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Anotace 

MĚCHURA, F. Vhodnost využití panelů Kingspan při zateplování budov z hlediska požární 

bezpečnosti staveb: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inţenýrství, 2011. 47 s 

 

Klíčová slova: isopropyl nitrát, izolace, panel, polyisokyanurát, polyuretan, 

požární odolnost,  třída reakce na oheň,  

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou izolačních panelů a jejich uţitím ve stavebnictví.  

Nejprve klasifikuji izolační panely dle příslušných norem, poté seznamuji s historií izolací  

a jejich rozdělením. Následně specifikuji problematiku na izolačních panelech Kingspan,  

kde uvádím jejich typy a parametry ať jiţ střešní, tak stěnové. 

Další částí jsou pak protipoţární zkoušky třídy reakce na oheň a poţární odolnosti. Následuje  

velkoplošný experiment. Ze závěru těchto normových zkoušek a výsledků experimentů,  

vyvozuji závěr pro pouţití izolačních panelů Kingspan ve stavebnictví.    

 

 

 

Annotation 

This Bachelor Thesis deals with the insulation panels and their using in construction.  

At first, I graded insulation panels according to the standards, then I described the history 

of isolation and distribution. Subsequently specifing the issue of insulation panels Kingspan, 

where I show the types and characteristics, whether the roof and wall panels.  

Another part of this Thesis is the fire test of the reaction to fire and fire resistance. There is 

a large scale experiment in another chapter. The conclusion of these standardized tests and the 

results of the experiment, draws conclusions on the use of Kingspan insulation in 

construction. 

 

Key words:  class of reaction to fire, fire resistance, isolation, isopropyl nitrate 

panel, polyisocyanurate, polyurethane 
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Seznam termínů, zkratek a značek  

Termíny: 

Hořlavé látky: látky tuhého, kapalného nebo plynného skupenství, které jsou schopny 

uvolňovat při poţáru teplo. 

Nehořlavé stavební výrobky: jedná se o výrobky třídy reakce na oheň A1 a třídy A2, které 

při poţáru neuvolňují teplo nebo je toto mnoţství zanedbatelné. 

Hořlavé stavební výrobky: jsou výrobky ostatních zbylých tříd tedy třídy reakce na oheň B 

aţ F, které mohou v důsledku poţáru teplo uvolňovat, poţár šířit apod. 

Reakce na oheň: odpověď stavebního výrobku za určitých podmínek i příspěvkem vlastního 

rozkladu k rozvoji poţáru, kterému je vystavena. 

Požární riziko: je rozsah a intenzita případného poţáru v posuzovaném stavebním objektu 

nebo jeho části; je stanovena pomocí výpočtového poţárního zatíţení. 

Požární odolnost: je doba, po kterou jsou schopny stavební konstrukce nebo stavební 

uzávěry odolávat teplotám, které vznikají při poţáru, a to bez porušení jejich funkce. 

Výrobek (produkt): jde o materiál, prvek nebo sloţku, o níţ jsou poţadované informace. 

Hoření: je to exotermní reakce látky s oxidovadlem. 

Zápalnost/vznětlivost: je míra snadnosti, s jakou se můţe materiál za přesně stanovených 

podmínek dle (EN ISO 13943) zapálit/vznítit. 

Rozšíření plamene: vertikálním rozšířením plamene rozumíme vzdálenost naměřenou při 

zkoušce dle EN ISO 11925-2 k nejvýše poloţenému bodu, ke kterému dosáhla špička 

plamene. 

Plně rozvinutý požár: jedná se o stav poţáru, kdy na všech zkoumaných materiálech 

v daném prostoru probíhá hoření. 

Shromažďovací prostor: je to prostor určený pro shromáţdění osob ve větším počtu 

a hustotě, neţ jsou mezní normové hodnoty. Nepovaţují se za něj únikové cesty a prostory, 

kde jsou osoby soustředěny při případné evakuaci.  

Značky a zkratky: 

A1, A2, B aţ F   třídy reakce na oheň stavebních výrobků 

DP1, DP2, DP3   třídění konstrukčních částí 

PUR                    polyuretan 

PIR                       polyisokyanurát 

IPN   isopropyl nitrát 

PS   polystyren 

FM   Factory Mutual 



 

 

LPCB   The Loss Prevention Certification Board 

LSP   The Loss Standard Prevention 

apod.   a podobně 

aj.   a jiné 

tzv.   tak zvaný 

např.   například 

popř.   popřípadě 

cca.   přibliţně 

viz.   vizuálně 

tj.   to jest 

OI   kyslíkové číslo 

obj.   objemový 

mm   milimetr 

s   sekunda 
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1 Úvod 

V této bakalářské práce se budu zabývat vhodností vyuţití izolačních panelů Kingspan 

z hlediska poţární bezpečnosti staveb. Mezi úkoly, které jsou spjaty s tímto tématem, patří 

seznámení se s patřičnými normami, které se tepelných izolací týkají. Úkolem práce je 

kategorizace izolačních panelů firmy Kingspan a.s., a to nejen z hlediska jejich výroby, 

pouţitých materiálů nebo oblasti jejich aplikace, ale zejména jejich začlenění s ohledem na 

poţární bezpečnost staveb a jejich vyuţití ve stavebnictví. Cílem pak bude jejich 

vyhodnocení z hlediska jejich aplikace v praxi, a to na základě protipoţárních zkoušek. 

 

S rostoucími cenami energií spojených s výtopem objektů se izolační materiály dostávají 

stále více do popředí. Poptávka těchto materiálů se za posledních deset let rapidně navýšila 

a s tímto nárůstem vrostla úměrně i konkurence mezi podniky, které se izolačními 

materiály a systémy zabývají. Bezpečnostní kritéria, zejména v oblasti poţární bezpečnosti 

staveb, tlačí tyto firmy k jejich akceptování a dodrţování. Tímto je docíleno, ţe kvantita 

nepřevýší kvalitu a mimo to je dosaţeno stále nového výzkumu a vývoje v této oblasti.  

 

Já jsem si pro svoji bakalářkou práci vybral firmu Kingspan a.s. se sídlem v Hradci 

Králové. Tato firma je jedním z největších distributorů a výrobců izolačních panelů u nás.  

Hlavním cílem této práce bude zkoumání izolačních panelů vyrobených v Hradci Králové, 

jak na bázi minerálních vláken, tak lehčených plastů. Jednotlivé typy těchto kategorií 

budou v práci postupně rozvedeny a hlavní důraz pak bude kladen na jejich pouţití, a to 

zejména z hlediska poţárního.  

Na materiálech, z nichţ jsou panely zhotoveny, budou provedeny laboratorní zkoušky pro 

stanovení oxidačního čísla (ČSN ISO 4598-2). Tento test bude proveden v laboratoři 

Fakulty bezpečnostního inţenýrství VŠB – TU Ostrava. Tímto testem jsme schopni určit 

nejniţší koncentraci kyslíku ve směsi s dusíkem, při které materiál ještě hoří. Důleţitým 

podkladem k mé práci bude experiment, který se uskuteční v prostorách firmy PAVUS a.s. 

v pobočce ve Veselý nad Luţnicí. Firma se jiţ více neţ deset let zabývá prováděním 

poţárních zkoušek, certifikační a inspekční činností včetně poradenství.   

V prostorách zkušebny, proběhne i velkorozměrový experiment na poţární odolnost 

panelové stěny. Všechny tyto zkoušky budou hlavními podklady mého vyhodnocení, zda 

jsou izolační panely firmy Kingspan a.s. zaloţené na bázi minerálních vláken a lehčených 

plastů vhodné a bezpečné pro jejich aplikaci ve stavebnictví. 
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2 Rešerše 

 

Zdroje ke své bakalářské práci jsem čerpal zejména z platných norem, odborných publikací 

a informací z internetových stránek. Dalším krokem pro sestavení této práce byly 

konzultacemi s odborníky v dané oblasti a jimi poskytnuté materiály.  

 

ČSN 730810. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Praha: Český  

normalizační institut, duben 2009. 44 s. 

Touto normou byla stanovena kritéria pro poţární klasifikaci stavebních výrobků a 

konstrukce staveb, a to vše v souladu s převzatými evropskými normami vztahujícími se na 

poţární bezpečnost staveb podle souboru norem řady ČSN 73 08xx  a dalších technických 

norem. 

 

ČSN EN 13501-1. Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: 

Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. Praha: Český  normalizační 

institut, únor 2010. 45 s. 

Norma se zabývá klasifikací stavebních výrobků a konstrukcí staveb. Oficiální verze této 

normy existuje ve třech jazycích (anglickém, francouzském a německém). Norma obsahuje 

i zapracovanou změnu A1 z července 2009. Za českou verzi normy zodpovídá Řídící 

centrum a má tak status oficiální verze. 

 

FILIPI, Bohdan . Plasty. Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 

2003. 47 s. 

Publikace popisuje charakter daných plastů, jejich vlastnosti, a to i z hlediska poţárního. 

Nadále se zabývá jejich výrobou a uţitím v praxi. 

ROUSEKOVÁ, Ildikó, et al. Stavebné materiály. Bratislava : Jaga group, 2000. 261 s. 

ISBN 80-88905-21-4. 

Kniha podrobně pojednává o stavebních materiálech. V publikaci jsou definovány základní 

vlastnosti stavebních materiálů. Popisováno je i chemické sloţení jednotlivých materiálů a 

jejich technologie výroby. 

Další informace, které přispěly ke zhotovení práce, byly čerpány z internetových stránek 

zejména firmy Kingspan a.s., ale i jiných. V neposlední řadě musím zmínit odborné 

konzultace, laboratorní testy a velkoplošné experimenty, které taktéţ svými výsledky práci 

obohatily. 
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3 Třídění stavebních výrobků a konstrukčních částí  

3.1 Třídění stavebních výrobků podle reakce na oheň dle ČSN 73 0810 

Hlavní zdroj pro tuto kapitolu byla norma ČSN 73 08 10. [4] 

Závislost stavebních výrobků na rozvoj poţáru se stanovuje pomocí tříd reakce na oheň 

s označením A1, A2, B, C, D, E, F podle ČSN EN 13501-1[1]. Výrobky třídy reakce na 

oheň A1 nebo A2 posuzujeme za nehořlavé, výrobky ostatních tříd reakce na oheň 

povaţujeme za hořlavé, a to zpravidla vzestupně od třídy B do F, přičemţ písmenem F se 

mohou klasifikovat i výrobky, které dosud nebyly odzkoušeny. Při hodnocení vyhovění 

poţadavků na třídy reakce na oheň u stavebních výrobků je rozhodující zatřídění podle 

ČSN EN 13501-1. Pakliţe je rozdíl mezi třídou reakce na oheň u konkrétního výrobku 

a podle výsledků zkoušek a podle přílohy A, pokládají se za rozhodující vţdy výsledky 

zkoušek.  

 

 

Konstrukce dodatečných vnějších tepelných izolací u stávajících staveb s poţární výškou 

objektů h > 12,0 m se projektují podle těchto zásad: 

 

a) Konstrukce se hodnotí jako ucelený výrobek (povrchová vrstva, tepelná izolace, 

nosné rošty, upevňovací prvky, popř. další specifikované součásti) a za vyhovující 

se povaţují konstrukce, které splňují následující poţadavky: 

1. Konstrukce, která má třídu reakce na oheň B a výškovou polohu do  

hp ≥ 22,5 m a tepelně izolační výrobek musí odpovídat při nejmenším třídě 

reakce na oheň E za předpokladu kontaktního spojení se zateplovanou 

stěnou.    

 

2. konstrukce třídy A1 nebo A2 s nekontaktním spojením mezi dutinami, 

umoţňující svislé proudění plynů nebo jsou tyto konstrukce ve výšce ve 

výšce do hp > 22,5 m. 

3. povrchová vrstva konstrukce nesmí šířit plamen is= 0 mm·min
-1

. 

4. u konstrukcí dodatečných tepelných izolací musí být zateplovací systém 

zaloţen u okenních a jiných otvorů tak, aby nedošlo k šíření plamene po 

vnějším povrchu nebo po tepelné izolaci obvodové stěny a to kritérium je 
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do 15 minut přes úroveň 0,5m od spodní hrany zkušebního vzorku; toto 

šíření se povaţuje za vyhovující, pokud: 

- jestli jsou ve spodní zakládací části uţity výrobky třídy reakce na oheň 

A1 nebo A2 a při zkoušce podle ISO 13785-1 ale i s výkonem 50 kW 

nedojde k šíření plamene po povrchu; v případě zaloţení zateplovacího 

systému pod terénem není zkouška podle ISO 13785-1 zapotřebí pokud 

povrchová vrstva nešíří plamen. 

- maximálně 0,15 m nad plochou nadpraţí oken bude tepelná izolace 

z výrobků třídy reakce na oheň A1 či A2 v pruhu výšky 0,5 m a tento 

vodorovný pás bude probíhat nad všemi okny obvodové stěny; jestliţe 

jsou okna od sebe navzájem vzdálena, můţe být tato úprava provedena 

nad jednotlivými okny s přesahem od hrany ostění nejméně 1,5 m; 

výška pruhu pak můţe být sníţena oproti 0,5 m jen za předpokladu, ţe 

se zkouškou podle ISO 13785-1 prokáţe, ţe nedojde k šíření plamene; 

pruhy s třídou reakce na oheň A1 či A2 výšky 0,5 m mohou být vyuţity 

i v místech zaloţení zateplovacího systému; nebo 

- kolem ostění a nadpraţí jsou provedeny takové úpravy, aby nedošlo při 

zkoušce ISO 13785-1 k šíření poţáru, za předpokladu, ţe je tato úprava 

provedena u všech oken v dodatečně zateplených obvodových stěnách; 

 

Pro určení konstrukčních druhů se nebere v potaz vnější tepelná izolace, pokud jsou 

splněny následující kritéria: 

a) poţární výška objektů h ≤ 12,0 m. 

b) tepelné izolace tvoří celek třídy reakce na oheň B, za předpokladu, ţe je výrobek 

tepelně izolační části minimálně třídy reakce na oheň E a musí být kontaktně 

spojen se zateplovanou stěnou. 

c) daná povrchová vrstva musí disponovat indexem šíření plamene is= 0 mm·min
-1

 a u 

systému s hořlavými konstrukčními systémy musí být is ≤ 100 mm·min
-1

. 

d) Pokud jsou dle norem u obvodových stěn vyţadovány poţární pásy musí být 

tepelné izolace jako ucelený výrobek třídy reakce na oheň A1, popř. A2. 

Pokud je poţární výška objektu se smíšeným nebo nehořlavým konstrukčním 

systémem v rozmezí 12 – 30 m volí se postup podle bodů a) aţ d) a nad touto úrovní 

musí být obvodové stěny druhu DP1 a to za podmínky, ţe poţární normy řady 73 08xx 

takové úpravy nevylučují. Podobně i v tomto případě se při hodnocení druhu 
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konstrukcí obvodových stěn celého objektu nebere zřetel na vnější tepelné izolace do 

poţární výšky 12,0 m. 

 

 

Pokud nejsou v normách rady ČSN 73 08xx jiné rámcové změny na nehořlavé hmoty 

povaţují se za odpovídající třídy reakce na oheň A1 a třídy reakce na oheň A2; výrobky 

ostatních tříd se pak povaţují za hořlavé. Tato zatřídění se nevztahují na konstrukční části.  

3.1.1 Charakteristika tříd stavebních výrobků  

Třída F:  Řadí se zde výrobky, kde nebyla zjištěna ţádná třída. Nelze je tak zařadit do 

ţádné ze tříd A1, A2, B, C, D, E. Výrobek nesplní poţadavky pro zařazení do E dle EN 

ISO 11925-2. [1, 19] 

Třída E:  Do této třídy zahrnujeme výrobky schopné odolat působení malého plamene, 

a to po krátký časový horizont, bez významnějšího rozšíření plamene. Splňuje tak tedy 

kritéria EN ISO 11925-2 tj. při 15 s působení plamene na povrch, plamen nepřevýší 

hodnotu 150 mm ve svislém směru. [1, 19] 

Třída D:  Výrobky, které vyhovují poţadavkům třídy E, jsou ty, které vydrţí odolávat 

působení malého plamene po delší časový interval bez významného rozšíření plamene. 

Dále disponují tyto výrobky odolností proti působení tepla od jednotlivých hořících 

předmětů za zjevného zpoţdění a omezení uvolňování tepla. [1, 19] 

Třída C:  Podobně jako třída D, ale splňující přísnější kritéria. Při tepelném působení 

jednotlivých hořících předmětů, pak vykazuje také omezené šíření plamene. [19] 

Třída B:  Podobně jako třída C, ale splňují přísnější kritéria. [19] 

Třída A2:  Splňuje stejná kritéria dle EN 13823, jako pro třídu B. Tyto výrobky nebudou 

za podmínek plně rozvinutého poţáru přispívat k poţárnímu zatíţení ani dalším růstům 

poţáru. [4,7] 

Třída A1:  Produkty této třídy nepřispívají k poţáru, a to v ţádném z jeho stádií, a to i za 

podmínek plně rozvinutého poţáru. Jsou tedy proto automaticky povaţovány za vyhovující 

všem poţadavkům pro všechny zbylé niţší třídy. [1, 19]  
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3.2 Třídění konstrukčních částí dle ČSN 73 0810  

Kapitola je sestavena na základě norem [2, 5, 4] 

Kritéria hodnocení uvedená v normách řady ČSN 73 08xx s dosavadním označení 

(D1, D2, D3) je nahrazen jejich zatříděním na druhy DP1, DP2, DP3 ve spojitosti na 

uvolněné teplo z této části při poţáru, vlivu na stabilitu a únosnost konstrukčních částí. 

3.2.1 Konstrukční části druhu DP1 

Konstrukční části druhu DP1 nezvyšují v poţadované době poţární odolnosti intenzitu 

poţáru a to za předpokladu, ţe se podstatné sloţky konstrukcí skládají: 

a) jen z výrobků třídy reakce na oheň A1. 

b) nebo také z výrobků třídy reakce na oheň A2, jedná-li se o objekty s poţární 

výškou do 22,5 m, nebo s vyšší poţární výškou, pokud je ve všech poţárních 

úsecích s poţárním rizikem nainstalováno hasící stabilní zařízení; za vyšší poţární 

výšku se povaţuje také druhé a další podzemní podlaţí. 

c) z výrobků třídy reakce na oheň B aţ F vloţených uvnitř konstrukční části dle bodu 

a), b) a to tím způsobem, ţe se v poţadované době poţární odolnosti nedocílí 

vzplanutí hmot obsaţených ve výrobcích; na těchto výrobcích nezávisí stabilita 

a únosnost konstrukční části, 

d) nebo dle skladeb stanovených pro obvodové stěny, střešní pláště, zasklené 

konstrukce s poţární odolností a jiné. 

Výrobky, jeţ jsou umístěny na povrchu konstrukčních částí druhu DP1 a plní tak funkci 

architektonickou či jinou a nezajišťují tak poţární odolnost, nejsou předmětem hodnocení 

druhu konstrukcí; uvolňují-li tyto výrobky teplo při poţáru, jsou započteny do stálého 

poţárního zatíţení. Povrchové úpravy konstrukcí podle bodů a), b) nebo d), které zajišťují 

nebo zvyšují poţární odolnost a v případě poţáru tak nedochází k uvolnění tepla nad 

15 MJ/m
2
, je moţno tyto povaţovat za splňující podmínky pro konstrukce druhu DP1, 

jedná-li se o objekty s poţární výškou 22,5 m.  

3.2.2 Konstrukční části druhu DP1 pro obvodové stěny 

a) nosná stěna nebo její část zabezpečující stabilitu objektu musí být z výrobků třídy 

reakce na oheň A1 popř. A2; toto platí i pro stěny nebo jejich části, které nezajišťují 

stabilitu, ale tvoří nosnou konstrukci samotné obvodové stěně; také z vnitřní strany 

obvodové stěny je pouţito výrobků třídy reakce na oheň A1, popř. A2. 

b) poţární úseky obsahující otvory jako okna apod. v obvodové stěně pro odvod kouře 

popř. plamenů z vnitřního poţáru, mají samočinné hasicí zařízení. 
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c) vnější obvodové stěny a jejich části mohou obsahovat výrobky třídy reakce na oheň 

B pokud:    

- se stěna nenachází v poţárně nebezpečném prostoru poţárního úseku 

jiného objektu 

- je stěna vnější povrchovou úpravou v objektu s poţární výškou 

 hp do 22,5 m, a stěna nepřesáhla úroveň stropu daného podlaţí, která 

odpovídá této výšce. 

- Vnější povrchové úpravy musí být přichyceny na nosné části obvodové 

stěny dle bodu a); popřípadě provětrávací mezery v povrchových 

vrstvách, popř. jiné úpravy, které nesmí uskutečnit šíření poţáru mimo 

hranici poţárního úseku mimo hranici poţárního úseku na obvodové 

stěně.  

- index šíření plamene is= 0 mm·min
-1

. 

b) jestliţe není splněn bod b), nebo obvodová stěna přesahuje výšku hp dle bodu c), 

popř. začíná stěna dle bodu c) nad terénem v úrovni zaloţení zateplovacího 

systému, nebo jsou-li ve stěně okenní a jiné otvory, musí být dle zkoušky 

ISO 13785-1 prokázáno, ţe do 30 minut nedojde k šíření plamene po vnějším 

povrchu nebo po tepelné izolaci obvodové stěny přes úroveň 0,5 m od spodní hrany 

daného zkušebního vzorku.  

 

Za konstrukční části druhu DP1 se také povaţují obvodové stěny jednopodlaţních objektů, 

které zabezpečují či nezabezpečují stabilitu objektu, a které jsou jak z vnitřní tak z vnější 

strany z výrobků třídy reakce na oheň A1 (např. trapézové plechy) a jejichţ stabilita 

nezávisí na tepelně izolační výplni dokonce i třídy reakce na oheň B, pokud poţadovaná 

poţární odolnost nepřesáhne 30 minut. 

 

3.2.3 Konstrukční části druhu DP1 pro střešní pláště 

a) uvaţujeme, jestliţe je spodní vrstva zajišťující stabilitu daného střešního pláště 

z výrobků třídy reakce na oheň A1, nebo A2, v tloušťce alespoň 40 mm. 

b) jestliţe je tloušťka spodní vrstvy menší neţ 40 mm, musí být tato vrstva tloušťky 

nejméně 40 mm třídy reakce na oheň A1, nebo A2. Pouţijeme-li desky, musí se 

provést minimálně dvě vrstvy s celkovou tloušťkou alespoň 40 mm a půdorysné 

spáry se budou navzájem krýt. 
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c) tepelně izolační a jiné produkty (tloušťky přes 1 mm) nad spodní vrstvou musejí 

být třídy reakce na oheň A1 aţ B s horní vodorovnou krytinou klasifikace BROOF 

(t3) popř. BROOF (t1) podle ČSN EN 13501-5, nebo 

d) tepelně izolační a jiné produkty mohou mít nad spodní vrstvou třídu reakce na oheň 

C aţ E jen za té podmínky, ţe horní hydroizolační krytina má klasifikaci s touto 

tepelnou izolací BROOF (t3) podle ČSN EN 13501-5. 

e) celý střešní plášť je zhotoven z výrobků třídy reakce na oheň A1, popř. A2 

f) není- li spodní vrstva dle bodu a) a pouţijeme např. trapézový plech, mohou být 

výrobky nad horním povrchem trapézového plechu třídy reakce na oheň B v celé 

tloušťce (minimálně však 50 mm) v úpravě dle bodu b). Je-li nad výrobky třídy 

reakce na oheň B tepelná izolace dle bodu B, lze toto řešení akceptovat jen tehdy, 

prokáţe-li se zkouškou poţární odolnosti střešního pláště, ţe na rozhraní spodní 

vrstvy a dolní strany pláště tepelné izolace nepřevýší teplotu 100°C; horizontální 

krytina musí být klasifikace BROOF (t3). 

 

Střešní plášť dle bodů a), c), nebo b), c) můţe procházet a to bez dalších úprav nad poţární 

stěnou, nehledě na plošnou velikost střešní plochy. Střešní plášť, který obsahuje tepelně 

izolační výrobky třídy reakce na oheň C aţ E dle bodů a), d), nebo b), d), nebo f) můţe 

procházet i nad poţární stěnou, je-li ale v ploše do 1500 m
2
. Střešní plášť dle bodu e), nebo 

podle bodu f) ale bez tepelné izolace dle bodu d), můţe procházet nad poţární stěnou bez 

jiných úprav a to v případě, ţe disponuje poţadovanou poţární odolností.  

Střešní pláště, které mají horní povrchový výrobek klasifikace BROOF (t1) se v případě 

pouţití tepelných izolací dle bodu b) nepovaţují za konstrukce druhu DP1. 

 

3.2.4 Konstrukční části druhu DP2 

Konstrukční části druhu DP2 nezvyšují v poţadované době poţární odolnosti intenzitu 

poţáru a to za předpokladu, ţe se podstatné sloţky konstrukcí skládají: 

a) z produktů třídy reakce na oheň A1 nebo A2, tvořících povrchové vrstvy 

u konstrukčních částí, u nichţ není po dobu poţadované odolnosti pozorované 

porušení stability a jejichţ tloušťka je ozkoušena a prokazuje tak minimální 

odolnost E 15. 

b) z produktů třídy reakce na oheň B aţ D situovaných uvnitř konstrukční části mezi 

výrobky dle bodu a); na těchto výrobcích závisí stabilita konstrukcí. 
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c) taktéţ z výrobků třídy reakce na oheň B aţ E situovaných uvnitř konstrukční části, 

a na těchto výrobcích není závislá stabilita konstrukční části. 

 

Mezi konstrukce druhu DP2 se nehledě na podlahovou část řadí také dřevěné trámové 

stropy se záklopem a podhledem s omítkou na pletivu tloušťky minimálně 12 mm, nebo na 

rákosovém podkladu tloušťky minimálně 15 mm, nebo s podhledem z desek třídy reakce 

na oheň A1 nebo A2 o tloušťce otevřené zkoušky (nejméně E 15), nebo minimálně 12 mm. 

Konstrukce druhu DP2 jsou např. stěny s dřevěnou nosnou konstrukcí opláštěné výrobky 

třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Poţární odolnost těchto konstrukcí není větší jak 

45 minut. Zmíněné tloušťky vrstev příkladů konstrukcí druhu DP2 musíme povaţovat za 

minimální pro poţární odolnost většinou do 30 minut; je- li poţadována větší poţární 

odolnost, tloušťky a skladby vrstev se musejí upravit a ověřit. 

 

Kromě výše uvedeného se za konstrukce typu DP2 povaţují i obvodové stěny s vnější 

tepelnou izolací třídy reakce na oheň C aţ E, i v případě, ţe jsou ostatní části obvodové 

stěny třídy reakce na oheň A1 nebo A2, ale neodpovídají ustanovení a poţadavkům pro 

zařazení do konstrukcí typu DP1. 

3.2.5 Konstrukční části druhu DP3 

Tyto konstrukční části zvyšují v poţadované době poţární odolnost a řadí se zde ty sloţky 

konstrukcí, jeţ nespadají svými poţadavky do konstrukcí druhu DP1 a DP2. 

Při tomto stanovení druhu konstrukcí je postup u povrchových úprav dle ČSN 73 0802 

nebo ČSN 73 0804; k povrchovým úpravám z výrobků o tloušťce do 2 mm a nepřevyšující 

výhřevnost 15 MJ·m
-2

 se nemusí přihlíţet. 
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4 Požární odolnost dle ČSN 73 0810  

Kapitola je sestavena na základě normy. [4] 

Poţární odolností stavebních konstrukcí rozumíme celkovou schopnost konstrukcí 

odolávat vůči poţáru a uchovat si při poţáru svou nosnost, celistvost a izolační schopnost. 

Podmínky pro poţární odolnost konstrukcí vztahující se k poţárnímu riziku daných 

poţárních úseků se řídí dle řady ČSN 73 08xx. 

 

Klasifikace poţární odolnosti je vyjádřena písmeny a dobou (t) v minutách, po kterou 

posuzované konstrukce vyhovují podmínkám charakteristických vlastností konstrukce – 

mezní stavy. V normách ČSN EN 13501-2 aţ ČSN EN 13501-4 je pro označení klasifikace 

pouţito doplňkových vlastností konstrukcí dalších písmen, indexů, čísel a značek. To vše 

se pouţívá při navrhování poţární bezpečnosti staveb dle norem řady ČSN 73 08xx, a to 

v rozsahu uvedeném v normě ČSN 73 0810. V této normě taktéţ nalezneme doby (t), ve 

kterých je poţadováno docílení charakteristických vlastností poţární odolnosti dle norem 

řady ČSN 73 08xx. [4] 

V normách řady ČSN 73 08 jsou pak jako nejčastější pouţívány tyto značky poţární 

odolnosti (mezní stavy): 

- nosnost konstrukce R (t)  

- celistvost konstrukce E (t) 

- tepelná izolace konstrukce I (t) 

- hustota tepelného toku či radiace z povrchu konstrukce W (t) 

- kouřotěsnost konstrukce Sa, Sm 

- samouzavírací zařízení poţárních uzávěrů C 

- mechanická odolnost M 
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5 Historie izolací 

 

Podobně jako v jiných odvětvích stavebnictví, také izolace prodělaly v průběhu historie 

svůj nepochybný vývoj a rozmach. 

V době první lidské civilizace, kdy se lidské obydlí teprve vyvíjelo, pouţívali lidé jako 

tepelnou izolaci okolní hmotu. Šlo zejména o první lidská obydlí jako např. jeskyně či 

jednoduchá zahloubená obydlí apod. Postoupíme-li o pár tisíc let dopředu, objevíme silné 

kamenné zdi, které tehdejším lidem neslouţili pouze za obranným účelem, ale měli také 

tepelně izolační charakter. Tyto stavby se ale potýkaly s jiným problémem a to zejména 

s akumulačním a konkrétně pak převáţně s povrchovou kondenzací. V průběhu doby se 

pouţívalo více vylehčených konstrukcí, ale tím docházelo k minimalizaci tepelně 

technických vlastností objektu. [11] 

U nás se v tehdejším Československu v průběhu padesátých a šedesátých let rozvíjela 

zejména panelová výstavba, jejíţ hlavní důraz byl kladen hlavně na kvantitu a ne na 

kvalitu. U těchto staveb je hlavním problémem absence veškeré izolace. Koncem 

šedesátých let se prvně začala otázka důleţitosti a kvality tepelné izolace řešit trochu 

hlouběji. V současné době se Česká republika poţadavky na stavební konstrukce 

a materiálové moţnosti vyrovná obvyklému evropskému standardu. [11] 

V otázce historického vývoje tepelných izolací můţeme narazit na několik zajímavých 

příkladů. V této oblasti stojí za zmínku velmi vynalézavá rustikální architektura. Například 

obkládání domů topným palivem slouţilo v zimě i jako tepelná izolace. Dalším příkladem 

je skladování sena nad obytnými prostory jako tepelné izolace v období krutých zim. Dále 

u nás ne moc rozšířený, ale v zemích Skandinávie jsou častým příkladem zelené střechy, 

kde izoluje nejen vrstva zeminy, ale i samotné rostliny. [11] 

Ale nejen vyuţití technických vlastností stavebních konstrukcí napomáhá jako účinná 

tepelná izolace. Ve středomoří se také hojně vyuţívá samotné urbanistiky sídel, a tento 

efekt je kladně hodnocen zejména v období léta. Princip spočívá v tom, ţe ve městech jsou 

úzké a vysoké uličky, které zabraňují pronikání slunečních paprsků do obytných domů. 

V neposlední řadě hraje svou podstatnou roli orientace samotných uliček, a to ve směru 

proudění převládajících větrů tak, aby bylo docíleno chladivého efektu konstrukcí. Celý 

tento systém je obyvateli velmi pozitivně hodnocen zejména během letního období, ale jiţ 

méně kladně v období zimním. [11] 



 

12 

 

Jak jsem jiţ výše avizoval, dochází průběhem času k vyrovnání našich technických 

standardů s technicky vyspělým světem. Toto je moţno dokumentovat, díky poţadovaným 

odporům dle normy.  

Tabulka 1: Odpory konstrukcí [11] 

R (m
2
KW

-1
) do roku 1980 kolem roku 1990 nad rok 1993 

Obvodové 

konstrukce 

0,55 0,95 2,0 

Střešní konstrukce 0,91 1,80 3,0 

                                                                                                                                      

Prvním stavebním materiálem, který docílil v oblasti pouţití tepelných izolací prvenství, 

bylo dřevo a výrobky z něj jako např. dřevoštěpové a dřevovláknité desky pojené 

cementovým mlékem. Vyuţití těchto stavebních materiálů mělo své největší zastoupení 

zejména na počátku dvacátého století. Dalšími izolačními materiály na bázi dřeva jsou 

produkty z korku, zejména pak drcený a lisovaný korek, asfaltokorek atd. Dále na řadu 

přicházejí tepelné izolace na bázi voštinových desek z různě upraveného papíru a další 

výrobky, jehoţ základem je papír. Dalším vývojovým milníkem v oblasti tepelných izolací 

je objev pěnového skla a skleněné a minerální plsti. Poslední skupinu pak tvoří pěněné 

plasty, které zaznamenaly své největší vyuţití hlavně v druhé polovině minulého století. 

Pěněny nebo expandovány mohou být ale i jiné horniny a materiály, např. experlit, struska, 

břidlice atd. V současnosti přibývá tepelně izolačních materiálů na bázi starého papíru 

a další druhy pěněných plastů. [11] 

Moderní systémy pro zateplení budov jaké se dnes s oblibou pouţívají, byly vyvinuty 

v druhé polovině padesátých let ve Švýcarsku. Objekty, na kterých se těchto tepelných 

izolací poprvé uţilo, byly skladovací sila, cukrovary, mlýny a vodojemy. Následovně se 

tento izolační systém hojně rozšířil po celé Evropě, a to především s nástupem první 

energetické krize. [28] 

Novou technologií tepelné ochrany jsou materiály zaloţené na principu reflexního účinku. 

V stavebním odvětví je jejich rozšíření a vyuţití největší u okenních konstrukcí. [11] 

Další skupinou mající tepelně ochranný účinek jsou tavné nebo odtavující hmoty, účinné 

kdyţ je jejich prvek vystaven extrémnímu teplotnímu namáhání. [11] 

Tepelná izolace je druhem stavebního materiálu, který prošel za posledních padesát let 

řadou inovací a to jak po stránce technologické, tak i po stránce bezpečnostní. V oblasti 

bezpečnostní se pak zejména jedná o správné dodrţení poţárně bezpečnostních norem 
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a certifikací výrobců daných produktů na základě renomovaných poţárně bezpečnostních 

zkoušek. Tímto se také bude má práce dále zabývat. [11] 

 

 

  

Obrázek 1: Došková střecha [7] Obrázek 2: Došková krytina [7] 
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6 Základní dělení izolací 

6.1 Podle kontaktu 

 

 

 

   

 

                      

 

 

 

 

6.1.1 Jednoplášťové zateplovací systémy 

Jsou to systémy, kde jsou jednotlivé vrstvy skladby systému mezi sebou navzájem 

celoplošně spojeny, a mezi jednotlivými vrstvami nevzniká provětrávaná vzduchová 

dutina. [28] 

6.1.2 Dvouplášťové zateplovací systémy 

Jsou to takové systémy, kde je zpravidla mezi danou vrstvou tepelné izolace 

a podhledovou krycí vrstvou vytvořena vzduchová vrstva, která je určená k provětrávání 

mezi izolací a stavební konstrukcí. [28] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Jednoplášťový systém [12] Obrázek 4: Dvouplášťový systém [15] 

Diagram 1: Izolace podle kontaktu 
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6.2 Podle materiálů 

 

Diagram 2: Izolace podle materiálu 

Vláknité materiály

- minerální vlákna

(čedičová,strusková atd.)

- skleněná vlákna

- keramická vlákna

- syntetická textilní vlákna

Na bázi dřeva

- dřevovláknité

- dřevotřískové

- dřevoštěpkové

- korek (asfaltokorek)

- korková drť

- lisovaný korek

- rozvlákněné dřevěné

materiály

- kokosová vlákna

- piliny

- rákosové rohože

Na bázi papíru

- drcený starý papír

- voštinové desky

- desky z asfaltového

papíru

Zvláštní

- na bázi vlny

nebo ovčí vlny

- lehčené betony

Pěněné plasty

- pěnové polystyreny

- pěnové polyuretany

- extrudované polystyreny

- fenolické pryskyřice

- rezolové pryskyřice

- pěněný kaučuk

- pěnový PE

- pěněné PVC

- další neplastické ( pěnové

sklo)

Minerální materiály

- perlit ( volný nebo tepelně  

upravený ve formě desek)

- expandovaná břidlice

- struska ( expandovaná,

strusková pemza)

- křemelina

- keramzit

- popílek
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6.3 Podle struktury 

 

 

Diagram 3: Izolace podle kontaktu 

 

6.4 Podle hořlavosti 

 

 

Diagram 4: Izolace podle hořlavosti 

 

 

Pro dosaţení cíle mé bakalářské práce jsem se podrobněji zaměřil na izolace z minerálních 

vláken a lehčených plastů a v následujících kapitolách přináším jejich bliţší specifikaci. 

 

 

 

Tepelná 
izolace dle 
struktury

vláknité pórovité zrnité

Tepelná 
izolace dle 
hořlavosti

nehořlavé

nesnadno 
hořlavé hořlavé
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7 Minerální izolace 

7.1 Základní charakteristika 

Tepelná izolace na bázi minerálních vláken se vyrábí bud z čedičových, skelných nebo 

struskových surovin či elektrárenského popela. Můţeme tak tedy říci, ţe základním 

rozdílem vláknitých tepelných izolací je to, z čeho je vlákno vyrobeno. Vlákna máme dvou 

typů, a to skleněná, vzniklá roztavením skla a minerální, která vznikla roztavením hornin, 

strusky nebo jejich kombinací. Přičemţ nejpouţívanější a nejrozšířenější je minerální 

tepelná izolace na bázi čediče nebo skelného základu. Rozdílná báze suroviny způsobuje i 

rozdílné vlastnosti mezi čedičovou a skelnou vlnou. Bod tavení má čedičová vlna nad 1000 

°C, přičemţ si svoje tepelně izolační vlastnosti zachovává do teploty 600 °C. Skelná vlna 

má bod tavení uţ okolo 560 °C a svoje tepelně izolační vlastnosti si zachovává do teploty 

400 °C. Rozdílná barva (čedičová vlákna jsou zelená a skelná pak ţlutá) výrobků nemá na 

jejich vlastnosti ţádný vliv. Z hlediska jejich vlastností je mnohem důleţitější jejich 

uspořádání vláken, které můţe být vícesměrné nebo jednosměrné a toto má určitý vliv na 

tuhost výrobků a jejich objemovou stálost. [29] 

7.2 Výroba minerální izolace 

Základními surovinami na výrobu vlákna jsou čedič, sklářské suroviny, vysokopecní 

struska. Tyto suroviny se podrtí spolu s přísadami (dolomit, vápenec, spongilit), které 

regulují modul kyselosti minerálního vlákna. Tyto suroviny se spolu s koksem dávkují 

v přesném poměru a následně pak vkládají do pece, kde při teplotách 1300 aţ 1500 °C 

probíhá proces tavení. [29, 30] 

Z taveniny se na rozvlákňovacím zařízení získávají vlákna, a to zpravidla odstředivým 

způsobem. Vlákna se ukládají na dopravníkový pás, kde se do nich přidávají pojiva (ţivce 

a modifikační přísady), vodoodpudivé přísady (silikónový olej) a přísady proti plísni. Proti 

prašnosti jsou vlákna chráněna lubrikačním olejem. Do výrobků s vyšší poţární odolností 

se přidávají retardéry hoření, které zabraňují hoření pojiva. [29, 30] 

Z rozvlákňovací jednotky se vlákna shlukují na sběrný pás sběrné komory. Na sběrném 

páse se vlákna přirozeně ochlazují a formují se do primární vrstvy. [29, 30] 

 

Tato vrstva se poté dopravuje na kyvadlový dopravník, který ji ukládá na formovací 

dopravník a vytváří tak koberec poţadované hrubosti. [29, 30] 
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Druhým způsobem ukládání vláken je usazovací komora, kde vlákna taktéţ ochlazují 

a formují do primární vrstvy, která se nazývá koberec. Koberec dále přechází přes plošnou 

váhu komprimující jednotku do vytvrzovací komory, v které se formuje na konečnou 

hrubost a pojivo se vytvrzuje horkým vzduchem. Ţivice po vytvrdnutí asi při teplotě 200°C 

zabezpečují tuhost a deformační vlastnosti výrobku. Po opuštění vytvrzovací komory 

prochází koberec chladící zónou, kde se ochlazuje studeným vzduchem. [29, 30] 

Takto vytvrzený a ochlazený koberec se řeţe na poţadovanou šířku a okraje se 

zarovnávají. Odřezky se rozdrobují a dopravují se zpět do výrobního procesu. Deskové 

výrobky se půlí na konečnou délku pomocí příčných pil. Dopravníkem se pak vedou 

k stohovací a balící jednotce. [29, 30] 

Při výrobě rohoţí a pásů se koberec vede k šicím strojům, kde se rohoţe prošívají 

s podkladovými materiály. Na konečnou délku se rohoţe upravují gilotinou. Po této úpravě 

následuje rolování a balení výrobků. [29, 30] 

Při vyuţití jiné technologie se vlákno rozděluje na pás tak, aby se záměrně vytvořilo 

vícesměrné uspořádání minerální vlny. Vlákno pokračuje po dopravníkovém pásu do pece, 

kde se hmota teplem vytvrzuje. Objemová hmotnost a hrubost izolace se dosahuje regulací 

rychlosti posuvu pásu, intenzity přísunu vláken a silou přítlaku. Přes chladící komoru se 

pás izolační hmoty dostává k diamantové pile, která je naprogramovaná tak, ţe řeţe přesně 

potřebné rozměry výrobků. Poté putuje produkt opět na balící linku. [29, 30] 

Konkrétní výrobní surovinou pro firmu Kingspan a.s. je diabas, který se při teplotě 1500 

°C roztavuje, a přidávají se do něj další suroviny. Tato směs se mísí s koksem a briketami 

z recyklovaných minerálních vláken. [29, 30] 

7.3 Vlastnosti minerální vlny a požární charakteristika 

Tepelná izolace na bázi minerální vlny je inertní vůči chemickým látkám a nepodporuje 

usazování a růst neţádoucích hub, plísní nebo bakterií. Pryskyřice, které mají za úkol vázat 

vlákna vlny k sobě, můţeme pokládat na nepropustnou plastickou hmotu, jejíţ vlastnosti 

zůstávají neměnné po dobu více neţ sta let. Firma Kingspan a.s. při výrobě minerálních vln 

nepouţívá freony nebo jiné škodlivé látky a výrobek tak nezvyšuje úbytek ozonové vrstvy. 

Pouţitím tohoto typu tepelné izolace je tedy splněn a dodrţen Kjótský protokol z roku 

1992 a prosince 1997. [21] 

Z poţárního hlediska se jedná o výrobek, který je krajně vhodný do prostor, kde je kladen 

větší důraz na poţární odolnost. Sám výrobek jako takový je totiţ nehořlavý a bod tavení 

minerální vlny přesahuje 1000 °C. 
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8 Izolace na bázi plastů 

8.1 Základní rozdělení  

Rozdělení plastických hmot dle fyzikálních vlastností a jejich účinků na teplo: 

 

Diagram 5: Rozdělení plastů 

 

Plastomery (termoplasty) - jsou plasty, které jsou teplem tavitelné. Zvýšením teploty na 

hranici teploty tání měknou. Jsou dobře tvarovatelné, ohýbatelné, dají se táhnout, lisovat 

a vyfukovat. Při dalším zahřátí přechází do kapalného skupenství, kde je můţeme 

zpracovávat dalšími technologiemi (např. vstřikováním). Ochlazením dojde k ztuhnutí, 

aniţ by se podstatně změnily jejich vlastnosti. Jedná se o fyzikální proces, který lze 

opakovat. Do této skupiny plastů řadíme (PE, PP, PVC, PS, PMMA a další). Po ochlazení 

nabudou vlastností původního materiálu. [18] 

Duromery (reaktoplasty, termosety) – jedná se o makromolekulární látky, které jsou 

tvrditelné teplem. Působením tepla při tvarování se mění jejich struktura a tím se vytvrzují. 

Novým zahřátím se jiţ nedají převést zpět do plastického stavu. Jde zejména o (PF-

fenolformaldehydové pryskyřice, UF-močovinoformaldehydové pryskyřice, epoxidy,  

některé polyuretany a další). [18] 

Elastomery (elasty) – jde o makromolekulární látky s elastickými vlastnostmi. Zahřátím 

se nedají plasticky tvarovat. Mezi nejčastější zástupce této skupiny patří (přírodní kaučuk, 

butadien – styrenový kaučuk). Tato skupina je většinou separována od ostatních, jelikoţ 

materiály, které do ní spadají, je moţné zařadit do jedné z výše uvedených skupin, 

nejčastěji pak mezi duromery. [18] 

Plasty

Plastomery

(termoplasty)

Duromery

(reaktoplasty, 
termosety)

Elastomery

(elasty)
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8.2 Polystyren 

Vyrábí se polymerací styrenu při teplotě 100 aţ 200 °C. Samotný styren je jedovatá snadno 

se vypařující kapalina, a proto je jeho zvýšená koncentrace ve vzduchu nebezpečná 

z důvodů moţné otravy. Polymerace styrenu probíhá radikálovým mechanismem. PS 

obsahuje v lineárním řetězci skupinu fenylu, a proto je jeho hoření doprovázeno tvorbou 

poměrně velkého mnoţství sazí. Jedná se o termoplast se sklovitým charakterem a řadíme 

jej mezi nejčastější plasty. Pro další zpracování přichází PS v podobě granulí nebo 

jemných kuliček. [26] 

Za normálních podmínek je polystyren materiálem tvrdým a křehkým. Co se jeho 

fyzikálních vlastností týká, závisejí na způsobu přípravy a na polymerizačním stupni. 

Standardní polystyren se vyznačuje dobrou propustností světla, povrchovým leskem 

a tvrdostí. Fyzikální vlastnosti lze upravit, a to zejména kopolymerací s butadienem, 

akrylonitrilem apod. Pevnost a povrchovou tvrdost upravíme pomocí plnění polymeru 

krátkými skleněnými vlákny. Polystyren je materiál, který není odolný proti chemikáliím. 

Rozpouští se velmi dobře v acetonu, benzenu, toluenu, diethylétheru nebo v chlorovaných 

uhlovodících. Nevýhodou tohoto materiálu je nízká tepelná odolnost, a to jen do teploty  

80 °C. [26] 

8.2.1 Výroba polystyrenu 

Při výrobě lehčeného PS se nejvíce pouţívá zpěňovatelný PS, který uţ ve hmotě obsahuje 

nadouvadla, která při ohřevu zapříčiní zpěnění polymeru. Tento materiál tvoří jednotlivé 

buňky (kuličky). Tyto buňky vznikají tak, ţe se napěňují předem připravené PS granulky 

s obsahem nadouvadla. Granulky se nejprve předpěnují a potom za pomoci horké páry asi 

okolo 110 °C za tepla spojují. Jako nadouvadla se nejčastěji pouţívají: azosloučeniny, 

pentan, hexan, propan, CO2, N2 apod. Lehčený polystyren má na základě své struktury 

dobré tepelně izolační vlastnosti. Odolnost tohoto typu polystyrenu vůči organickým 

rozpouštědlům je ve srovnání se standardním polystyrenem ještě niţší. Lehčený polystyren 

se vyznačuje nízkou navlhavostí a patří mezi velmi hořlavé. [26] 

8.2.2 Požárně technické vlastnosti PS 

PS disponuje stálostí do 85 aţ 90 °C, pak začne měknout a tavit se, docílí-li hodnoty  

160 °C začne působit povrchová oxidace a při 280 °C aţ 300 °C dochází k rozkladu. 

Polystyren se dá snadno zapálit a vyznačuje se značnou hořlavostí. Díky niţšímu 

koeficientu tepelné vodivosti a niţší hodnotě měrného tepla je docíleno snadné 

zapalitelnosti PS i ve větších objemech. Při hoření polystyren měkne a roztéká se. Dále pak 
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tvoří bublinky, ale výrazně nepění, po zapálení odkapává k podobě hořících kapek. 

Polystyren hoří silně čadivým svítivým plamenem ţluto - červené barvy a uvolňuje značné 

mnoţství sazí a hustého černého dýmu, který je charakteristický nasládlým zápachem. 

Prach z polystyrenu je ve směsi se vzduchem velice výbušný. [26] 

 

Tabulka 2: Požárně technické charakteristiky PS [26] 

Název Kyslíkové 

číslo       

[%O2] 

Spalné 

teplo  

[MJ·kg
-1

] 

Teplota 

vzplanutí [°C] 

Teplota 

vznícení [°C] 

Krasten 127 (standardní) 18 - 19 41,5 370 - 380 460 – 470 

Krasten 552 (houževnatý) 18,0 41,9 395 490 

PS pěnový 18,8 41,5 370 495 

PS pěnový (retardovaný) 27 - 28 41,2 410 - 420 500 - 510 

 

8.3 Polyuretany 

Jako polyuretany si můţeme představit skupinu polymerů, vzniklých reakcí vícefunkčních 

izokyanátů a vícefunkčních alkoholů. Nejčastější způsob výroby je na základě polyadiční 

reakce. Tyto plasty charakterizuje uretanová skupina – NH-CO-O-. Obecně jsou 

isokyanáty velmi reaktivní a reagují tak nejen s hydroxylovými skupinami, ale i s látkami 

obsahující aktivní vodíkové atomy. Isokyanáty s nízkou molekulovou hmotností, řadíme 

mezi snadno těkavé kapaliny. Tyto látky jsou také velice toxické. To vše je důkazem toho, 

ţe výroba těchto plastů je z hlediska bezpečnosti a technologie velmi náročná. [26] 

8.3.1 Výroba polyuretanu 

Okolo 95% výroby PUR je zaloţeno na principu vyuţívání aromatických polyisokyanátů, 

které jsou levnější a reaktivnější neţ alifatické. [26] 

Pro výrobu měkkých pěn se nejčastěji pouţívá 2,4- a 2,6 – diisokyanatotoluen 

a diisokyanatodifenylmethan. Při výrobě elastomerů nebo polotvrdých a tvrdých PUR pěn 

se vyuţívá 4,4 – diisokyanatosifenylmethan. Pro zhotovení mechanicky sloţitějších 

elastomerů se pouţívá 1,5 – diisokyanatonaftalen. Pro přípravu PUR se vyuţívá ještě celá 

řada vícefunkčních isokyanátů. V praxi se ale místo jednoduchých vícefunkčních alkoholů 

pouţívají častěji polyetheralkoholy a polyesteralkoholy. Důvody jsou zejména ekonomické 

a technické. [26] 
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Polyesteralkoholy se pak vyrábějí pomocí polyesterifikace dikarboxylových kyselin 

s přebytkem diolu tak, aby konce řetězců obsahovaly hydroxylovou skupinu.    

Příprava polyetheralkoholů se uskutečňuje z propylenoxidu reakcí s látkami, které obsahují 

aktivní vodík. [26] 

8.3.2 Lehčené typy PUR 

Mezi přednosti těchto typů patří nepochybně jejich široký interval teplot, v němţ mají 

vynikající zejména tepelně izolační vlastnosti (od -200 do +100 °C). [26] 

Pouţijeme-li málo rozvětvené vysokomolekulární polyhydroxysloučeniny, dostaneme 

elastické produkty s nízkým počtem příčných vazeb. Podle toho, jak pouţijeme polyolové 

sloţky, rozlišujeme polyesterové a polyetherové pěny. Tyto pěny se ve stavebnictví 

pouţívají jiţ od padesátých let. [26] 

Pro výrobu tvrdých pěn musíme pouţít větší mnoţství izokyanátové sloţky. Tuhé PUR 

pěny mají velmi dobré mechanické vlastnosti a jsou závislé na objemové hmotnosti. [26] 

PUR izolační jádra vyráběná firmou Kingspan a.s, neobsahují freony, ani halogenové 

uhlovodíky, coţ je v plné shodě s Kjótským protokolem o zamezení úbytku ozonu. 

Z hlediska lidského zdraví nevylučuje tento výrobek ţádné škodliviny a práce s ním je 

zdravotně neškodná. Díky své malé hmotnosti a skvělým tepelně izolačním vlastnostem se 

PUR izolace staly velmi vhodným materiálem pro sendvičové panely. Díky přilnavosti ke 

krycím vrstvám, nízké tepelné vodivosti a ekologickým výhodám se stal tento typ tepelné 

izolace velmi lukrativní variantou pro mnohé investory. [13]  

8.3.3 Požárně technické vlastnosti PUR 

PUR jsou lehce zápalné i slabším zdrojem, jako je například zápalka. Nebezpečným se 

PUR z poţárního hlediska stává kolem teplot jiţ nad 100 °C. V intervalu teplot  

200 – 300°C dochází k degradaci PUR za vzniku ţlutého dýmu a pevný zůstáva jen 

polypový zbytek. V této teplotní oblasti degradují polyoly ve většině na uhlovodíky 

a jejich oxidační produkty. Při teplotách v rozmezí 800 – 1000 °C jsou rozkladné produkty 

polyolů jednodušší neţ je tomu u středních teplot a tvoří je hlavně uhlovodíky. Při těchto 

teplotách se i ţlutý dým rozkládá a vzniká tak kyanovodík, acetonitril, akrylonitril, pyridin 

a další sloučeniny. Při teplotách okolo 1000 °C přechází asi 70% dusíku obsaţeného 

v PUR na HCN. Teplotní závislost dokazuje, ţe se při teplotách nad 1000 °C přemění 

všechen dusík obsaţený v polymeru na HCN. [26]    
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Tabulka 3:Základní požárně technické charakteristiky PUR [26]                                                                                                                    

Název Kyslíkové 

číslo [% O2] 

Spalné teplo  

[MJ·kg
-1

] 

Teplota 

vzplanutí [°C] 

Teplota 

vznícení [°C] 

PUR eterový (měkký)  40 18,5 22,4 – 29,5 255 380 

PUR eterový (měkký)  20 - - 260 410 

Syspur (tuhá pěna)      30 18,5 20,0 340 490 - 500 

PUR est. (měkký)        30 20,0 22,2 360 480 

PUR - tuhá pěna         30  27,0 280 490 

Bayterm 4100              25 19,4 - 380 500 

 

8.4 Isopropyl-nitrát (IPN) 

Jedná se o oxidující vysoce hořlavou látku. U látky samotné hrozí riziko výbuchu vlivem 

vyšší teploty nebo nárazem. Látka je snadno vznětlivá a je schopna tvořit se vzduchem 

jedovaté a výbušné směsi, které jsou těţší neţ vzduch. Látka je schopna rozpouštět se 

v alkoholu, ale jiţ velmi málo ve vodě. Látka hoří i bez přístupu vzduchu, pod hasební 

pěnou nebo ochranným plynem. Jako hasební látka se pro velké poţáry doporučuje pěna 

a pro menší pak suchý prášek, písek nebo CO2. [25] 

 

Tabulka 4: Fyzikální a chemické vlastnosti [25] 

Bod varu (°C) 102 

Tenze par 3,6 kPa/20° C 

Hustota par (vzduch=1) 3,63 

Hustota (voda=1) 1,04 

Molekulová hmotnost (g/mol) 105,11 

Teplota vzplanutí (°C) 12 

Meze výbušnosti (obj.%) -100 

 

Základní nijak nezpracovaná látka je kapalného skupenství naţloutlé barvy se zápachem 

po etheru. Látka je pro lidský organismus velice nebezpečná, protoţe přeměňuje krevní 

barvivo na methemoglobin. Dále je dráţdivá pro oči, dýchací cesty a kůţi. Tekutina je 

vstřebávána také kůţí. V případě poţáru vznikají kouřové plyny, nerosní plyny nebo 

monoxid uhlíku. Všechny tyto látky jsou velmi jedovaté. [25] 
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9 Kingspan 

Firma Kingspan Group byla zaloţena roku 1972 jako malá rodinná firma v Anglii. Ze 

začátku se firma věnovala výrobě ocelového opláštění a formovaných ocelových sekcí. 

Později začala s výrobou ekologických kontejnerů, ale to jen v malé míře. V osmdesátých 

letech 20. století rozšířila firma Kingspan Groub svoji výrobu o sendvičové izolační panely 

a další výrobky týkající se izolací a zateplení. Postupně pak rozšiřovala svůj trh po celé 

Evropě. V České republice působí od roku 1998 se sídlem v Hradci Králové. Dnes je 

společnost součástí mezinárodní Kingspan Group Plc. a vyrábí střešní a stěnové panely pro 

obláštění budov, zateplení fasád a rekonstrukci budov. Hlavním produktem společnosti 

jsou sendvičové IPN a PUR panely, panely na bázi minerální vlny a různý sortiment 

příslušenství. [20]  

           

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: PUR panely [10] Obrázek 6: IPN panely [10] 
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9.1 Izolační panely Kingspan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 6: Rozdělení panelů Kingspan 

 

9.2 Střešní izolační panely Kingspan 

Firma Kingspan, a.s. vyrábí různé typy střešních panelů, které se od sebe liší pouţitým 

materiálem pro jádro, povrchovou úpravou a vyuţitím.  

Střešní panel KS1000 RW 

Tento typ střešního panelu poţívá PUR a IPN jádro. Tento panel je vhodný pro všechny 

typy střech, které mají minimální sklon 4° (7%), 6° (10%) při napojování více panelů za 

sebou. U tohoto panelu je od tloušťky 60 – 120 mm dosaţeno poţární odolnosti REI 15 

DP3. Vnější provedení tohoto panelu je z trapézového plechu v moţných 13 barevných 

provedení. Tento produkt se skvěle hodí do normálního vnitřního prostředí, pro hygienické 

prostory, pro prostředí s vysokou vlhkostí nebo pro chladírny. Tento typ obdrţel osvědčení 

FM. [6] 

Tabulka 5: Panel KS 1000RW [6] 

Název Tloušťka 

(mm) 

Délka 

(m) 

Součinitel 

prostupu tepla 

(W/m2K) 

Tepelný 

odpor 

(m2K/W) 

Hmotnost 

(kg/m2) 

KS1000RW 25 – 120 2- 14,5 0,77 - 0,18 1,14 – 5,45 9,34-13,14 

 

 

Podle místa 
použití

Střešní Stěnové
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Střešní panel KS1000 SW  

Jedná se o panel s jádrem z PUR nebo IPN. Je vhodný pro střechy s minimálním sklonem 

4° (7%) s panely poloţenými kolmo k okapu 6° (10%) při napojení více panelů za sebou. 

Tento panel se také pouţívá při obkladu stěn. Vyrábí se ve 13 barevných provedeních a je 

vhodný do prostředí s vyskytující se vlhkostí nebo pro rekonstrukci. Tento panel disponuje 

osvědčením FM. [9] 

Tabulka 6: Panel KS 1000SW [9] 

Název Tloušťka 

(mm) 

Délka 

(m) 

Součinitel prostupu 

tepla 

(W/m2K) 

Tepelný 

odpor 

(m2K/W) 

Hmotnost 

(kg/m2) 

KS1000SW 25 – 80 2- 12 0,77 - 0,26 1,14 – 3,64 6,44-8,48 

 

Střešní panel KS1000 FF 

Tento panel má jádro vybaveno minerální vlnou a vnější straně je vybaven trapézovou 

profilací. Střešní panel KS1000 FF se vyznačuje díky nehořlavému jádru vysokou poţární 

odolností, kde u tloušťky 80 – 100 mm dosahuje poţární odolnost REI 90 DP1 nebo REI 

120 DP1 a při tloušťce od 120 mm pak REI 120 DP1.  Je vhodný pro střechy s minimálním 

sklonem 5° (8,5%) a 8° (14%) při napojování více panelů za sebou. Disponuje osvědčením 

FM a je vhodný jak pro rekonstrukci objektů nebo prostory s vysokou vlhkostí, tak i pro 

objekty mrazíren a chladíren a také se velmi dobře osvědčil v prostorách, kde jsou větší 

poţadavky na akustiku. Vyrábí se v šesti barevných provedeních. [6] 

Tabulka 7: Panel KS 1000FF [6] 

Název Tloušťka 

(mm) 

Délka 

(m) 

Součinitel 

prostupu tepla 

(W/m2K) 

Tepelný 

odpor 

(m2K/W) 

Hmotnost 

(kg/m2) 

KS1000FF 60 – 150  2- 10 0,67 - 0,29 1,33 – 3,33 18,65-30,35 

 

Střešní panel KS1000 SM 

Jádro panelu je buď z PUR nebo IPN. Tyto panely se doporučují pro ploché střechy se 

sklonem 0,5° (1%) a více, kde mohou být panely pokládány kolmo i rovnoběţně 

k okapům. Panel je proveden z vnější hladké profilace z hydroizolační fólie z PVC 

a vnitřní trapézové profilace z plechu o 5 vlnách. Panely můţeme pouţít pro chladírny 

nebo rekonstrukci objektů. Jsou taktéţ drţitelé ocenění FM a podobně jako výše uvedený 
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panel KS1000 FF se vyrábí i tento v šestibarevném provedení. Pro poţární odolnost nebyl 

tento typ testován. [9] 

Tabulka 8: Panel KS 1000SM [9] 

Název Tloušťka 

(mm) 

Délka 

(m) 

Součinitel 

prostupu tepla 

(W/m2K) 

Tepelný 

odpor 

(m2K/W) 

Hmotnost 

(kg/m2) 

KS1000SM 20 – 100  2- 12 0,93 - 0,21 0,91 – 4,55 8,66-11,86 

 

Střešní panel KS1000 RM 

Stejně jako typ KS1000 SM je i tento určen pro ploché střechy se stejnými poţadavky na 

skon střechy. Jádro z minerální vlny a na rozdíl od předchozího typu vykazuje typ KS1000 

RM poţární odolnost REI 30 DP1, a to ve všech svých vyráběných rozměrech. 

Provedením se tento typ zcela shoduje s předchozím typem KS1000 SM. [9] 

Tabulka 9: Panel KS 1000 RM [9] 

Název Tloušťka 

(mm) 

Délka 

(m) 

Součinitel 

prostupu tepla 

(W/m2K) 

Tepelný 

odpor 

(m2K/W) 

Hmotnost 

(kg/m2) 

KS1000RM 20 – 100  2- 12 0,93 - 0,21 0,91 – 4,55 8,66-11,86 

 

Střešní panel KS1000 XD  

Střešní panel KS1000 XD je představitelem velkorozponových střešních panelů 

a vyznačuje se zejména vysokou úsporou nosné konstrukce a také rychlou montáţí. 

Vyuţití pak uplatní nejvíce u sklonu střech 0,5° (1%) a více, kde mohou být panely 

pokládány se zvýšeným rozponem kolmo i rovnoběţně k okapům. Co se provedení týká, 

jedná se jak u vnitřní, tak u vnější profilace o plech. Panely jsou vhodné pro nové moderní 

stavby i pro rekonstrukci starších objektů. Tento typ panelů nebyl z poţárního hlediska 

testován. Panely obdrţely osvědčení FM. [9] 

Tabulka 10: Panel KS 1000 XD [9] 

Název Tloušťka 

(mm) 

Délka 

(m) 

Součinitel 

prostupu tepla 

(W/m2K) 

Tepelný 

odpor 

(m2K/W) 

Hmotnost 

(kg/m2) 

KS1000XD 50 - 70  2 - 14 0,40 – 0,25 2,5 – 3,5 19,3 - 21,26 
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Střešní panel KS1000 RT 

Jedná se o panel s profilem střešní tašky, který má velkou výhodu v úspoře krovů a rychlé 

a jednoduché montáţi. Jádro panelů je tvořeno IPN. Nasazení tohoto panelu je vhodné 

u šikmých střech se sklonem 12° (21%) a více, kde jsou panely kladeny kolmo k okapu. 

Zajímavostí je, ţe tento typ panelu tloušťky 100 mm má shodný tepelný odpor jako 

podstřešní minerální izolace tloušťky 170 – 190 mm. Z poţárního hlediska byl tento typ 

testován pro tloušťky 80 a 100 mm a výsledkem REI 15 DP3. Panel má taktéţ osvědčení 

FM. Materiálově provedení profilace je plech ve dvou barevných odstínech. [6] 

 

Tabulka 11: Panel KS 1000TR [6] 

Název Tloušťka 

(mm) 

Délka 

(m) 

Součinitel 

prostupu tepla 

(W/m2K) 

Tepelný 

odpor 

(m2K/W) 

Hmotnost 

(kg/m2) 

KS1000RT 45 - 100  2,1 -16 0,45 – 0,20 2,05 – 4,83 12,58-14,96 

 

 

Střešní panel KS1000 GRP40 

Jde o prosvětlovací panel, který lze pouţít jen u panelů KS1000 RW,SX, a to u střech se 

sklonem 6° (10%) a více. U panelu typu KS1000FF, lze tyto panely pouţít pouze u střech 

se sklonem 8° (14%) a více. Materiálové provedení profilace tohoto typu je sklolaminát. 

Tento typ se vyrábí pouze v tloušťce 40 mm a délce 6,5 m a jeho hmotnost činí 3,7 kg/m
2
. 

[9] 

 

9.3 Stěnové izolační panely Kingspan 

Stěnový panel KS1000 SF 

Tento typ stěnového panelu má zhotovené jádro z IPN nebo PUR. Panel má moderní 

vzhled a skryté kotvení. Tyto panely můţeme snadno pouţít ve spojení s typickými 

stavebními materiály. Hodí se pro kombinaci s betonovou konstrukcí nebo s cihlami. 

Materiálem profilace je plech. Panel má poţární odolnost pro standardní aplikace EW 15 

DP3 z vnitřní strany a EI 15 DP3 z vnějšku. Panel disponuje pestrou barevnou škálou, 

osvědčením FM a jednoduchou instalací dveří a oken. [9]  
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Tabulka 12: Panel KS 1000SF [9] 

Název Tloušťka 

(mm) 

Délka 

(m) 

Součinitel prostupu 

tepla 

(W/m
2
K) 

Tepelný 

odpor 

(m
2
K/W) 

Hmotnost 

(kg/m
2
) 

KS1000SF 50 - 100  2 -14,5 0,41 – 0,21 2,27 – 4,55 10,83-12,83 

 

Stěnový panel KS1000 TF 

Podobně jako předchozího typu má i tento typ izolační jádro z IPN nebo PUR. Na rozdíl 

od předchozího typu ale nemá skryté kotvení. Panel se vyuţívá k opláštění budov a to 

zejména stěn a fasád všech typů budov, včetně vnitřních příček a podhledů. Můţe být 

kladen jak vertikálně, tak horizontálně. Panely v rozmezí 60 – 120 mm disponují z vnitřní 

stany poţární odolností EW 30 DP1 a z vnější EI 15 DP3. Díky pestré barevné paletě krycí 

plechové profilace a osvědčení FM splňuje tento typ nároky i náročnějších zákazníků. [23] 

Tabulka 13: Panel KS 1000TF [23] 

Název Tloušťka 

(mm) 

Délka 

(m) 

Součinitel prostupu 

tepla 

(W/m
2
K) 

Tepelný 

odpor 

(m
2
K/W) 

Hmotnost 

(kg/m
2
) 

KS1000TF 40 - 120  2 -14,5 0,50 – 0,18 1,82 – 5,45 10,24-13,44 

 

Stěnový panel KS1150 TC 

Tento panel je určen pro chladírny a mrazírny. Má jádro z IPN nebo PUR a viditelné 

kotvení. Vyhovují poţadavkům pro prostředí s řízeným teplotním reţimem, a to zejména 

v potravinářském, farmaceutickém průmyslu či skladech. Vyuţívají se všude tam, kde je 

důraz kladen na hygienickou nezávadnost. Jsou drţiteli osvědčení FM a od 60 do 200 mm 

mají vnitřní poţární odolnost EW 30 DP3 a vnější EI 15 DP3. [23] 

Tabulka 14: Stěnový panel KS 1150TC [23] 

Název Tloušťka 

(mm) 

Délka 

(m) 

Součinitel prostupu 

tepla 

(W/m
2
K) 

Tepelný 

odpor 

(m
2
K/W) 

Hmotnost 

(kg/m
2
) 

KS1000TC 40 - 200  2 -12,5 0,50 – 0,11 1,82 – 9,09 10,24-15,49 
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Stěnový panel KS1000 FR 

Panel má jádro zhotovené z minerální vlny a panel jako celek disponuje poţární ochranou. 

Kotvení panelu je viditelné. Tento typ je vhodný pro všechny druhy staveb a paneli mohou 

být kladeny jak vertikálně tak horizontálně. Povrchová profilace je zhotovena z plechu. 

V rozmezí tloušťek 60 – 80 mm je poţární odolnost EW 30 DP1 z vnitřní strany a EI 30 

DP1 ze strany vnější, u tloušťky 100 mm je to EW 60 DP1 z vnitřní strany a EI 60 DP1 

z vnější strany, pro rozměr 120 – 150 mm je pak poţární odolnost EW 120 DP1 pro vnitřní 

stranu a EI 120 DP1 pro vnější. [23] 

Tabulka 15: Panel KS 1000FR [23] 

Název Tloušťka 

(mm) 

Délka 

(m) 

Součinitel prostupu 

tepla 

(W/m
2
K) 

Tepelný 

odpor 

(m
2
K/W) 

Hmotnost 

(kg/m
2
) 

KS1000FR 60 - 150 2 - 10 0,67 – 0,29 1,33 – 3,33 17,30-29,00 

 

 

Stěnový panel KS1000 FH  

Panel se prezentuje moderním vzhledem, dobrou protipoţární ochranou a designovým 

doplňkem v podobě skrytého kotvení. Jádro je z nehořlavé minerální vlny. Z poţárního 

hlediska je panel testován od šířky 100 mm do 150 mm s výsledkem EW 60 DP1 pro 

vnitřní stranu a EI 60 DP1 pro vnější stranu. Povrchová profilace je zhotovena z plechu, 

který se vyrábí v osmi barevných variantách. [23] 

Tabulka 16: Panel KS 1000FH [23] 

Název Tloušťka 

(mm) 

Délka 

(m) 

Součinitel prostupu 

tepla 

(W/m
2
K) 

Tepelný odpor 

(m
2
K/W) 

Hmotnost 

(kg/m
2
) 

KS1000FH 80 - 150 2 - 10 0,51 – 0,29 1,78 – 3,33 20,20-29,30 
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10 Systém Firesafe 

Tento systém je postaven na přísných poţárních zkouškách a schválením společností FM 

Global, která formálně vystupuje pod názvem Factory Mutual a dále Certifikační komisí 

pro prevenci ztrát (LPCB). O osvědčení společností FM jsem se zmínil ve spojitosti 

s představením stěnových a střešních panelů. Všechny tyto uvedené společnosti se zabývají 

prováděním testů hořlavosti měřením celého systému opláštění, a to včetně spojů 

a kotvení. Evropské normy nestanovují přesně výkon panelů, a proto klade firma Kingspan 

a.s. největší důraz na měření celého systému včetně reálných spojů a upevnění. [8] 

10.1 FM Global 

Factory Mutual Global je společností, která proslula svými přísnými kritérii zkoušek pro 

stanovení reakce na oheň. Jedná se o americkou pojišťovací agenturu, která taktéţ provádí 

zkoušky velkého rozsahu. Tyto zkoušky jsou obsaţeny v normě FMRC 4880 z roku 1994. 

Poţární klasifikace Třídy 1 bez omezení výšky závisí na více splněných zkouškách, které 

obsahují: 

- ASTM E84 Šíření poţáru po povrchu 

- ASTM D482 Zkouška nespalitelného zbytku 

- ASTM E711 Zkouška kyslíkovou tlakovou lahví 

- UBC 26-3 Pokojová zkouška 

- FMRC Zkouška rohu místnosti (7,62/15,24 metrů) [8],[13] 

10.2 LPCB 

LPCB je zkratkou z anglického The Loss Prevention Certification Board a v překladu se 

jedná o Certifikační komisi pro prevenci ztrát. Tato komise se zabývá prováděním přísných 

zkoušek velkého rozsahu, certifikací, schvalovacími procesy a poradenstvím. Konstrukční 

systémy jsou směrodatné při výpočtech úhrady pojistného. Proto můţeme říct, ţe stejně jak 

systém FM, tak i systém LPCB jsou velmi často vyhledávány zejména investory, 

pojišťovateli, staviteli a architekty, a to pro jejich výborné výsledky při sniţování rizika 

poţáru. [8, 13] 
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10.3 FM zkouška rohu místnosti 

Tato zkouška je určena pro stanovení třídy reakce na oheň a pro zjištění šíření plamene. 

Při této zkoušce dochází k opláštění dvou stěn výšky 15,24 m (50 ft) s malým stropem 

zkoušenými panely. Do rohu místnosti je instalován velký zdroj poţáru, kterým je 345 kg 

palet zhotovených z amerických dubů. Mezi hlavní kritéria této zkoušky bezpochyby patří 

poţadavek, aby při testu nevznikl vedlejší plamen, který by dosahoval k okrajům, a nebylo 

zapříčiněno vzplanutí stropu. K dosaţení úspěšného vyhodnocení zkoušky a získání 

schválení, je důleţité, aby se plamen nešířil a aby oheň nedosáhl do krajní části konstrukce 

panelu. Panely Kingspan, které obdrţely osvědčení FM, tyto poţadavky splňují a plameny 

se nešíří dál od zdroje ohně. [8, 22] 

 

10.4 Požární zkoušky velkého rozsahu  

Je zkouškou poţární odolnosti. Mezi nejpodstatnější parametry této zkoušky bezesporu je 

kritérium, ţe plně rozvinutý poţár musí mít poţární zatíţení 1 megawatt a maximální 

teplota u vnitřního povrchu pak musí přesahovat hodnotu 1000 °C. Celkové hodnocení 

šíření plamene a podmínek vzniklých pro prostorové hoření, pak probíhá dle LSP 1181. [8] 

10.4.1 Průběh a vyhodnocení zkoušky panelu z IPN 

V průběhu této zkoušky, kde teplota dosahovala 1000 °C na vnitřním povrchu, se vytvořila 

stálá ochranná zuhelnatělá vrstva. Nebyly nalezeny ţádné dutiny, neboť jádro zvětšilo při 

poţáru svůj objem natolik, aby vyplnilo všechny mezery mezi krycími plechy. Tato 

ochranná vrstva se vytvořila při teplotě nad 300 °C. Izolační jádro sendvičového panelu 

Obrázek 7: Průběh zkoušky [8] Obrázek 8: Konec zkoušky [8] 
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z IPN bylo z 70% bez následku poţáru a zbývající 30% bylo zuhelnatěno. Touto zkouškou 

bylo dokázáno, ţe u těchto nedochází k šíření plamene a ani k prostorovému hoření. [8, 13] 

 

 

    

                               

 

 

 

 

10.4.2 Průběh a vyhodnocení zkoušky panelu z Polystyrenu 

Zkouška šíření ohně po fasádě se uskutečnila na vzorcích, které simulovaly zakončení 

fasády. Materiálně byla pouţita plechová zakládající lišta a v systémech s omítkou jako 

např. u polystyrenu, pak byla pouţita perlinka aţ k plechové liště. Zkouška se uskutečnila 

venku, a proto měla účel spíše informativní, neboť byla ovlivněna větrem. Pod vzorkem 

byl zalepen plynový hořák po dobu 30 minut. Na vzorcích byly vyznačeny úrovně 50 cm 

a 100 cm. Pozorován byl zejména čas, kdy začne vzorek hořet nad horní hranicí. Vzorky 

byly fixovány v nehořlavých boxech a na úrovni zmíněných výšek byly nainstalovány 

termočlánky. [17] 

Po 8,5 minutách převýšily plameny u vzorku s pěnovým polystyrenem horní mez 

a polystyren začal odkapávat a vytékat z prostru pod omítkou. Polystyren je klasifikován 

do třídy reakce na oheň E. Po skončení zkoušky byla sejmuta akrylátová omítka vyztuţená 

perlinkou ze skelné tkaniny. Vzorek tloušťky 16 cm ukázal, ţe se oheň dostal pod omítku u 

zakládající lišty a odtud se šířil směrem nahoru. Tímto se dokázalo, ţe by bylo z poţárního 

hlediska lepší perlinku přetáhnout i přes základovou lištu. [17] 

Závěrem tak bylo zjištěno, ţe izolační panely z polystyrenového jádra v průběhu zkoušky 

šířily poţár a velmi rychle. Omezení šíření rychlosti plamene můţe pomoci změna 

technologie při aplikaci tohoto izolačního systému. Grafickou část ze zkoušky naleznete 

v příloze práce. [17] 

Obrázek 10: Vyhodnocení zkoušky [8] Obrázek 9: Zkouška IPN panelu [8] 
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10.4.3 Průběh a vyhodnocení zkoušky panelu z minerální vaty 

Vzorek minerální vlny obstál podle očekávání bez potíţí. Pojivem jsou termosety a ty 

neodkapávají a nešíří tak poţár. K silnému smršťování vláken dochází kolem teploty  

600 °C. S rostoucí teplotou ztrácí izolace na bázi minerální vlny izolační vlastnosti. Skelné 

vlákno se při teplotě cca. 850 °C mění na sklovinu a ztrácí tak zcela izolační vlastnosti. 

Grafické zpracováni naleznete v příloze. [17] 

10.4.4 Průběh a vyhodnocení zkoušky panelu z polyisokyanurátu 

Kdyby se jednalo o čistou polyuretanovou pěnu, byla by hořlavá. Přidáním retardérů při 

výrobě pěny docílíme výsledku, ţe je pěna schopná odolat i přímému plameni. Při 

působení plamenného hořáku, bezplamenně degraduje na uhlíkovou vrstvu, která brání 

šíření vysoké teploty hlouběji do materiálu. Poţární zatíţení, které tento materiál 

způsobuje, představuje hodnotu 3 aţ 6 kg/m
2
, a proto mají na intenzitu poţáru jen velmi 

malý vliv. Tato nízká hodnota je zapříčiněna díky nízké hustoty izolačního pěnového jádra. 

Grafické zpracování naleznete v příloze. [17] 

10.5 Experimenty 

10.5.1 Experiment spojů 

Před samotným provedením zkoušky většího rozměru probíhá série zkoušek v ţíhací peci. 

Zkoušky, o kterých se zmíním, proběhly v laboratoři katedry ocelových a dřevěných 

konstrukcí fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Zkoumané 

vzorky byly sendvičové panely s jádrem z minerální vlny a polyuretanu o tloušťce 60 mm. 

Tyto materiály dodala firma Kingspan a.s. a jednalo se o typy KS 1000 TF a SF. Díky 

velikosti vzorku bylo z jedné strany moţné simulovat zatíţení zvýšenou teplotou. 

Zkoumaný panel se skládal ze dvou částí, které byly uprostřed spojeny zámky. Rozevřením 

o 1 mm a natočením o 0,05 rad dané spáry mělo simulovat očekávanou polohu při situaci 

poţáru. Tyto zkoušky se specializovaly zejména na ověření vhodné geometrie zámku, 

polohy a kvality zpevňovacího pásu. Při tomto experimentu byly nainstalovány 

termočlánky, které měřily teplotu plynů uvnitř pece a také vnější povrch panelu. Rozloţení 

teplot v panelu pak bylo zaznamenáno na termokameru. Naměřené teploty byly na vnějším 

povrchu bez spojů v 30 minutě 41,2 °C a v 60 min. 142,8 °C. U zámku s vloţeným pásem, 

pak byly hodnoty v 30 min. 28 °C a v 60 min. teplota 36 °C. Tato zkouška umoţnila 

optimalizovat tvar spoje panelů a polohu zpevňujícího pásu. Grafickou dokumentaci 

naleznete v příloze. [24] 
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10.5.2 Požární odolnost stěny  

Tento experiment se konal 30. 3. 2011 v prostorách firmy Pavus a.s. ve Veselí nad Luţnicí. 

Účelem tohoto experimentu bylo ověření vlastností stěnových sendvičových izolačních 

panelů firmy Kingspan a.s. s jádrem z IPN při skutečném poţáru objektu. Pro tyto účely 

byl vybrán typ KS 1150 TL 120. Jedná se o izolační panel tloušťky 120 mm, kde vnitřní 

opláštění odpovídalo hodnotě 0,4 mm a vnější pak 0,6 mm. Panely k sobě byly 

smontovány pomocí speciálních zámků patentovaných firmou Kingspan a.s. Celá stěna 

dosahovala rozměrů 8,5 m na výšku a 6,9 na šířku. Uprostřed této zkušební stěny bylo 

zabudováno okno s oplechováním o rozměrech 500 × 400 mm. Výplň okenního otvoru 

tvořilo drátosklo. Ve stěně i na okně bylo nainstalováno několik termočlánků v různých 

vrstvách panelu, aby se mohlo vyhodnotit chování IPN jádra při různých teplotách. 

Samotný zkušební objekt byla třípodlaţní, nepodsklepená budova. V 1NP se nacházelo 

zkušební zařízení firmy Pavus a.s. Druhé a třetí patro nebylo vyuţito. Stěny objektu byly 

z cihel cca 400 mm, přizdívka potom ze šamotových cihel cca 150 mm.  Jako zdroj poţáru 

bylo pouţito 6 palet smrkových latí. Kaţdá paleta obsahovala 13 pater latí a v jednotlivých 

patrech pak bylo 10 latí v řadě. Rozměry hranolů byly 1000 × 50 × 50 mm. Pod kaţdou 

paletou byla vana, kde se jako hořlavá iniciační látka nalil heptan. Do kaţdé vany se 

pouţilo 3 l heptanu. Dřevo bylo aţ do doby konání zkoušky zabaleno ve fólii a to z důvodů 

vlhkosti. Ta při přeměření před samotnou zkouškou činila 11,8 %. Pro zapálení byly 

pouţity el. palníky. Jelikoţ cílem pokusu bylo po dobu 30 minut udrţet normovou teplotní 

křivku, byla do zkušebního objektu nainstalována přetlaková ventilace. Bezpečný průběh 

zkoušky pak zajišťoval HZS z Tábora. Jiţ po několika minutách se začal vzhůru valit bílý 

hustý dým, který s postupem času přecházel v kouř černý. Působením značného tepla, se 

jiţ kolem 8. minuty začaly objevovat plameny na vnější straně. Ty byly pozorovány 

zejména v oblasti spojů panelů nad okenním otvorem a i kolem samotného okenního 

otvoru. S ubývajícím časem zkoušky začaly plameny prošlehávat spárami silněji 

a objevovat se i ve spárách na jiných místech. Po 30 minutách zkoušky byl krycí plech 

panelů značně deformován. Grafickou dokumentaci naleznete v příloze. 
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11 Laboratorní pokusy 

 

Zkoušenými exempláři byl materiál z PUR šarţe B2R a šarţe B3 a jako druhý pak materiál 

z PIR šarţe T255 od společnosti Kingspan a.s.  

11.1 Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla podle ČSN 64 0756 

11.1.1 Postup stanovení OI  

Zkouší se nejméně 5 zkušebních vzorků. Pokud přestane zkoušený materiál hořet 

a nevznítí-li se do 1 sekundy, pak měříme čas, po který vzorek hořel a dále nejdelší 

spálenou část vzorku. Tyto neměřené hodnoty pak srovnáváme s tabulkovými hodnotami. 

Vyhovuje-li alespoň jedno z kritérií, sníţíme při dalším pokusu koncentraci kyslíku 

v plynné směsi. Není-li ani jeden poţadavek splněn, koncentraci kyslíku při následujícím 

pokusu zvýšíme. Celý pokus se pak opakuje podle výše uvedeného postupu s rozdílnou 

koncentrací nejvýše o 0,1 aţ 0,2 obj. %. Niţší hodnota potom určuje koncentraci kyslíku, 

při které hoří zkušební těleso dobu kratší neţ 180 s a délka spálené části je menší, neţ je 

uvedena v tabulce. Výsledek zkoušky je pak průměrná hodnota ze tří po sobě nezávislých 

měření. Pro účely stanovení kyslíkového čísla je pro lehčené plasty stanovena délka vzorku 

od 80 do 150 mm, šířka 10,0 ± 0,5 mm a tloušťka 10,0 ± 0,5 mm. U kaţdého vzorku je 

vytvořena značka 50 mm od horního okraje. Způsob zapalování je určen taktéţ normou. 

Plamen hořáku se přiblíţí k hornímu povrchu tělesa tak, aby pokryl celou horní plošku 

vzorku. Působení plamene na plošku nesmí trvat déle neţ 30 s, a to s krátkými přestávkami 

po kaţdých 5 s. Jestliţe se vzorek nezapálil do 30 s, musíme zvýšit koncentraci kyslíku 

a s novým vzorkem celé měření opakovat. Rychlost proudění směsi plynů v pracovním 

válci je cca 40 mm.s-1. Tomu odpovídá objemový průtok 18 l.min-1.Jestliţe materiál hořel 

déle jak 180 s a hořící část dosáhla minimálně hranice 50 mm, pak byl tento pokus označen 

X. Nebylo-li splněno ani jedno z kritérií, byl pokus označen O. [27, 14] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Přístroj pro určení OI Obrázek 12: Vzorek PIR 
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11.1.2 Měření OI 

 

Podmínky v laboratoři:  (teplota = 25,8 °C, vlhkost = 37,6 %, tlak = 983 bar) 

 

Vzorek B2R  (PUR) – průměrná hmotnost = 0,35 g. 

Tabulka 17: Vzorek B2R [27] 

Číslo vzorku Koncentrace O2 

[%] 

Doba 

zapalování [s] 

Doba 

hoření [s] 

X/O 

1 20,1 4 0 O 

2 21,0 10 0 O 

3 22,3 2 20 X 

4 21,7 1 6 O 

5 22,1 1 23 X 

6 22,0 1 25 X 

7 21,9 1 30 O 

 

 

 

Vzorek B3  (PUR) – průměrná hmotnost = 0,48 g. 

Tabulka 18: Vzorek B3[27] 

Číslo vzorku Koncentrace O2 

[%] 

Doba 

zapalování [s] 

Doba 

hoření [s] 

X/O 

1 21,0 2 21 X 

2 18,4 30 0 O 

3 19,5 30 0 O 

4 20,0 4 25 O 

5 20,6 2 31 X 

6 20,2 3 43 X 

7 20,1 4 12 O 
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Vzorek T255  (PIR) – průměrná hmotnost = 0,37 g. 

Tabulka 19: Vzorek T255[27] 

Číslo vzorku Koncentrace O2 

[%] 

Doba 

zapalování [s] 

Doba 

hoření [s] 

X/O 

1 21,9 5 0 O 

2 23,5 5 0 O 

3 24,4 2 10 O 

4 24,9 1 13 X 

5 24,7 1 16 X 

6 24,5 1 13 O 

7 24,6 1 17 X 

 

Závěrem bylo určeno, ţe při laboratorním testu je pro vzorek B2R (PUR) kyslíkové číslo 

21,9 % a pro vzorek B3 (PUR) 20,1 %. U typu z PIR konkrétně T255 pak kyslíkové číslo 

činilo 24,5 %. Z těchto naměřených výsledků zle vyvodit, ţe PIR má lepší protipoţární 

vlastnosti a pro zapálení potřebuje větší procento kyslíku ve směsi, neţ je tomu u PUR. 

Ten je schopný hořet i pod hranicí kyslíku v okolí tedy, bereme-li v potaz 21 % kyslíku 

v atmosféře. Tímto se v kategorii stanovení kyslíkového čísla stává konkrétní typ B3 tvrdé 

izolační polyuretanové pěny nejnebezpečnějším. [27] 
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12 Případová studie ze zahraničí 

 

Případové studie přímo z praxe jsou schopny nám lépe ukázat, jak se daný materiál chová 

v případě poţáru.  

12.1 Gala Bingo v Barnsley 

Před Vánocemi roku 2001 došlo v tomto anglickém městě k velkému poţáru v hale Bingo. 

Detailním šetřením události byla pověřena společnost Tenos, která vystupuje jako přední 

poradce v oblasti poţární ochrany. Společnost se spojila s hasičským záchranným sborem 

v South Yorkshire, který se výše uvedené události zúčastnil. Budova haly byla po obvodu 

přiléhajícím k místu události vybavena sendvičovými panely z PUR jádra. K iniciaci 

poţáru došlo v důsledku elektrické závady na mincovním automatu a dosáhl takových 

rozměrů, ţe se i střecha haly začala hroutit. Závěr, který společnost Tenos přednesla, 

vypovídá, ţe poţár uvnitř haly dosáhl plně rozvinutého stádia. Sendvičové panely z PUR 

však nijak nepřispěly ke zvýšení intenzity poţáru ani k jeho šíření. Tyto panely se během 

poţáru nezhroutily, nýbrţ zůstaly připevněné ke konstrukci a tím také pomohla zasahující 

hasičské jednotce, která mohla vstoupit dovnitř a poţár uhasit. [13] 

 

12.2 IP Europe Ltd v Irsku 

Příkladem dalšího závaţného poţáru je závod IP Europe Limited, leţícím na území 

hrabství Wexford. Tato firma se zabývá výrobou filmů a výtisky z umělé hmoty pro 

nejrůznější účely. Při tomto poţáru došlo k velkému a plně rozvinutému poţáru, který se 

odehrával ve spojovací chodbě mezi dvěma značně rozlehlými výrobními areály. Hasiči 

museli bojovat s faktem, ţe do spojovací chodby nebyl přímý přístup a tak jej museli uhasit 

aţ z přilehlé budovy. Poţár byl nebezpečný hlavně proto, ţe hořelo velké mnoţství 

plastických dílů, které produkují toxické plyny a mají schopnost odkapávat a tím rozšiřovat 

poţár. Situaci nepřispěl ani fakt, ţe se hasičská jednotka díky zásahu u jiného poţáru ve 

stejné době s příjezdem na místo události opozdila. Skutečností však zůstává, ţe 

sendvičová stěna z PUR panelů zabránila rozšíření poţáru do přilehlých výrobních prostor. 

Tímto byly ušetřeny nemalé finance.  Díky průniku kouře došlo jen k minimálním škodám 

a výrobním ztrátám. [13] 
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12.3 Nemocnice v Wharfedale 

Tento poţár je zvláštní zejména tím, ţe se jedná o vůbec první poţár, kde bylo opláštění 

tvořeno sendvičovými panely PIR schválenými LP. Poţár vypukl 5. Července roku 2003 

v právě stavěné nemocnici. Poţár byl úmyslně zaloţen, kdy ţhář zapálil lepidlo na velké 

hromadě stavebního materiálu, který se nalézal v přízemí areálu. Vnější opláštění budovy 

začínalo aţ na úrovni prvního patra a přízemí bylo neopláštěné. Firma Kingspan poţádala 

Tenos, aby vedla nezávislé šetření na základě prošetření místa události a diskuse se 

zasahujícími. Společnost Tenos dospěla k závěru, ţe i přes vysokou teplotu, způsobenou 

poţárem, se jádra panelů situovaná přímo nad místem poţáru nevznítila. Důkaz, ţe teploty 

byly opravdu vysoké, dokládá poškození protipoţárního nátěru a zdeformování ocelových 

konstrukcí. Poţár se tedy v jádrech nerozšířil a nijak závratně se nezvýšilo ani mnoţství 

zplodin z hoření. Fotografie k události naleznete v příloze práce. [22] 
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13 Potvrzený výzkum a užití panelů Kingspan 

13.1 Výzkum a fakta 

I kdyţ izolační pěna Isophenic (IPM) oplývá svými izolačními vlastnostmi, pořád se jedná 

o hořlavou látku, protoţe obsahuje organické látky. To, ţe je systém Firesafe panelů 

Kingspan Isophenic (IPN) z hlediska poţární bezpečnosti jedinečný, nasvědčují 

i statistické údaje skutečných poţárů. Výzkumem skutečných poţárů bylo prokázáno, ţe 

k poškození panelů dochází pouze v ohnisku poţáru a panely jsou po ukončení poţárního 

zatíţení schopny se sami uhasit. Tímto bylo také dokázáno, ţe pěna Isophenic (IPM) 

jakoţto termoset neodkapává, a tím nepřispívá k rozšiřování poţáru. Důleţitým poznatkem 

je fakt, ţe zvětšením objemu pěny Isophenic, se ohni nedostává vzduch a tím dochází 

k samouhašení. Poţární zatíţení IPN panelů se pohybuje v rozmezí 3 aţ 6 kg/m
2
, a proto 

mají na intenzitu poţáru jen nepatrný vliv. Toto je důsledkem nízké hustoty, kterou pěnové 

izolační jádro disponuje. Stěnové a střešní izolační panely mají různé třídy reakce na oheň, 

protoţe obsahují hořlavé materiály. Nejspolehlivější moţností pro zjištění hořlavosti 

systému panelů je, posuzovat jej jako celek. To se děje na základě normových zkoušek 

jako např. LSP 1181, LSP 1208, anebo FM 4880. Společnosti jako FM nebo LPCB jsou 

potom garancí kvality pro investory, architekty a stavební inţenýry. Jak normové zkoušky 

dokazují, jsou reakce izolačních střešních a stěnových panelů na oheň srovnatelné s jinými 

poţárně odolnými stavebními materiály. [13, 22] 

13.2 Užití izolačních panelů 

Je důleţité mít na paměti, ţe izolační panely hodnotíme jako ucelený výrobek. 

U nekontaktních zateplovacích systémů, musí konstrukce splňovat třídu reakce na oheň A1 

nebo A2, coţ je příklad minerální vlny. Povrchová vrstva panelů nesmí šířit oheň. 

U kontaktních zateplovacích systémů je důleţitým kritériem poţární výška. S poţární 

výškou do hp ≥ 22,5 m musí konstrukce odpovídat třídě reakce na oheň B a tepelně 

izolační výrobek nejméně třídě reakce na oheň E. Tyto poţadavky splňuje např. 

polystyren, panely na bázi PUR/PIR nebo IPN panely. Objekty s výškou hp > 22,5 m, 

nesmí šířit plamen po povrchu a pouţitý materiál musí být třídy reakce na oheň A1 nebo 

A2. [16, 3] 
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Dalším kritériem pro volbu a pouţití izolačního materiálu je norma ČSN 73 0831 pro 

shromaţďovací prostory. Ta říká, ţe nosné konstrukce uvnitř shromaţďovacího prostoru, 

které mají za úkol zajišťovat stabilitu objektu, ale také být vyuţívány pro shromaţďování 

osob jako např. (balkony, galerie, ochozy, nosné konstrukce tribun, pódia a komunikační 

plochy, avšak bez konstrukcí sedadel, opěradel a zábradlí) musí splňovat kritéria dle ČSN 

73 0802, avšak nejméně R 15, a musí být zhotoveny z výrobků majících třídu reakce na 

oheň A1, A2 nebo B. U konstrukcí střech, podhledů nebo stropů (včetně výplní jejich 

otvorů) se u shromaţďovacích ploch nesmí pouţít materiály, které by při poţáru (dle 

poţární zkoušky podle ČSN 73 0865) odkapávaly či odpadávaly, nebo proti tomuto nejsou 

zabezpečeny a mohly by tak ohrozit osoby zdrţující se ve shromaţďovacím prostoru. 

Konkrétně norma ČSN 73 0865 řeší a hodnotí odkapávání hmot z podhledů stropů a střech. 

Tepelně izolační vrstvy střešních plášťů nebo podhledů, které se nacházejí nad 

shromaţďovacím prostorem musí být zhotoveny z konstrukcí třídy reakce na oheň A1, A2 

nebo B, a nebo musí být od shromaţďovacího prostoru odděleny konstrukcí druhu DP1, 

která má nejmenší přípustnou klasifikaci E15. Totéţ je doporučeno i u stěn. Aby se 

předešlo pronikání proudění plynů nebo šíření plamene ve svislém směru, nesmí moţné 

dutiny mezi povrchovou úpravou a stěnou shromaţďovacího prostoru spojité tj. 

nepřerušené. Tyto dutiny musí být přerušeny konstrukcemi, které splňují třídu reakce A1 

aţ B, a to maximálně po 3 m. Konstrukce, kde je pouţita vnější tepelná izolace 

u obvodových stěn u objektů, kde se nachází shromaţďovací prostory, nesmí mít tepelně 

izolační vrstvu z plastických hmot, a to v těch částech, které se týkají shromaţďovacích 

prostorů a únikových cest z těchto prostorů. [16, 3] 

Obrázek 14: Požární výška hp<12 m [16] Obrázek 13: Požární výška hp > 22,5 m [16] 
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14 Závěr 

Cílem této práce bylo zjistit vhodnost uţití tepelně izolačních panelů firmy Kingspan a.s. 

na základě protipoţárních zkoušek a experimentů. Jednalo se o panely střešní a stěnové. 

Panely byly posuzovány jako celek, ale důleţitým kritériem při protipoţárních zkouškách 

bylo materiálové sloţení tepelně izolačního jádra panelů. Práce se zabývá tepelně 

izolačními panely na bázi minerálních vláken a lehčených plastů, proto jsem se zaměřil na 

panely, které měli jádro z minerální vlny, polystyrenu, polyuretanu a IPN.  

Všechny normové zkoušky dokázaly, ţe izolační panely z minerální vlny splňují přísné 

poţadavky zkoušek a jsou tak z poţárního a normativního hlediska vhodné pro jakoukoliv 

tepelně – izolační aplikaci ve stavebnictví. Při zkouškách třídy reakce na oheň byla 

minerální vlna zařazena do skupiny A1-A2, tedy nehořlavé materiály. Při působení ţáru 

neodkapávala, nepadaly z ní ţádné hořící kousky a tím tedy nerozšiřovala poţár, a proto 

není její uţití dle platných norem limitováno ani výškou objektu, ani místem pouţití. 

V praxi se nejčastěji poţívají tam, kde se poţaduje odolnost proti poţáru 30 – 90 minut 

a také kde hrozí velké riziko vzniku poţáru. 

Oproti tomu polystyren, který má třídu reakce na oheň E, v průběhu protipoţární zkoušky, 

která měla zjistit, zda šíří poţár či nikoliv, neobstál. Jiţ po 8,5 minutách z 30 nesplnil daná 

kritéria zkoušky. Závěrem tak bylo zjištěno, ţe tento panel šířil poţár a to velmi rychle. 

Tyto panely tak nejsou vhodné pro aplikaci do vnitřních shromaţďovacích prostorů nebo 

jako tepelně izolační vrstva střešních plášťů.  

Taktéţ polyuretan a polyisokyanurát řadíme do skupiny třídy reakce na oheň E. PIR se od 

PUR, jak i mé laboratorní testy potvrdily, liší jak procesem výroby, tak i protipoţárními 

vlastnostmi, které má PIR lepší. Na rozdíl od polystyrenu při poţáru neodkapává 

a nerozšiřuje poţár. 

Vynikající protipoţární vlastnosti potvrdily panely s jádrem IPN (Isophenic). Tato pěna se 

vyznačuje tím, ţe nešíří poţár. Jádro je těţko zapalitelné a vytváří zuhelnatělou vrstvu, 

která chrání jádro před vzplanutím. Tyto panely jsou nositelé řady osvědčení a certifikátu 

udělené pojišťovacími agenturami a certifikačními komisemi v oboru poţární ochrany.  

Má práce dokazuje, ţe tyto panely z IPN jádra vyhovují normovým zkouškám na poţární 

odolnost. Je nutné ovšem podotknout, ţe při velkoplošných experimentech se smontované 

panely chovaly zcela jinak, neţ při normových zkouškách. Negativních výsledky se 

objevily zejména v oblasti spojů panelů. Je proto nutné tento fakt zhodnotit a systém do 

budoucna i nadále testovat a zdokonalovat jako celek. 
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