkové. 

Vlivem hoření izolačních materiálů, kabelů a různých částí z polyvinylchloridu se uvolňuje 

chlorid sodný, ten následně s hasebními látkami reaguje za vzniku kyseliny chlorovodíkové. 

Kyselina chlorovodíková má pro elektrické zařízení velmi negativní účinky a proto jí je třeba 

zneutralizovat v co nejkratším časovém období [21]. 

Pro další fungování elektrického zařízení je důležité provést opatření, které zabrání 

úplnému poškození zařízení. Elektrické zařízení zasažené požárem by se nemělo nacházet 

v napěťovém stavu. Při připojení zařízení na napěťovou soustavu může  dojít  vlivem 

usazených mastných a vodivých sazí ke zkratování zařízení.   

Mezi čistící metody elektrických zařízení po požáru patří např. dvoustupňová čistící 

metoda. U této metody se jedná o technologický postup, při kterém se elektrická zařízení 

čistí vysokotlakým zařízením a speciálními nevodivými kapalinami. 
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5.4.1 Dvoustupňový čistící systém elektrických zařízení 

Tato metoda je vyvinuta a propagována společností CT Austria NICRO spol. s r.o. 

Podle názvu firmy je tak pojmenována jako CT metoda čištění, lze ji použít pro odstranění 

nečistot v podobě prachu,  mastných usazenin  např. sazí a podobně. Metoda se používá jako 

preventivní opatření nebo při odstraňování škod následků požáru. Tuto metodu lze uplatnit 

u elektrických zařízení malého napětí (řídící technika, telekomunikační systémy, výpočetní 

systémy, videotechnika), nízkého napětí (rozvaděče a komplexní rozvodny) a zařízení 

vysokého napětí (např. transformátory). Pro tuto metodu se požívá technický komplet 

skládající se z kompresoru, pistole se speciální zúženou tryskou a sadou vysokotlakých 

hadic, celý komplet je znázorněn na Obr. 23. [32]. 

 

Obr. 23 kompresor a jeho příslušenství [33]. 

Princip CT metody spočívá v aplikování speciálních čistících prostředků 

prostřednictvím vysokotlakého zařízení. Vysokotlaké zařízení pracuje na principu „airless“ 

to je bez přístupu vzduchu. Zařízení je poháněno elektromotorem. Na ústí trysky dochází 

k proudění pouze čistícího média bez přidaného vzduchu. Čistící prostředek je nasáván 

přímo z přepravní nádoby (např. 60 l sud) následně pomocí  regulovatelní tlaku do 22 MPa 

aplikován  pomocí speciální zúžené trysky v podobě mikroskopických kapiček. Vysoký tlak 

napomáhá ke zlepšení odmašťovacího a čistícího účinku aplikovaného prostředku. 

Používané kapaliny jsou uhlovodíkové čistící a odmašťovací kapaliny, ropné deriváty, které 

se po aplikaci po určitém časovém působení odpařují bezezbytku. Tyto kapaliny jsou 

vyvinuté společností CT Austria NICRO spol. s r.o. a jsou označovány jako CT čistící 
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prostředky. Výhodou těchto čistících prostředků je že nereaguje s naprostou většinou 

používaných materiálu v čistícím zařízení např. barev, lepidel, plastů, nátěru apod. [32]. 

Průběh čištění 

Před zahájení čištění je vhodné pod zařízení umístit nasákavé sorpční textilie, které 

slouží pro zachycení nečistot spolu s aplikovanou kapalinou. Po samotném čistícím postřiku 

je nezbytné provést ofoukání zařízení pomocí dmýchadla. Ofoukání zajišťuje odstranění 

rozpuštěných nečistot z horizontálních ploch a zároveň výrazně zkracuje dobu odparu 

čistících kapalin. Čistící kapaliny se ze zařízení odpaří bezezbytku za dobu 60 – 120 min. 

Tato doba je ovlivněna druhem čistící kapaliny, vlhkostí a teplotou prostředí [32]. 

Technologický postup této metody při odstraňování škod po požáru elektrických 

zařízení má tři základní úkony. První úkon zahrnuje postřik zasažených částí prostředkem 

CT Russentferner NE. Tento přípravek má neutralizační účinky na kyselinu 

chlorovodíkovou. Druhý úkon spočívá v aplikaci kapaliny CT Lima. Ta se nanese na 

všechna zasažená místa. Díky této kapalině se v čistícím zařízení vytvoří neutrální prostředí 

a způsobí chemické narušení usazených spalin a sazí vzniklé požárem. Jako třetí a hlavní 

bod postupu je čištění. Celé zařízení se vyčistí vysokotlakým zařízením za použití kapaliny 

CT 02. Pro opatření proti vlivu vlhkosti se aplikuje kapalina pod názvem CT 

Feuchtigkeitsschutz [32]. 

Výhody této čistící metody je časová nenáročnost proti čištění pomocí klasických 

čistících prostředků. CT metodou lze zvládnou očistit plochu 1 m2 vzhledem k druhu zařízení 

a stupně znečištění za dobu 10 až 15 minut. Další výhoda je také požití vysokého tlaku, který 

napomáhá odmašťujícímu a čistícímu efektu speciálních čističů. Použitím této metody jsou 

zařízení čištěná na místě instalace, často dle okolností bez nutnosti demontáže [32]. 

5.5  Dezodorizace pomocí ozónu 

Dezodorizace je proces, při kterém je do uzavřeného prostoru generován ozon, který 

dezinfikuje a zbavuje zápachů. Přenosný generátor se využívá k odstranění zápachu např. 

po požárech nebo zadýmení. Ozón trvale odstraní nežádoucí zápach, který pronikl do zdí, 

nábytku, koberců a čalounění.  
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Ozón je plyn, jehož tříatomová molekula O3 je alotropickou modifikací kyslíku. 

Ozón  je těžší než vzduch a za normálních podmínek (20 °C a 101,325 kPa) je světle modrým 

plynem. Ozón je velice nestabilní a rozkládá se zpět na kyslík. Při nízkých koncentracích je 

jeho životnost počítaná v hodinách [34]. 

Ozón má velice výrazné oxidační vlastnosti a dezinfekční schopnosti. Možnosti jeho 

využití jsou v mnoha oblastech, a to především pro desinfekci a čištění nejrůznějších 

pevných materiálů, vody a vzduchu. Oxidací likviduje nejrůznější vysokomolekulární 

sloučeniny, toxické aromatické látky, chlorované bifenyly, fenoly, kyanidy atd. [34][35]. 

Mezi významnou aplikaci ozónu se řadí desinfekce a dezodorizace uzavřených 

prostor. Díky tomu, že je ozón plynný proniká do všech skulin a póru materiálu. Ozón má 

velice silné oxidační schopnosti. Rozkládá přítomné organické molekuly ve vzduchu a tak 

výrazně narušuje strukturu zapáchajících látek. Potlačení zápachu je zapříčiněno destrukcí 

molekul, které samotný zápach způsobují. Ozón se rozkládá na kyslík a nezanechává žádné 

nežádoucí produkty [35]. 

Pro dezodorizaci v prostoru po požáru se využívá přenosné zařízení nazývané 

generátor ozónu, pro který se používá také název ozónovač nebo ozonátor. Generátor ozonu 

umí přeměnit vzdušný kyslík na nestabilní ozon. Na Obr. 24 lze vidět příklad generátoru 

ozonu, který je o docela malých rozměrech: 21 x 18 x 26 cm a váze 2,9 kg. Jednotlivé 

generátory jsou schopné ošetřit prostor až o objemu 800 m3. Podle ošetřujícího prostoru se 

liší jejich výkon produkce ozonu, ten se pohybuje od 1000 mg/h až 20 000 mg/h [36]. 



 

39 

 

 

Obr. 24 Generátor ozonu, model GO-7000 [36]. 

Důležité při použití generátoru ozonu je dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce. 

Mezi nejdůležitější patří, aby se v ošetřujícím prostoru nenacházela během ozónování žádná 

osoba, zvíře nebo rostliny. A po ukončení procesu je potřeba řádně prostor vyvětrat. Ozon 

je nebezpečný plyn pro člověka. V následující Tabulka 3 jsou popsány jednotlivé 

koncentrace a účinky na člověka.  

Tabulka 3 Koncentrace ozonu a účinky na člověka [37]. 

Koncentrace ozonu Účinky na člověka 

> 350 µg/m3 Pálení očí, v nosu a v krku, kašel a mírná bolest hlavy. 

nad 1100 µg/m3 Silné dráždění oči a horních cest dýchacích, silné bolesti hlavy. 

nad 21 000 µg/m3 V závislosti na době expozice nastává bezvědomí, krvácení 

z plic a následná smrt. 
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6. Bezpečnost práce při provádění sanace po požáru 

K zabezpečení osobní ochrany pracovníků jsou požívané prostředky v souladu 

s nařízením vlády č. 459/2001 Sb. V prostředí po požáru pracovníky nejvíce ohrožují 

chemické škodlivé látky. Ty se nachází ve stavu plynném nebo ve formě pevných částic. 

V takto škodlivém prostředí si pracovníci chrání své dýchací orgány použitím 

respirátoru. Ten zajištuje ochranu proti jemnému prachu před vdechnutím. Snadno kopíruje 

obličej, zakrývá nos, ústa a bradu. Na ochranu těla se využívá celotělový ochranný oblek, 

také známý jako overal. Ochranný oblek se používá na pracovní oděv a díky kapuci zakrývá 

téměř celý povrch těla. Ochranný oblek slouží pro ochranu před koncentrovaných 

anorganických a organických chemikálií a velice jemných částic. Podle aktuálně prováděné 

činnosti jsou dále pracovníci vybaveni přilbou, ochrannými brýlemi, rukavicemi nebo 

odpovídající obuvi [38]. 
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Závěr 

Tato práce byla vytvořena za účelem provedení souhrnu technologických postupů a 

metod užívaných při odstraňování poškození stavebních konstrukcích a vzniklých škod na 

vybavení stavebních objektů.  

První část práce byla věnována stavebním konstrukcím a vzniklým poškozením, 

které vznikají za zvýšených teplot vlivem požáru. Následně jsou uvedené u jednotlivých 

konstrukcích její možné opravy. U dřevěných konstrukcí se jedná především o metodu 

protézování a přiložkování v závislosti na únosnosti zbytkového průřezu daného 

konstrukčního prvku. U železobetonových konstrukcí poškozených požárem se je potřeba 

zaměřit na obnovu krycí vrstvy nad výztuží, která by bez ochrany ztrácela postupem času 

svou funkci. A to vlivem působení usazených korozivních zplodin hoření a přístupu vzdušné 

vlhkosti. U ocelových konstrukcí záleží jakými teplotami konstrukce během požáru prošla. 

Pokud se zahřála na kritickou hodnotu a došlo k jejímu zhroucení, tak v té chvíli musí dojít 

k celkovému jejímu odstranění. 

V další části práce je popsán vznik a působení škodlivých zplodin hoření. A také jsou 

popsané možnosti jejich sanace. Zde bych chtěl podotknout, že jsem neobjevil publikaci, 

která by se této problematice věnovala. Informace o jednotlivých metodách byly získané 

v rámci průzkumu po sanačních firmách, které jsem kontaktoval a navštívil. Často však bez 

úspěchu. Firem na českém trhu není mnoho a své technologické postupy si drží v tajnosti. 

Kontaktoval jsem také zahraniční firmy, ale většinou bez odezvy. Na základě konzultací 

s vedoucími sanačními techniky byly následně zpracované a popsané jednotlivé postupy 

odstraňování vzniklých škod. Dnes se využívá metoda odstraňování suchou cestou a 

následně mokru cestou. Nejprve dojde k odsátí ulpělého spadu. Následně za pomocí čistících 

chemických prostředků a oplachu vodou proběhne dekontaminace a odstranění usazených 

zplodin hoření na stavebních konstrukcích.  

Většinou se jedná o kombinaci jednotlivých metod. Ruční stírání usazených zplodin 

je sice náročné na čas, ale nedochází k sekundárnímu poškození vlivem odpadní vody. 

Využívá se zejména na členitých a tvarově náročných místech pro očištění. Zařízení se 

současným odsáváním odpadní vody je použitelné na rovné plochy, zejména na stěny a 

stropy. Časově nejméně náročná je metoda oplachu tlakovou vodou. Tento postup je možno 

použít v místech, kde nevadí stékání odpadní vody na podlahu. Např. garáže, průmyslové 
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haly a u čištění fasád domů. Díky používaným metodám není potřeba otloukat celé omítky, 

aby se člověk zbavil nepříjemného zápachu po požáru. A to také díky generátoru ozónu, 

který sanační firmy používají ve finální fázi sanace. Ozón má silné oxidační schopnosti a 

dochází k dezinfekci a dezodorizaci zasaženého prostoru. 

Vzhledem k tomu, že jednotlivé metody mají specifické použití a každá firma 

používá odlišné vybavení od různých výrobců, nedošlo k vzájemnému porovnání metod. Po 

průzkumu jsem zjistil, že finanční a časová náročnost jednotlivých metod je proměnlivá, 

jelikož stupeň poškození a náročnost čištění se pokaždé liší. Jakou techniku jsou sanační 

firmy vybaveny, často ovlivňuje jejich vysoká pořizovací cena. Například zařízení určené 

pro tryskání suchým ledem. 

Lidé v rámci pojištění proti požáru neplatí náklady spojené se sanačními pracemi. 

Specializovaná firma, je také schopna daný problém řešit prostřednictvím pojišťovny, bez 

přítomnosti majitele poškozeného objektu. 
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