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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou působení zplodin hoření a jejich následnou 

sanací. Řeší typy konstrukcí, jejich poţární odolnost a způsob ochrany proti poţáru. Dále 

jsou v práci popsány materiály a zplodiny uvolňující se z těchto materiálů a jejich následný 

vliv na zdraví a ţivotní prostředí. Na závěr je rozepsána sanace po poţáru, od vyhodnocení 

způsobu odstranění zplodin, přes technologie, pracovní postupy, ochrany při práci 

a uvedení do původního stavu.  
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Annotation 

The bachelor's thesis focuses on the impact of fire emissions and the following 

remediation. The paper discusses structures' designs, their fire resistance and the way of 

their fire protection.The materials and their fire emissions  are also described. The paper 

covers fire emissions' effect on the human health and the environment. At the end of the 

thesis there are described rehabilitation after fire, the way how to liquidate emissions, and 

the technologies, working processes, work safety and the method of bringing everything 

into previous conditions. 
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CO  oxid uhelnatý 

CO2  oxid uhličitý 

NOX  oxidy dusíku 
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P2O3  oxid fosforitý 

P2O5  oxid fosforečný 

SO2  oxid siřičitý 
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HCN  kyanovodík 

PCDDs dibenzo[p]dioxiny  

PCPhs  polychlorfenoly  

PCBz  polychlorbenzen 

PCDFs  dibenzofurany  

PCB  polychlorované bifenyly 

ABS  akrylonitril-butadien-styren 

BaP  benzo[a]pyren 

COCl2  fosgen 

SRF  Soot Removal Film 

NH3  amoniak 

Cl2  chlor 

HBCD  hexabromcyklododekan 

TB BP-A bromované bisfenoly 

PBDE  polybromované difenylethery 

LC  letální koncentrace 

PU  polyuretan 

PC  polykarbonát 

PET  polyethylenteraftalát 

PPO  polyfenylenoxid 

PAN  polyakrylonitril 

PVC  polyvinylchlorid 

PA  polyamidy 

PES  polyester 

PP  polypropylen 

PE  polyethylen 

PS  polystyren 

PTFE  polytetrafluorethylen 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Zplodiny vzniklé při hoření se dostávají nejen do ovzduší, ale také se zachycují na 

povrchu budov, zařízení a materiálů vyuţívaných v interiérech. Mají škodlivé toxické, 

karcinogenní a mutagenní účinky. Při nedokonalém odstranění těchto látek lze počítat s jejich 

dlouhodobým, negativním působením na člověka a materiály, na kterých jsou usazené.  

Problematikou sanace se začaly zabývat firmy jiţ před čtrnácti lety, kdy první firma 

začala pouţívat oxid uhličitý v pevném stavu, tzv. suchý led, ve formě pelet. Na odstranění 

zápachu byly zase pouţívané speciální chemické prostředky. Pomocí výzkumů a rovněţ 

vývoji nových technologií se přicházelo a neustále přichází na nové způsoby odstranění 

zplodin. Přesto se lze i v dnešní době stále setkat s firmami, které opravitelné předměty 

a věci označí za nesanovatelné a zčernalé zdi po základním umytí zamalují. Také 

problematika zplodin od nejběţnějších oxidů (CO, CO2, NOx) přes PAH není dostatečně 

popsána. 

V neposlední řadě je také potřeba zmínit způsob průběhu poţáru. Různorodé 

podmínky hoření, různé typy materiálů, odlišný vznik a zánik poţárů, to vše ztěţuje 

podmínky ke stanovení přesných studií procesů hoření a posléze vznik daných zplodin.  

V předloţené bakalářské práci řeším typy konstrukcí a jejich fyzikální odolnost 

při působení teplotních vlivů. U materiálů se obecně zabývám těmi materiály, které jsou 

pouţívány v interiérech, kde velkou pozornost věnuji především plastu, který se vyskytuje 

všude kolem nás. V další kapitole rozepisuji produkty hořících materiálů, kde jsem popsal 

jejich dopad a působení na člověka a ţivotní prostředí. V závěru práce se věnuji rovněţ 

sanaci a to od jejího počátku aţ po závěrečný úklid. Zaměřují se na způsob provedení 

sanace a také volbu správné technologie, popisem chemických prostředků aplikovaných 

pro sanaci, pouţívaného příslušenství a ochranných prostředků.  

Hlavním cílem bakalářské práce je: 

 popsat materiály (ocelové, dřevěné, betonové konstrukce, dále zdivo a plasty) 

a určit jejich produkty hoření, 

 stanovit dopady toxických zplodin (CO, CO2, NOx, PAH). 

 popsat způsoby sanace po poţáru. 
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2 STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

Stavební konstrukce výrazně ovlivňují podmínky hoření, jejich materiální sloţení 

a systém stavby má vliv na celkový průběh poţáru. Následný vznik zplodin se odvíjí od 

teploty v poţářišti, přítomnosti kyslíku a typu hořícího materiálu. Pokud je stavební 

konstrukce odolnější, vzniká větší předpoklad pro úplnou spotřebu kyslíku v uzavřené 

místnosti. Dalším kladným posouzením odolnější konstrukce lze uvést příklad, kdy 

nedojde k propadu konstrukce a následně vzniku většího ohniště, kde bude vyšší teplota 

a také snadnější přístup kyslíku. Tímto směrem mohou konstrukce kladně nebo i záporně 

ovlivnit vznik zplodin hoření.
1
  

Konstrukční systém tvoří svislé a vodorovné nosné a poţárně dělící konstrukce 

v objektu. Jedná se především o stěny, sloupy, pilíře, stropy a zastřešení. Za konstrukce 

nenosné lze povaţovat například příčky, instalační jádra, výplňové stěny, podhledy, obklady 

a další konstrukce, které kromě své vlastní hmotnosti jiţ nenesou další zatíţení. Celkové 

zatíţení je součtem pevných částí objektů a zatíţení související s jejich uţíváním. 

V následující Tabulce č. 1 jsou uvedeny hodnoty pevností různých druhů stavebních 

materiálů.
2 

Tabulka 1: Hodnoty pevností různých druhů stavebních materiálů
2  

 Dřevo Beton Ocel 

Pevnost v tlaku (MPa) 12 25 500 

Pevnost v tahu (MPa) 10 1,5 500 

Modul pruţnosti (GPa) 10 30 210 

Konstrukční systémy jsou navrhovány tak, aby byly schopny odolávat určitou dobu 

vyšším teplotám, aniţ by došlo k narušení jejich funkcí. Tepelná akumulace konstrukcí 

představuje 50 - 70 % celkového uvolněného tepla poţárem. Poţární odolnost konstrukcí je 

definována, jako doba, po kterou je konstrukce schopna odolávat teplotám vznikajícím při 

poţáru, aniţ by došlo k porušení její funkce.
3
 Konstrukce prochází ověřením odolnosti při 

běţné teplotě a při poţáru, kdy je následně vyhodnocena teplotní a mechanická analýza.
4
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Základní konstrukční systémy se dělí na:  

 Nehořlavé – stavby s betonovými, keramickými nebo kombinovanými stropy 

(např. ocel s keramikou) a stavby s betonovými, ocelovými nebo ocelobetonovými 

skelety. 

 Smíšené – zděné stavby s dřevěnými trámovými stropy. 

 Hořlavé – dřevěné stavby nebo jiné konstrukční systémy tvořené z hořlavých 

materiálů. 

Konstrukce jsou dále rozděleny na druhy DP1, DP2, DP3 v závislosti na teple 

uvolněném během poţáru, vlivu na stabilitu a únosnost konstrukčních částí.
5
 Druhy DP1 

(hlavně zděné, kovové a ţelezobetonové konstrukce) a DP2 (konstrukci tvoří dřevěné 

trámové stropy se záklopem a podhledem s omítkou o tloušťce minimálně 12 mm) 

nezvyšují během poţáru intenzitu hoření a konstrukční systémy splňují poţadavky uvedené 

v ČSN 73 0810. Druh DP3 (jedná se o dřevěné konstrukce nemající zvýšenou odolnost 

doplňujícími ochrannými prostředky) zvyšují během poţáru intenzitu hoření a nesplňují 

tak poţadavky na konstrukce druhu DP1, DP2.
1 

V následujících kapitolách se budu věnovat konstrukcím (ocelové, dřevěné, 

betonové), zdivu a popíšu jejich produkty hoření. 

2.1 Ocel 

Kombinací uhlíku a legujících prvků bylo vytvořeno na pět set druhů ocelí, které 

registrují normy v České republice. Rozlišení probíhá podle několika následujících hledisek: 

způsob výroby, způsob vyuţití, způsob uklidnění oceli, podle chemického sloţení a další.
6
 

Podle chemického sloţení lze rozlišit následující ocel: 

 uhlíková ocel, 

o konstrukční ocel do 0,6 % uhlíku, 

o nástrojová ocel od 0,6 do 1,5 % uhlíku, 

 legovaná ocel, 

o ocel obsahující kromě uhlíku další přidané prvky (dural, hliník). 
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2.1.1 Vliv zvýšené teploty  

Ocel je sice nehořlavý materiál, ale chování ocelových konstrukcí během poţáru 

není příznivé. Do teploty 350 °C nedochází ke změně nosných vlastností. S rostoucí 

teplotou však ocel tuto vlastnost rychle ztrácí. Dochází k poklesu meze kluzu, pevnosti, 

modulu pruţnosti a také ke zvýšení teplotní roztaţnosti oceli. Při teplotách 500 - 700 °C jiţ 

pozbývá veškerou únosnost.
1
  

K zvýšení odolnosti ocelových konstrukcí jsou vyuţívány například způsoby 

obetonování, obezdívání, omítání, různé nástřiky, nátěry nebo pouţití obkladových 

materiálů, které vedou k omezujícímu prostupu tepla konstrukcí. Menší výhodou oceli je 

její opětovné pouţití, pokud během poţáru nedošlo k její deformaci. Na obrázku č. 1 a č. 2. 

je znázorněna konstrukce během poţáru a její stav po poţáru. 

 
Obrázek 1: Ocelová konstrukce skladu během poţáru. (foto Ing. Nejedlý) 

 

Obrázek 2: Ocelová konstrukce skladu po poţáru (foto Ing. Nejedlý) 
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2.1.2 Zvýšení odolnosti ocele 

Odolnost nechráněné ocelové konstrukce nejčastěji bývá 15 min., coţ je nejniţší 

poţadavek na odolnost konstrukcí. Na základě této skutečnosti byla proto vyvinuta celá 

řada ochranných prostředků zaměřených právě na ocel. V Tabulce č. 2 jsou uvedeny 

nátěrové systémy slouţící právě ke zvýšení odolnosti ocelových konstrukcí. 

Tabulka 2: Protipoţární nátěrové systémy pro ochranu ocelových konstrukcí
7 

Typ nátěru 
Protipoţární odolnost 

min. 
Vlastnosti, vyuţití 

DEXAMIN-DV/S 15 – 60  potravinářské a chemické provozy 

PITTURA IE20 15 – 45  interiér, různé barevné úpravy 

BARRIER All Acqua 15 – 30  nepřímý styk s potravinami 

BARRIER 95 15 – 30  subtilnější konstrukce 

Protipoţární nátěrové hmoty jsou nejčastěji černé barvy, vytváří zrnitý povlak 

o tloušťce tří aţ pěti milimetrů. Tuto vrstvu lze pokrýt dalším krycím nátěrem tmavší barvy 

nebo lze pouţít stříbřenku. V tomto případě se jedná o průmyslovou povrchovou úpravu, 

u které nelze očekávat estetický vzhled. Nátěrové hmoty není vhodné pouţít pro venkovní 

účely a tuto technologii nelze pouţít v chráněných únikových cestách.
2 

2.2 Dřevo 

Dřevo patří k materiálům, které člověk vyuţívá od nepaměti. Vyuţití nachází 

v různém odvětví lidské činnosti. A i přes mohutný nástup novodobých technologií je 

význam a vyuţití dřeva stále aktuální. Předurčují ho k tomu především jeho fyzikální 

a také chemické vlastnosti, které se dají umocnit správným vyuţitím materiálu.  

Ohledně konstrukcí nachází uplatnění nejen jako klasické konstrukce z rostlého 

dřeva, ale i jako konstrukce příhradové a lamelové. Není zvláštností, tvoří-li pozemní 

objekt konstrukce o rozponu nad 100 m.  

Hlavní sloţkou dřeva jsou polymery. Tvoří je ze 70 % sacharidické sloţky 

(celulosa, hemicelulosa) a z 25 % aromatické sloţky (např. lignin). Zbylou část tvoří 

doplňující sloţky, mezi které patří například různé organické a anorganické látky. 
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Elementární dřevěná konstrukce se skládá z uhlíku 49 %, kyslíku 44 %, vodíku 6 %, 

zbytek tvoří minerální látky, popel a dusík.
8 

2.2.1 Vliv zvýšené teploty   

Vlivem teplot v rozmezí +80 °C aţ +120 °C dochází k vysušení dřeva (uvolňuje se 

volná a vázána voda), čímţ se zvětšuje vnitřní povrch přicházející do styku s kyslíkem. Při 

teplotách +150 °C aţ +200 °C mění dřevo barvu na tmavší odstíny a dochází k poklesu 

mechanických vlastnosti dřeva, zejména houţevnatosti. K uvolnění plynných produktů při 

této teplotě významně nedochází. Výrazné uvolnění plynných produktů nastává u teplot 

nad 220 °C a výsledkem je tvorba vodíku, methanu, aldehydů, ketonů, oxidu uhelnatého 

a dalších nízkomolekulárních produktů. Vzniklé produkty pak reagují na povrchu dřeva se 

vzdušným kyslíkem za vývoje tepla a světelných efektů. Při teplotě nad +350 °C dřevo 

samovolně bezplamenně hoří (ţhne), uvolňuje se další tepelná energie a dochází tak 

k pyrolýze ve vnitřních vrstvách dřeva.
4
 V následující Tabulce č. 3 jsou uvedeny stupně 

termické degradace dřeva.  

Tabulka 3: Vliv zvýšené teploty na dřevo
2 

Teplota 

°C 
Změna struktury 

80-120 vysušování dřeva, vznik trhlin 

150-200 první stupeň termické degradace, dehydratace hemicelulosy a celulosy 

>220 druhý stupeň termické degradace, tvorba plynných produktů 

>350 aktivní rozklad ligninu, zuhelnatění dřevní hmoty 

Na stupeň hořlavosti dřeva mají vliv i další faktory. Příkladem je vnitřní struktura 

dřeva (pórovitost, hustota, propustnost pro plyny a kapaliny, měrné teplo, tepelná vodivost, 

podíl jarního a letního dřeva), geometrie konstrukce (velikost, tvar, objem, ostré hrany, 

drsnost povrchu), přítomnost dalších látek (retardéry hoření, nátěrové hmoty, lepidla) 

a podmínky okolního prostředí (teplota, vlhkost, rychlost proudění vzduchu). 

V současnosti je problematické u konstrukčních soustav určit spolehlivé výpočetní 

metody k posouzení vlivu účinku poţáru. Příčinou jsou nestacionární teplotní pole, různé 

vnitřní síly dřeva a příslušné mezní stavy. Dřevěné konstrukce vystavené poţáru nejprve 
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na povrchu vzplanou a delší dobu hoří. Během této fáze se na povrchu vytváří zuhelnatělá 

vrstva dřevní hmoty, která brání vstupu vzduchu do vnitřních vrstev dřeva, výrazně tlumí 

hoření dřeva a má výborné tepelné izolační vlastnosti. Teplota ve vnitřních vrstvách dřeva 

zůstává nezměněna jiţ v malé vzdálenosti od zuhelnatělé vrstvy na povrchu dřeva. 

Nedochází tedy ke změně fyzikálních a mechanických vlastností dřeva ve zbytkové, 

neohořelé části. Dojde jen k redukci nosnosti dřevěných konstrukcí. Rychlost zuhelnatění 

popisuje ČSN P ENV 1995-1-2.
9
 Zuhelnatění dřevěné konstrukce je znázorněno na 

Obrázku č. 3. 

 
Obrázek 3: Dřevěná konstrukce po poţáru 

2.2.2 Zvýšení odolnosti dřeva 

Ochrana dřeva chemickými prostředky, které sniţují jeho hořlavost a omezují 

rychlost šíření ohně, má svůj význam, ale nezaručují nehořlavost dřeva. Ţádným 

ochranným prostředkem nelze docílit nehořlavost a odolnost proti tepelnému namáhání. 

Přesto jsou ochranné prostředky schopny ochránit dřevo alespoň po určitou dobu. Podle 

podmínek okolního prostředí je rychlost tepelné degradace (zuhelnatění) okolo třiceti 

milimetrů aţ šedesáti milimetrů za hodinu do hloubky dřeva.  

Chránit dřevo lze různými inertními tepelně izolujícími hmotami (obsypání pískem, 

škvárou, štěrkem, popelem, omítnutím vápennou maltou s přídavkem experlitu, obalením 

čedičovou nebo skelnou vatou) nebo lze pouţít nátěrové systémy, které ovšem nejdou 

pouţít ve všech případech, příkladem jsou komplikovanější konstrukce (výška konstrukce, 
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dostupnost ke konstrukci) a také nelze nátěrové systémy vţdy pouţít z estetického 

hlediska.
10

 V tabulce č. 4 jsou uvedeny nátěrové systémy slouţící ke zvýšení odolnosti 

dřevěných konstrukcí. 

Tabulka 4: Protipoţární nátěrové systémy pro ochranu dřevěných konstrukcí
10 

Typ nátěru 

Protipoţární 

odolnost 

min 

Vlastnosti, vyuţití 

DEXARYL B 15 průmyslové nátěry do interiérů 

DEXARYL B 

transparentní 
15 interiéry, sloupy a nosníky o hraně 100×100 mm 

PROMADUR 10 interiéry, sloupy a nosníky o hraně 100 mm 

FLAMGARD 15 transparentní nátěr do interiérů 

HCA 15 několik modifikací 

Nejdůleţitější vlastností nátěrů je především schopnost expanze. Při zahřátí vzniká 

pěna, která by neměla praskat, odtrhávat se či sklouzávat z povrchu dřeva. Pěnotvorné 

nátěry mají tepelně izolační, ochlazovací, zřeďovací a chemický efekt.
11

  

2.3 Beton 

Beton je kompozitní materiál tvořený směsí plniva, pojiva a vody. Podle druhu 

pojiva se rozlišují různé druhy betonu. Nejčastěji se na stavbách vyuţívá beton cementový, 

sádrový, asfaltový a plastbeton. Beton má vysokou pevnost v tlaku a nízkou pevnost 

v tahu, ohybu. Nevyztuţený beton nachází uplatnění v podobě sloupů, pilířů, základů. Při 

vloţení prutů betonářské oceli odolává lépe tahovým, smykovým či jiným napětí. 

S vyztuţením nachází beton uplatnění jako ţelezobetonové konstrukce. K vyztuţení 

betonu se pouţívají i jiné materiály, jako např. různé sítě nebo plastová a skelná vlákna.
12 

Dle normy ČSN EN 1992-1-1 
13

 se za běţný hutný beton povaţuje beton, který po 

vyschnutí vykazuje objemovou hmotnost v rozmezí 2 000 - 2 800 kg/m
3
. Beton se 

rozděluje podle pouţití a speciálních vlastností následovně: 

 Konstrukční - nosný (navrhování dle normy ČSN EN 1992-1-1).
13
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 Výplňový – nenosný. 

 Základový, podkladní, ţáruvzdorný, pancéřový atp. 

Mezi výhody betonových konstrukcí patří především jejich pevnost, která se 

pohybuje v rozmezí od 5 do 50 MPa; trvanlivost (na vzduchu i pod vodou); ohnivzdornost 

(při pouţití kvalitního kameniva aţ 800 °C); tvárnost (přímo na stavbě lze tvořit různé 

tvary s ohledem na statiku); odolnost proti mechanickému poškození a hospodárnost (velká 

trvanlivost a levné suroviny).  

Nevýhodou betonových konstrukcí je především hmotnost, která se pohybuje mezi 

2 000 – 2 400 kg/m
-3

, tepelná a zvuková vodivost, objemové změny (při tuhnutí, tvrdnutí 

a teplotních změnách dochází ke vzniku trhlin v konstrukcích betonu) a případná 

rekonstrukce betonových konstrukcí, v tomto případě se tvrdost betonu mění z výhodné 

vlastnosti na nevýhodnou vlastnost.
14

   

2.3.1 Vliv zvýšené teploty  

Vystavení betonu zvýšené teplotě přináší změnu především jeho mechanických, 

teplotních a fyzikálních vlastností. Stěny zatíţené i nezatíţené přesto mají dostatečnou 

poţární odolnost, která se zvyšuje započítáním omítky. Rozhodujícím kritériem pro 

výpočet poţární odolnosti je tloušťka zdi.  

U prostého betonu nemají teploty do 300 °C vliv na změnu tvrdosti. Při teplotách 

v rozmezí 300 - 500 °C jiţ dochází k mechanické a také fyzikální změně vlastnosti betonu. 

Následkem je pak vypuzování vody a nastává jeho smrštění, coţ má za následek 

popraskání betonu. Při teplotách nad 500 °C probíhá jiţ dehydratace hydroxidu vápenatého 

na oxid vápenatý a vodu, následkem je změkčení a ztráta pevnosti betonu. U zpětného 

ochlazení betonu (po uhašení poţáru) má tento jev za následek růst hmoty.  

Zvyšující se teplota uvolňuje jeho vazbu, pevnost i pruţnost se sniţují. K tavení 

betonu dochází při teplotě kolem 1 600 °C. Poţární odolnost nosných ţelezobetonových 

stěn je při tloušťce stěny 120 mm aţ 30 min, u tloušťky 210 mm se poţární odolnost 

zvyšuje na 180 min.
15 

Vzhled betonové konstrukce po poţáru a zanesení konstrukce 

zplodinami přibliţuje Obrázek č. 4. 
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Obrázek 4: Poţár bytu (foto Ing. Nejedlý) 

Při běţných poţárech bytů betonové konstrukce o své vlastnosti nepřichází 

(nosnost, tvar). Dochází jen velkému zanesení zplodinami. 

2.3.2 Ochrana betonu 

U protipoţárních nátěrů pro beton dosud nebyly v České republice provedeny 

ţádné průkazné zkoušky. Pouze nástřikové hmoty Porfix, Terfix, Pyrotherm, Vermiplaster, 

Promaspray prošly nejen zkušebními testy, ale i praxí.
 
Ve větší míře se ke zvýšení 

odolnosti betonových konstrukcí pouţívají obkladové materiály, které najdou vyuţití 

u ostatních konstrukcí.
8
 Jedná se o desky na bázi: 

 Sádry: 

o Sádrokartonové desky. 

o Sádrovláknité desky. 

o Plné sádrové desky. 

 Cementu. 

 Vápenocementu (kalciumsilikátové). 

 Vermikulitu. 

 Minerálních vláken. 

Sádrokartonové desky tvoří oboustranný plášť z kartónu, mezi nimiţ je sádrové 

jádro, armované většinou skleněným nebo minerálním vláknem. Při zvýšených teplotách 

sádra uvolňuje krystalovou vodu a dochází k částečnému ochlazování okolí. Touto 
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chemickou reakcí ztrácí sádra mechanickou pevnost a po určité době dochází k popraskání 

sádrových desek. Dochází ke ztrátě celistvosti a sádrokartonové desky ztrácí částečně 

tepelně izolační funkci. Sádrovláknité desky mají oproti sádrokartonovým deskám vyšší 

fyzikálně-mechanické vlastnosti a niţší náchylnost k tvoření prasklin během zvýšených 

teplot. Z těchto desek lze i realizovat protipoţární konstrukce, které ze sádrokartonových 

desek řešit nelze. Plné sádrové desky se vyrábějí o tloušťkách 60 mm, 80 mm a 100 mm, 

jejich fyzikálně mechanické vlastnosti jsou o trochu lepší neţ u sádrokartonových desek.  

Cementové desky jsou oboustranně plášťované skleněnými tkaninami nebo 

armované skleněnou sítí ve hmotě. K vyztuţení jsou někdy pouţívána speciální 

alkalirezistentní skleněná vlákna. Vápenocementové desky patří k nejkvalitnějším 

a nejbezpečnějším materiálům pouţívaných v poţární ochraně. Desky mají dobré 

fyzikálně-mechanické vlastnosti, jsou homogenní a během poţáru nepraskají. Tato 

vlastnost umoţňuje vyrábět jednoplášťové prostorové konstrukce (roury, potrubí).
16

  

Desky na bázi vermikulitu jsou velmi odolné proti vysokým teplotám, dobře 

zpracovatelné truhlářskou technologií a hojně vyuţívány pro různé typy prostorových 

konstrukčních prvků. Nevýhodou vermikulitových desek je sníţená fyzikálně mechanická 

schopnost a niţší odolnost proti vlhkosti a vodě. Desky na bázi minerálních vláken 

(čedičová vlákna, kamenná vlna) nejčastěji nachází uplatnění v sendvičových deskách, kde 

tvoří výplň sádrových a cementových desek. Přidáním vermikulitových desek se zvyšuje 

odolnost aţ o šedesát minut.  

Nejvyšší poţární odolnost mají vápenocementové desky (90 - 180 min.). Desky na 

bázi vermikulu jsou schopny odolávat 30 min. při tloušťce 22 mm. Mezi nejuţívanější patří 

desky na bázi sádry a její varianty. Jejich odolnost se pohybuje v rozmezí 15 - 90 min.
17 

2.4 Zdivo 

Konstrukční systém tvoří rovněţ zdící prvky, které jsou spojené maltou. Na trhu je 

spoustu druhů jak zdících prvků, tak i spojovacího materiálu mající různou škálu 

vlastností. Od pevnosti přes trvanlivost, izolační schopnosti aţ po poţární odolnost. Od 

jejich vlastností se právě odvíjí nosná schopnost a poţární odolnost.
12

 Výrobky musí 

splňovat příslušné normy, které jsou pro větší přehlednost uvedeny v Tabulce č. 5.  

Tabulka 5: Normy zdících materiálů
12 



Saba Martin: Vlivy zplodin hoření na ţivotní prostředí 

 

2012  12 

Zdící materiál Příslušná norma 

pálené zdivo ČSN EN 771-1 

vápenopískové zdící prvky ČSN EN 771-2 

betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem ČSN EN 771-3 

pórobetonové tvárnice ČSN EN 771-4 

zdící prvky z umělého kamene ČSN EN 771-5 

zdící prvky z opracovaného přírodního kamene ČSN EN 771-6 

Zděné prvky z hlediska funkce tvoří nosné nebo výplňové části konstrukčních 

systémů. Vyznačují se niţší tepelnou vodivostí, při zahřívání vzniká velké vnitřní pnutí, 

coţ vede k odlupování materiálu. Poţární odolnost se odvíjí od tloušťky zdiva a šíře 

omítky.
2
  

Konstrukce jako vše ostatní prochází svým vývojem, dochází k vylepšení, 

zjednodušení a především zesílení jejich důleţitosti pro funkci stavby. Z pohledu zplodin 

se situace moc měnit nebude, vţdy bude záleţet na podmínkách okolního prostředí, 

přítomnosti ochranných prostředků a sil, a především vyskytujících se materiálů, věcí, 

produktů a nebezpečných zdrojů zplodin, které se v obydlených a neobydlených budovách 

a objektů budou nacházet.  

Tento nejdůleţitější faktor pro vznik zplodin se odvíjí od rozhodnutí člověka, zda 

vybaví místnost materiálem ze dřeva, kamene, skla nebo plastu a jaké nebezpečné látky je 

schopen si do svého prostředí přivést.
4
 V následující kapitole přiblíţím druhy materiálů 

vyskytujících se v budovách a objektech. 

2.4.1 Vliv zvýšené teploty  

Odolnost zdících materiálů během poţárů je vysoká, svojí pevnost v tlaku si 

zachovávají na poměrně dlouhou dobu a komplikace nastávají aţ po zahřátí na vyšší 

teplotu, kdy se mohou stát potenciálním přenašečem poţáru. To jakým bude zdící materiál 

přenašečem tepla, se odvíjí od struktury a sloţení cihel. Při zahřátí cihly na vyšší teplotu 

dochází k uvolňování molekulární vody, tato reakce má za následek částečné ochlazení 

materiálu. Voda se částečně začíná uvolňovat při teplotách okolo 200 °C a výrazné 

uvolňování vody dochází při teplotách nad 400 °C. Tepelná vodivost zdících materiálů 

s porovnáním betonových a zejména ocelových konstrukcí je výrazně niţší a při testování, 
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kdy byly zdící materiály vystavené teplotám nad 1 000 °C, se neprokázaly ţádné výrazné 

změny v jejich chemických a fyzikálních vlastnostech.
12

     

2.4.2 Ochrana zdiva 

Zdící materiály mají výborné schopnosti tlumit účinky poţáru a jeho šíření. Pro zvýšení 

poţární odolnosti se pouţívají obkladové desky, které byly popsány u ochrany betonových 

konstrukcí. Ve většině případů se pouţívají omítky, jedná se o krycí vrstvu, která můţe 

vytvořit ochrannou vrstvu několika milimetrů. Dále se omítky mohou vylepšit nátěrem, 

malbou nebo keramickým obkladem. Běţnou omítku tvoří písek, vápno a voda. V dnešní 

době jsou vyráběné omítky, které mohou mít speciální vlastnosti, některé typy zvyšují 

tepelně izolační vlastnosti zdiva.
16

 V následující kapitole se budu zabývat  druhy materiálů 

v budovách a objektech. 
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3 DRUHY MATERIÁLŮ V BUDOVÁCH A OBJEKTECH  

Materiály v obytných nebo skladových prostorech mají rozdílný původ, jsou 

určitého druhu, mohou mít různé chemické sloţení a nachází se, převáţně ve skladech, 

v jakémkoliv mnoţství. Podle těchto a dalších vlastností dochází k ovlivnění poţáru, který 

se můţe buď rychle rozvíjet, nebo dojde za daných okolností jen k částečnému zahoření.
18

  

Z pohledu hoření a následného vzniku zplodin se materiály definují podle těchto 

kritérií, zda je materiál: 

 přírodního původu, 

 uměle vyrobený, 

 jakou má materiál třídu hořlavosti. 

3.1 Materiál přírodního původu 

Jedná se o materiály, kterým člověk svou činností nezměnil chemické sloţení. Jde 

o výrobky: 

 z kamene, 

 z kovu a jejich slitin, lze sem i zařadit výrobky obsahující těţké kovy, 

 ze dřeva, 

 z rostlinných a ţivočišných vláken, 

 kůţe a koţešiny. 

V dnešní době se například z kamene vyrábějí dlaţby, obklady, součásti krbových 

kamen nebo různé dekorace. Z kovů a jejich slitin se vyrábějí regály, postele, kuchyňské 

nástroje a zařízení, dekorace, svícny, sošky, obkladové fólie z hliníku, mědi, oceli, 

plechovky. Některé výrobky obsahují i těţké kovy, jako například rtuť a kadmium se 

nachází v zářivkách, v kuchyňském zařízení a nástrojích, dále je mohou obsahovat 

televize, monitory, čistící a úklidové prostředky nebo různé barvy a oleje. Velké 

zastoupení mají i výrobky ze dřeva, postele, skříně, kuchyňské linky, stoly, ţidle, police, 

podlahy, obloţení, věšáky, různé bytové doplňky a papír je znám také v mnoha podobách.  

Z rostlinných a ţivočišných vláken se vyrábějí oblečení, deky, povlečení, koberce, 

podloţky, kosmetika, hračky, nábytek a také dekorace. Z kůţe a koţešiny to jsou různé 
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sedací soupravy, podloţky, oděv a dekorační prvky. Dále jsou známy suroviny přírodního 

původu, patří sem ratan, korek, slonovina, dřevitá moučka, alabastr, písek, cement, vápno 

jako součást zdiva a omítek.
19 

3.2 Výrobky z umělého materiálu 

Činností člověka vzniká řada umělých produktů. Podle sloţení je materiál buď 

hořlavý, nebo nehořlavý. Také během hoření prochází různými chemickými proměnami, 

které mohou být nezávadné, ale i vysoce nebezpečné pro ţivotní prostředí. Umělé produkty 

se vyrábí v podobě minerální směsi s hydraulickým pojivem (bílý cement) nebo směsi 

s polymerním pojivem (epoxidová nebo polyesterová pryskyřice). Dále jsou umělé hmoty 

v podobě plastu. Tento produkt má za následek tvorbu nebezpečných a toxických látek. 

V následující kapitole jsou plasty rozepsány v širších souvislostech, právě z důvodu 

velkého mnoţství kolem nás a z důvodu své nebezpečnosti.
20

  

3.2.1 Druhy plastu 

Plastová vlákna, výrobky, materiály jsou přítomny všude, kde zanechává stopu 

člověk. Při poţárech jsou tedy součástí i zplodin. Některé uvedené materiály jsou 

nezávadné, další si zaslouţí určitě zvýšenou pozornost. Vzhledem k velkému počtu druhů 

plastů a velkému počtu uvolňujících se zplodin, je velmi těţké popsat jednotlivé sloţení 

zplodin u jednotlivých druhů plastů.
21 

  

Mezi nejrozšířenější umělou hmotu patří polyvinylchlorid (PVC) a polyamidy 

(PA), které jsou známé především svou vysokou tuhostí, pevností a odolností vůči 

rozpouštědlům.
 
Všestranné a variabilní schopnosti plastu se uplatňují v mnoha odvětvích. 

Převáţně se jedná o průmysl obalový, elektrotechnický, automobilový, textilní, dále 

stavebnictví a další. Spotřeba plastu má rostoucí tendenci a podle předpokladů bude stále 

narůstat. Růst spotřeby plastu přináší především právě zvýšené nebezpečí z hlediska 

vzniku poţáru, coţ vede i k vývoji plastu se sníţenou hořlavostí. Stále však jde o hořlavý 

organický materiál.  

Hlavními prvky plastu jsou uhlík a vodík. Nejčastěji tyto prvky doplňuje kyslík, 

dusík, halogen nebo chlor. Proto při dokonalé termooxidaci (postupná ztráta uţitných 

vlastností) vzniká jako nejstabilnější produkt oxid uhličitý a voda.
22
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Rozdělení plastů podle způsobu získání: 

 Plastické hmoty z přírodních makromolekulárních sloučenin.  

 Hmoty na podkladě celulosy, bílkovin a přírodních pryskyřic. 

 Plastické hmoty připravované uměle. 

 Hmoty vznikající chemickou reakcí. Výchozí sloučeniny (monomery) jsou 

polyreakcí přeměňovány na makromolekulární sloučeniny. Základní typy 

polyreakce je polykondenzace (PES, PA), polymerace (PVC, PP) a polyadice 

(elastické vlákno).
23 

 

Rozdělení plastu podle fyzikálních vlastností: 

 Plastomery. 

 Duromery. 

 Elastomery. 

Plasty se řadí mezi makromolekulární organické sloučeniny. Základem je pojivo 

(například polypropylen), od kterého se odvozují fyzikálně mechanické vlastnosti a dále 

plnivo, které udává poţadovanou vlastnost plastu (například uhlíková vlákna zajistí 

vyztuţení). Podle chování za tepla se dělí plasty na plastomery (polypropylen, polyamid, 

polyethylen) a při zahřátí jsou různě tvarovatelné, dále na duromery (polyesterové, 

epoxidové pryskyřice), které mění za tepla chemickou strukturu (dochází k vytvrzení) a na 

elastomery (guma, kaučuk) jejichţ vlastnost je trvalá pruţnost a malá tuhost. V dalších 

textu budou jednotlivé typy plastu stručně popsány.
23 

Polyethylen (PE) je nejjednodušší plastická hmota. Pouţívá se k výrobě rozvodů 

vody a plynu, izolace kabelů, nádoby, kanystry, fólie a další. Polyethylen tvoří jeden atom 

uhlíku (při vzniku z ethenu jde o dva atomy uhlíku) a čtyři atomy vodíku. Produkty 

termooxidační degradace obsahují CO, aldehydy, cyklické sloučeniny a další toxické látky. 

Při poţárech je hoření značně nedokonalé za většího vzniku sazí. Materiál se roztéká 

a hořící kapky mohou šířit poţár nebo způsobit těţké popálení. Vhodným hasebním 

prostředkem je pěna a prášek. Při velkém poţáru lze pouţít vodní sprchu. 

Z bezpečnostních důvodů je zakázáno pouţít vodní proud.
22 

Polypropylen (PP) má lepší mechanickou tvrdost, pevnost a odolnost oproti PE. 

Další fyzikální a chemické vlastnosti jsou podobné. Je vyuţíván především k výrobě 

injekčních stříkaček, fólií, vláken, nádrţí a různých nádob. Největší vyuţití má 
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v potravinářském průmyslu a zdravotnictví. Polypropylen tvoří tři atomy uhlíku a šest 

atomů vodíku. Rychlost hoření u polypropylenu vzrůstá lineárně. Produkty termooxidace 

jsou CO, CO2, methylketon. Nezanechává uhlíkaté zbytky a hoří beze zbytku. Hasící 

opatření u polypropylenu jsou stejné jako u polyethylenu.
21

  

Polystyren (PS) se vyrábí polymerací styrenu. Styren je ale jedovatá, snadno se 

vypařující kapalina, která poškozuje zdraví při vdechování a způsobuje podráţdění očí 

a kůţe. Standardní PS je vyuţíván především k výrobě hraček, biţuterie, kuchyňského 

zboţí, obalových materiálů jako jsou kelímky pro potravinářský průmysl, kosmetiku apod. 

Druhy houţevnatého PS se pak vyuţívají k výrobě fólií, tyčí, pouzder a různých krytů 

přístrojů, skříněk televizí a jiných přístrojů. Polystyren najde vyuţití také v elektrotechnice 

a dalších odvětví. Základní vzorec polystyrenu tvoří dva atomy uhlíku a osm atomů 

vodíku. Během hoření se z polystyrenu uvolňují oxid uhelnatý a styrenový monomer. 

V dalších fázích hoření je předpoklad rozkladu styrenu na oxid uhelnatý, oxid uhličitý 

a vodu. Hašení polystyrenu probíhá pomocí proudu vody.
24 

Polyamidy (PA) vznikají polykondenzací alifatických diaminů s dikarboxylovými 

kyselinami nebo polymerací laktamů. Řadí se mezi termoplasty a mají vynikající 

mechanické vlastnosti. Zpracovávají se v nejrůznější podobě na vlákna, fólie a kompaktní 

materiály. Mezi nejznámější polyamidy patří nylon, nomex a kevlar. Tyto suroviny slouţí 

k výrobě velkého mnoţství produktů nebo jejich součástí. Jsou to záclony, oblečení, vrstvy 

koberců, sedačky, nábytek, pracovní oděv pro hasiče, automobilové závodníky, ve 

slévárnách a jiné. Chemické vzorce polyamidů jsou tvořeny čtyřmi chemickými prvky, 

jedná se o kyslík, uhlík, dusík a vodík.  

Nylon má vysokou pevnost, pruţnost a houţevnatost, pro kevlar a nomex je typická 

vlastnost dobrá odolnost vysokým teplotám (krátkodobě aţ 480 °C). Polyamidy jsou 

odolné od teplot -40 °C do 80 °C. Při tepelné degradaci nad 120 °C dochází k uvolňování 

H2O, CO2,  NH3. S teplotou jiţ nad 800 °C vzrůstá vznik CO a HCN. Hašení probíhá 

pomocí vodních proudů, pokud je potřeba zajistit vyšší účinnost vody na hasící materiál, 

přidávají se do vody smáčedla, které zajistí lepší přilnavost k materiálu.
21

 

V tabulce č. 6. jsou uvedeny indexy toxicity PE, PS, PA, PP při plamenném nebo 

bezplamenném hoření. 
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Tabulka 6: Indexy toxicity PE, PS, PA, PP
21 

Polymer Typ hoření Indextox 

PE Bezplamenné 244,6 

PS Plamenné 153,8 

PE Plamenné 111,2 

PA Plamenné 97,2 

PP Plamenné 82,7 

PS Bezplamenné 80,1 

PP Bezplamenné 40,3 

Mezi nejrizikovější plasty lze podle testování a zjišťování toxicity zařadit 

především polyethylen a polystyren. Při poţáru plastu je jednotka hasičů vybavena 

dýchacími prostředky a v případě zvýšeného nebezpečí pouţije ochranné obleky. Při 

silném zakouření, které je způsobeno v tabulce uvedenými látkami, je z důvodů sníţení 

rizik pouţito velmi intenzivního odvětrávání.  

Polyvinylchlorid (PVC) je nejznámější plastická hmota, která patří mezi 

termoplasty s konstitučně vázaným halogenem. Slouţí k výrobě trubek, desek, tyčí, 

různých profilů, jemných mechanik, profilů oken a dveří, dekoračního a obkladového 

materiálu. V textilním průmyslu je polyvinylchlorid zpracováván pro nepromokavé oděvy. 

Vyuţití najde také při výrobě umělé kůţe, koţenky v čalounictví a také v obuvnickém 

průmyslu. Polyvinylchlorid se dále pouţívá k výrobě podlahovin, tapet, kancelářských 

potřeb, dopravních pásů a mnoho dalších výrobků. Chemický vzorec polyvinylchloridu 

tvoří dva atomy uhlíku, tři atomy vodíku a jeden atom chloru.  

Běţné typy PVC obsahují aţ 50 hmot. % chloru, při tepelné destrukci se tedy 

z 95 % odštěpuje především chlorovodík, který s CO představují největší nebezpečí při 

poţáru. Během tepelné destrukce se PVC zabarvuje přes ţlutou, oranţovou a hnědou 

barvu, aţ úplně zčerná. Zbylý karbonizovaný produkt dále hoří za tvorby CO2, CO a H2O. 

Vhodným hasivem pro polyvinylchlorid je pěna, hasící prášek a oxid uhličitý.
25 

Polytetrafluorethylen (PTFE), známý také jako teflon, se svými chemickými 

vlastnostmi patří mezi nejvíce odolné materiály. Tento termoplast je zařazen do skupiny 

polyhalogenolefínů, teplota tání polytetrafluorethylenu je přibliţně 327 °C. Chemický 

vzorec tvoří dva atomy uhlíku a čtyři atomy fluoru. Vyuţití nachází především ve strojním 

průmyslu při výrobě ozubených kol, loţisek. Dále se pouţívá k výrobě antiadhezivních 
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povlaků pro potrubí, kuchyňské nádobí, ţehličky. Je zdravotně nezávadný, má vysokou 

odolnost vůči ohni. Nad teplotou 400 °C se rozkládá a uhelnatí. Významnou sloţkou při 

rozkladu je fluorovodík. PTFE se řadí mezi nehořlavé materiály, při poţáru se provádí 

ochlazování pomocí pěny nebo odvětrávání.
23 

Vyrobená vlákna polyakrylonitrilu (PAN) se uplatňují v textilním průmyslu pro 

tkaný i pletený textil, dále jako přikrývky a izolační vrstva pro zimní oděv. Vyrábí se dva 

typy vláken. První typ, který je označován jako normální a obsahuje více jak 85 % 

akrylonitrilu. Druhý typ (modakryl) obsahuje okolo 50 % akrylonitrilu. Odolný je do 

120 °C, při zahřívání nad 180 °C jiţ dochází k uvolňování kyanovodíku.  

K zvyšování tepelné odolnosti se pouţívají aromatická jádra. Polyakrylonitril 

podporuje plamenné hoření. V průběhu hoření se dále uvolňuje CO a akrylonitril. Po 

poţáru zanechávají objemný uhlíkatý zbytek (aţ 60 % původní hmotnosti). Vhodným 

hasivem je oxid uhličitý, prášková hasiva a vodní mlha. Z bezpečnostních důvodů nelze 

pouţít přímý vodní proud.
21 

Polyurethan (PUR) je polymer vyráběn polyadicí diisokyanátů a vícesytných 

alkoholů za vzniku uretanové vazby. Pouţívají se při výrobě molitanů, sedaček, podráţek 

u obuvi, skříní, kostry nábytků, lůţek, ozdobné lišty. Při teplotách 800 °C se dým rozkládá 

za vzniku CO, HCN, acetonitrilu, akrylonitrilu, pyridinu. Při teplotách nad 1 000 ˚C se 

dusík v polymeru uvolňuje ve formě kyanovodíku. Nebezpečnost acetonitrilu spočívá 

v jeho metabolické přeměně v organismu na kyanovodík. K hašení lze pouţít všechny 

dostupné hasící prostředky, jako je voda, tříštěný proud, CO2, pěna i hasící prášek.
22 

Polyfenylenoxid (PPO) je výborný konstrukční materiál. Chemický vzorec je 

tvořen dvěma atomy uhlíku, šest atomů vodíku a jedním atomem kyslíku. Slouţí k výrobě 

trubek, v elektrotechnice a elektronice jako skříňky přístrojů, součástí praček, odstředivek, 

televizí, vypínačů, konektorů a atd. Tepelné vlastnosti PPO se odvíjejí od obsahu PS 

a tepelná degradace nastává při teplotách nad 190 °C. Během hoření se neroztéká, při 

rozkladu karbonizuje a pokrývá se vrstvou uhlíkatého zbytku. Vhodným hasebním 

prostředkem pro hašení polyfenylenoxidu jsou hasící prášky, pěny a oxid uhličitý.
25

 

Vzhled polyfenylenoxidu po poţáru je znázorněn na Obrázku č. 5. 



Saba Martin: Vlivy zplodin hoření na ţivotní prostředí 

 

2012  20 

 
Obrázek 5: Vliv zvýšené teploty na polyfenylenoxid (foto Ing. Nejedlý) 

Polyestery (PES) lze rozdělit na termoplastické polyestery a reaktoplastické 

polyestery. Mají v hlavních makromolekulárních řetězcích esterovou vazbu a tvoří 

poměrně velkou skupinu polymerů.
21

 Příkladem termoplastických polyesterů jsou: PET, 

PC a UP. 

Polyethylentereftalát (PET), který se zpracovává na vlákna pro vyfukované 

výrobky jako například různé fólie a láhve, dále pro textilní průmysl, záclony, 

magnetofonové pásky. Chemický vzorec tvoří atomy uhlíku, vodíku a kyslíku. Teplotně 

jsou stálé do 120 °C. Při hoření vzniká černý dým a zanechávají uhlíkatý zbytek. K hašení 

se pouţívá především rozptýlený proud vody, dále se pouţívá pěna a hasící prášek.
22

  

Polykarbonáty (PC), které jsou velmi tvrdé a mají vysokou vrubovou houţevnatost. 

Pouţívají se v chemickém a potravinářském průmyslu, kde jsou součásti strojů (ochranné 

kryty) nebo tvoří nosnou část magnetických, záznamových médií jako jsou CD a DVD 

nosiče. Chemický vzorec polykarbonátu tvoří atomy uhlíku, vodíku a kyslíku. Během hoření 

nedochází ke vzniku většího mnoţství zplodin, po hoření zanechává větší uhlíkatý zbytek. 

Mezi hasební prostředky patří pěna, hasící prášek a oxid uhličitý, nevhodným hasícím 

prostředkem je přímý proud vody.
25

  

Mezi reaktoplastické polyestery se řadí nenasycené polyesterové pryskyřice (UP). 

Při zahřátí jsou tyto plasty netavitelné a nerozpustné. 
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Nenasycené polyesterové pryskyřice (UP) se vyrábí esterifikací maleinanhydridu 

s propylenglykolem. Vyuţívá se k výrobě plastových bazénů, produktů pro automobilový 

průmysl (kapotáţe, kryty), laminátových lodí, dětských skluzavek a k zalévání kabelových 

spojů. Chemický vzorec tvoří atomy uhlíku, vodíku a kyslíku. Nenasycené polyesterové 

pryskyřice hoří za silného vzniku sazí a hlavním produktem hoření je CO. Vhodným 

hasivem je vodní mlha, oxid uhličitý a pěna. Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje 

plný proud vody.
24 

3.2.2 Celkové zhodnocení škodlivosti plastu 

Kaţdoročně se zvyšuje produkce plastů všeho druhu. S rostoucí produkcí se na trh 

dostávají i plasty s horší kvalitou, coţ zvyšuje nebezpečnost a způsobuje vyšší ohroţení 

zdraví a ţivotního prostředí. Informovanost společnosti o škodlivosti jednotlivých plastů 

není na vysoké úrovni a negativní informace o určitém výrobku potlačuje jeho prodejnost. 

Tabulka č. 7 uvádí hodnoty vybraných materiálů, které jsou odpovědné za úhyn 50 % 

laboratorní populace během 30 min. Laboratorní testy byly prováděny při teplotě 800 °C.
 

Tabulka 7:Hodnota toxicity plastů
26 

Materiál Pouţití 
LC50,30min

a 
  

g/m
3
 

Polyethylen Obalový materiál 32,84 

Polypropylen Konstrukční materiál 47,88 

Polypropylenový koberec Interiérový materiál 25,64 

Polystyrenová deska Konstrukční materiál 28,36 

Pěnový polystyren Izolační materiál 15,82 

Polyvinylchloridová koţenka Materiál bytových interiérů 27,61 

Polyvinylchloridová podlahová krytina Interiéry bytů 41,1 

Akrylonitril-butadien-styren/ 

Polymethylmetakrylátová deska 
Dekorační materiál 14,67 

Polyethylen-tereftalátová fólie PET lahve, obalový materiál 32,84 

Pokračování Tabulky č.7 

Materiál Pouţití 
LC50,30min

a
   

g/m
3
 

Polykarbonátová deska Konstrukční materiál 56,03 

Polyvinylacetátová izolace Material elektroinstalací 27,61 

Polyamidová deska Konstrukční materiál 14,67 
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Polyuretanová měkká pěna Molitan, nábytek 15,48 

Pevná polyuretanová pěna Stavební, izolační materiál 9,73 

Melaminoformaldehydová pryskyřice 

(umakart) 
Interiéry bytů 69,71 

Polyesterová deska Konstrukční materiál 71,1 

Epoxidová pryskyřice Nátěrová, izolační hmota 38,42 

Potahová látka – bavlna/viskosa Interiéry bytů 101,76 

Smrkové dřevo Stavební materiál 78,92 

Dřevotříska 
Stavební materiál s nehořlavou 

úpravou 
57,17 

Elastomer na bázi styrenbutadienového 

kaučuku 
Obuvnický materiál 32,73 

Isoprenový elastomer Obuvnický materiál 36,31 

Polyester Menzolit Plochá formovací hmota 54,46 

Vysvětlivky k tabulce:
 a 

koncentrace, při které uhyne po třicetiminutové expozici 50 % pokusných zvířat 

Na základě hodnot letální koncentrace (LC) lze za materiály s nejvyšší toxicitou 

povaţovat pěnový polystyren, polyamidovou desku a polyuretanové pěny. Testované 

produkty přírodního charakteru jako smrkové dřevo a potahové látky tvořené převáţně 

bavlnou, dosáhly lepších výsledků, neţ výše uvedené materiály.
26 

V následující kapitole se zaměřím na popsání konkrétních zplodin hoření, pokusím 

se přiblíţit jejich problematiku v návaznosti na zdraví a ţivotní prostředí. 

3.3 Rozdělení materiálu podle třídy hořlavosti 

Podle hořlavosti se dělí materiály do poţárních tříd. Hořlavost se odvíjí od 

fyzikálních vlastností materiálů, které ovlivňuje stupeň dělitelnosti, stupeň rozptýlení, 

modifikace, skupenství a rozdílný obsah vnitřní energie. V Tabulce č. 8 je uvedena 

charakteristika látek z pohledu hořlavosti pro danou třídu. 
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Tabulka 8: Poţární třídy hořlavosti
27 

Poţární třída Druh hořlavé látky 

A 
Hořlavé látky tuhého skupenství, ţhnoucí a hořící plamenem, 

např. uhlí, dřevo, papír, seno, sláma, textilie 

B 
Hořlavé látky v kapalném skupenství hořící plamenem, ropné 

produkty, dehet, barvy, laky, tuky, pryskyřice 

C 
Hořlavé látky v plynném skupenství hořící plamenem, acetylen, 

vodík, methan, zemní plyn, oxid uhelnatý 

D Hořlavé kovy a jejich slitiny, hořčík, hliník, sodík, draslík 

Rozdělení podle hořlavosti napomáhá k správnému rozhodnutí a volbě správného 

hasícího prostředku. Například hašení tuků a olejů nevhodným hasícím prostředkem 

přináší riziko exploze a vysoké ohroţení zasahujících osob.
27

    

3.4 Zpomalovače hoření 

Na průběh hoření má velký vliv i impregnovaná látka v materiálu. Jedná se 

o retardéry, zpomalovače hoření, kterých je v dnešní době hojně vyuţíváno k ochraně 

majetku. Jejich výhodou je sice odvrácení vyšších škod během hoření, ale na druhou stranu 

je nutné vzít v úvahu také jejich nevýhody, a sice moţné uvolňování dalších toxických 

látek při hoření.  

Zpomalovače lze rozdělit podle funkčnosti: 

 zpomalení hoření má fyzikální charakter (dojde k ochlazení, ředění nebo 

vytvoření ochranné vrstvy),  

 zpomalení hoření má chemický charakter (dojde k reakci v plynné, pevné fázi, 

dále tvorba popela nebo bobtnání). 

Zpomalovače hoření se pouţívají ve formě aditiv nebo jsou zabudovávány do 

materiálů. Nejvíce jsou vyuţívány polybromované difenylethery (PBDE), bromované 

bisfenoly (TB BP-A), hexabromcyklododekan (HBCD). Zpomalovače hoření typu PBDE 

a HBCD se řadí mezi aditiva a TB BP-A bývá pevně zabudován do plastických hmot.  

Mezi fyzikální zpomalovače se řadí hydroxid hlinitý, který při rozpadu uvolňuje 

vodní páru a dokáţe pohltit větší mnoţství tepla. Zbytkový oxid hlinitý pak vytváří 

ochrannou vrstvu.  
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Mezi nejnovější zpomalovače hoření patří polykarbonátová fólie Lexan EFR, která 

dokáţe odolávat vyšší teplotě bez pouţití přídavků bromu nebo chloru. Tyto produkty 

nachází vyuţití v elektronických a elektrických přístrojích, svítidlech, rozvodů elektriky, 

kobercích, bytových textiliích, u stavebních materiálů a dalších hmot.
21 
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4 ZPLODINY HOŘENÍ  

Jaký bude průběh poţáru přírodních a umělých materiálů nelze přesně stanovit. 

Měnící se rychlost hoření, dále jeho klesající nebo stoupající teplota mohou v konečném 

důsledku velice ovlivnit mnoţství a druh vzniklých zplodin. Kaţdý materiál jinak hoří na 

povrchu a má jiné odhořívání do hloubky.
 
Samotná teplota má vliv na měnící se vlastnosti 

materiálů, který během hoření prochází důleţitými chemickými změnami. Jednotlivé 

částice nejsou zničeny, ale dochází k přeměně jedné látky v látku jinou.
28 

Typ hoření můţe být dokonalý a nedokonalý. Při dokonalém nevznikají zplodiny 

schopné dalšího hoření, uvolňuje se většinou jen oxid uhličitý a vodní páry. U nedokonalého 

hoření vznikají zplodiny schopné dalšího hoření. Nebezpečí během hoření je především 

sníţený obsah kyslíku v ovzduší, zvýšená teplota prostředí, kouř a toxicita vznikajících plynů 

a par. Produktem nedokonalého hoření jsou převáţně oxid uhelnatý (CO), oxid siřičitý (SO2), 

oxid fosforitý (P2O3), oxid fosforečný (P2O5), oxid dusnatý (NO), oxid dusičitý (NO2), 

amoniak (NH3), kyanovodík (HCN). Dále to jsou uhlovodíky alkanů, alkenů, alkadieny, 

ethyny, aromatické a polyaromatické uhlovodíky, chlor (Cl2), chlorovodík (HCl), fosgen 

(COCl2), dibenzo[p]dioxiny (PCDDs), polychlorfenoly (PCPhs), polychlorbenzen (PCBz), 

dibenzofurany (PCDFs), dále benzen, toulen, xyleny a jiné.
29

  

Při tepelné degradaci mohou být produkty hoření v pevné, kapalné nebo plynné 

fázi. Rozdělují se do třech základních skupin: asfyxanty, iritanty a toxikanty.  

Asfyxanty jsou látky způsobující bezvědomí aţ smrt. Při hoření je moţný vznik 

více narkoticky působících látek, akutní toxické účinky z nich má jen oxid uhelnatý 

a kyanovodík.  

Iritanty mají dráţdící účinky na smyslové a dýchací aparáty.
 

Toxikanty mohou zasáhnout jakoukoliv část metabolismu, nejčastěji však napadají 

enzymy a zamezují spuštění jejich chemických reakcí.
30 

Na následujícím Obrázku č. 6 je znázorněn vznik zplodin za určitých teplot, jejich 

únik do ovzduší (kde můţe dojít k transportu na vzdálenější místo) a zbytkové materiály po 

poţáru, které se dostávají pomocí dešťové vody do půdy a kanalizace. 



Saba Martin: Vlivy zplodin hoření na ţivotní prostředí 

 

2012  26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 6: Vznik a šíření zplodin (převzato a upraveno)
31 

V Tabulce č. 9 je popsán vznik toxikantů při hoření granulátu z polyethylenu (PE), 

polyethylentereftalátu (PET), nylonu, novinového papíru, polypropylenu (PP), 
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polyvinylchloridu (PVC) a akrylonitril-butadien-styrenu (ABS). Testování bylo prováděno 

v elektrické peci  při teplotě 900 °C za přítomnosti vzduchu (21 %).
32

  

Tabulka 9: Koncentrace toxikantů (ng/g vzorku) v plynných zplodinách hoření plastů a novinového 

papíru při 900 °C ve vzduchu (21 %)
32 

Toxikant PE
a 

PET
b 

Nylon Novinový papír PP
 c 

ABS
d 

PVC
e 

HCl       584·10
6 

HCN   12·10
6 

 73 000 10
6 

 

CO (ppm) 310 20 730 790 400 49 170 

Suma PCDFs 0,043 0,14 0,014 0,23 0,065 0,005 12 

Suma PCDDs 0,032 0,17 0,06 0,15 0,047 0,058 3,4 

Suma PCBs 0,16 0,12 0,077 0,15 0,18 0,008 0,19 

Difenyl 120 000 170 130 000 50 000 370 000 650 450 

Dibenzofuran 8 400 17 130 00 39 000 14 000 360 28 

Toulen 33 000  200 000 170 000 38 000 75 000 60 000 

Naftalen 12.10
5 

7 600 22.10
5 

780 000 26.10
5 

6 400 4 300 

9H-Fluoren 130 000 260 170 000 44 000 220 000 580 1 300 

Fenanthren 670 000 410 760 000 250 000 940 000 860 410 

Anthracen 140 000 260 190 000 49000 240 000 280 280 

Fluoranthracen 490 000 61 560 000 180 000 520 000 360 51 

Pyren 380 000 120 500 000 160 000 620 000 200 94 

Benzo[a]anthracen 85 000  89 000 29000 120 000 58 37 

Benzo[b]fluoranthracen 140 000 37 150 000 48 000 180 000 100 40 

Benzo[a]pyren 140 000  160 000 38 000 170 000 22  

Benzo[g,h,i] perylen 120 000  140 000 33000 130 000 11  

Součet 16 PAHs 5·10
6 

8 700 67·10
5 

2·10
6 

75·10
5 

9 400 6 700 

Vysvětlivky k tabulce:
 a 

polyethylen, 
b 

polyethylentereftalát,
c 

polypropylen,
d 

akrylonitril-butadien-styrenový 

plast,
e 
 polyvinylchlorid 
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Kaţdá zplodina má jiné účinky na zdraví člověka a ţivotní prostředí. V některých 

případech dojde jen k lehčímu podráţdění nebo zánětům, u větších intoxikací (otrava 

organismu) mohou být zasaţeny důleţité orgány se závaţnějším dopadem na zdraví. 

Některé látky mají schopnost akumulace v organismu a účinky se mohou projevit 

v pozdějším období. V následujícím textu bych se chtěl věnovat jednotlivým zplodinám 

a včetně jejich vlivu na zdraví a také ţivotní prostředí. 

4.1 Oxid uhličitý 

V ţivotním prostředí je přirozenou součástí atmosféry. Patří mezi skleníkové plyny, 

které mají schopnost absorbovat tepelné záření země, čímţ se ohřívá spodní vrstva 

atmosféry a povrch země. V podstatě se uvolňuje do ovzduší při kaţdém spalování. Podle 

průzkumů vzrostla koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší od počátku průmyslové 

revoluce o 30 %. Následkem čehoţ dochází částečné ke zvýšení teplotní bilance země.
33  

Oxid uhličitý (CO2) v běţném slova smyslu není jedovatý. Jeho negativní působení 

spočívá ve vázání se na hemoglobin v plicích a vytlačování kyslíku. Obecně se jedná 

v podstatě o produkt metabolismu ţivočichů. Při zvýšené koncentraci 5 % v ovzduší 

dochází ke zrychlení dýchání, bolesti hlavy, závratě, pocení. U koncentrace mezi 10 % 

a 12 % můţe ale dojít během několika minut ke smrti postiţeného, protoţe při zrychleném 

dýchání se do organismu dostává i větší mnoţství ostatních zplodin.
34 

Oxid uhličitý vzniká hořením uhlíkatých materiálů. Během hoření je zapotřebí 

dostatečný přísun kyslíku, aby docházelo k úplné oxidaci (jedná se o sniţování počtu 

elektronů v atomech a iontech). Dalším důleţitým faktorem pro vznik oxidu uhličitého je 

teplota plamene a sloţení hořící směsi a materiálů. Během poţáru se oxid uhličitý hromadí 

u země, podlahy (je 1,5× těţší neţ vzduch), při poţáru budov klesá aţ do sklepení nebo 

přízemních pater.
31

  
  

4.2 Oxid uhelnatý 

V přírodě oxid uhelnatý (CO) vzniká vulkanickou činností, vypalováním deštných 

pralesů a spalováním fosilních paliv. Koncentrace oxidu uhelnatého v běţné přírodě se 

pohybuje okolo 10 ppm, v městských částech je koncentrace mezi 100 - 200 ppm a v ústí 

komínů se hodnota přibliţuje k 5 000 ppm. V atmosféře reaguje nejčastěji s hydroxylovými 
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radikály. Tato reakce zvyšuje následně koncentraci methanu a přízemního ozonu v ovzduší 

(fotochemický smog).
35

   

V organismu působí na červené krvinky, na které se váţe 200 rychleji neţ kyslík. 

Postiţený proto upadá do bezvědomí a po několika minutách dochází k úmrtí. Dále 

negativně ovlivňuje nervový systém, zaţívací systém, ţlázy s vnitřní sekrecí a krevní sérum. 

Při otravě oxidem uhelnatým dochází k zrakovým a sluchovým obtíţím, bolestem břicha, 

zvracení. Stupeň otravy je charakterizován hladinou karbonylhemoglobinu v krvi.
36 

Oxid uhelnatý vzniká nedokonalým spalováním uhlíkatých materiálů. Rozpoznat 

oxid uhelnatý během poţáru lze těţko, jedná se o plyn bez chuti a bez zápachu. Při poţáru 

bytů, kanceláří a dalších prostorů je důleţitým faktorem pro vznik oxidu uhelnatého 

nedostatečný přívod kyslíku a nedostatečný odtah zplodin během hoření. Místem častého 

vzniku oxidu uhelnatého jsou malé místnosti a hlavně koupelny v bytech, kde je cirkulace 

vzduchu sníţena nedostatečnou větrací šachtou.
31

   

4.3 Oxid siřičitý 

Oxid siřičitý (SO2) je jednou z hlavních znečišťujících látek v ovzduší. Výrazně 

poškozuje stavební hmoty, kovy, papír a textilie. Během chladného počasí se zvyšuje jeho 

účinnost. Po určité době v ovzduší přechází fotochemickou nebo katalytickou reakcí na 

oxid sírový, ten je dále hydratován na aerosol kyseliny sírové.
37 

Tvoří jednu ze sloţek kyselých dešťů, které poškozují především mikroorganismy, 

lesní porosty a mají negativní vliv na zemědělské plodiny. Svým působením znehodnocují 

kvalitu a sloţení vody, jejímţ následkem je úhyn ryb. Při kontaktu s kůţí má dráţdivý 

účinek, jeho dobrá rozpustnost ve vodě se projevuje především na vlhkých sliznicích, 

nejvíce v horních cestách dýchacích. Při akutní expozici můţe dojít aţ ke křeči hlasivek 

nebo reflexní zástavě dechu. Opakovaná expozice můţe vést k zánětu průdušek 

s následkem rozedmy plic. Projevuje se únavou, vyšší ţízní, zácpou.
36  

Během poţáru vzniká oxid siřičitý z materiálů obsahující atomy síry. Síra (šestý 

nejvíce se vyskytující prvek na zemi) je důleţitou součástí pryţe, dále jí mohou obsahovat 

hygienické prostředky, hnojiva a různé barvy nebo laky.
38
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4.4 Oxidy dusíku 

Oxidy dusíku (NO, NO2) vznikají bakteriální a sopečnou činností, hlavním 

antropogenním zdrojem je spalování paliv. Oxid dusnatý (NO) je povaţován za jeden ze 

skleníkových plynů a v mnoha případech je v atmosféře transformován na oxid dusičitý. 

Oxid dusičitý (NO2) je součástí kyselých dešťů, které mají negativní vliv na vegetaci 

a vodní plochy a toky. Oxid dusičitý s kyslíkem a těkavými organickými látkami přispívají 

k tvorbě přízemního ozonu a vzniku tzv. fotochemického smogu.
 

Oxidy dusíku v ovzduší přecházejí na kyselinu dusičnou, která dále reaguje 

s prachovými částicemi za vzniku tuhých částic, které jsou z atmosféry odstraňovány 

sedimentací a vymýváním během sráţek.
39

  

Do organismu se dostávají vdechnutím a přes kůţi. U oxidů dusíku je nebezpečná 

jejich doba latence. K projevu otravy dochází po 5 - 72 h, kdy dochází k poklesu krevního 

tlaku, zahuštění krve, nastávají dechové potíţe, které mohou končit úmrtím poškozeného. 

Při opakovaném působení dochází ke sníţení odolnosti člověka, k zánětu spojivek, 

průdušek, k poškození zubů.
34 

Oxidy dusíku vznikají nedokonalým hořením zejména umělých hmot, především 

nízké teploty a nedostatek kyslíku jsou následkem vzniku štiplavého kouře, který silně 

zapáchá a má dráţdivý účinek na organismus.
26 

4.5 Kyanovodík 

Kyanovodík (kyanidy) se do ovzduší dostává při procesech v těţebním 

a metalurgickém průmyslu. Své uplatnění nachází také při výrobě plastů nebo různých 

pesticidů. Následně se atmosférickou depozicí dostává do vod a půd. Pokud se kyanovodík 

(HCN) nachází v půdě nebo vodách ve vyšší koncentraci je pro organismy silně toxický.
40

  

Účinek kyanovodíku v organismu je hlavně biochemický. Působí jako inhibitor 

enzymů tkáňového dýchání, blokuje přístup kyslíku do tkání a buněk, čímţ dochází 

k zrůţovění kůţe a rychlému úmrtí organismu. Vstřebává se plícemi i kůţí. Následkem 

jsou bolesti hlavy, nevolnost, závratě, pocit sevření na prsou. Při větší expozici dochází ke 

ztrátě vědomí aţ smrti.
41
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Nebezpečný kyanovodík se uvolňuje během nedokonalého hoření plastů s obsahem 

dusíku. Příkladem jsou polyamidy (nylon, silon), polyuretany (molitan) nebo vzniká při 

hoření umakartu, lepidel,laků, vlny,peří a přírodního hedvábí. Proto je zapotřebí brát jeho 

moţnou přítomnost při poţárech skladů s oděvy a koberci. Vysoké koncentrace se dále 

vyskytují při kaţdém poţáru bytu a automobilu. Kyanovodík je také součástí tabákového 

kouře.
26 

4.6 Chlorovodík 

Chlorovodík (HCl) má v přírodě korozivní účinek, coţ vede k narušení budov 

i kulturních památek. Plynný chlorovodík je dobře rozpustný ve vodě a ve vzdušné 

vlhkosti, za vzniku kyseliny chlorovodíkové, která je toxická pro rostliny a vodní 

organismy. V atmosféře také přispívá k větší kyselosti dešťů.
38

  

Při podráţdění dýchacích cest dochází ke kašli a dušení, po uplynutí latence 12 - 48 h 

můţe následovat horečka, svírání na prsou a projevy těţkého poškození plic.
 

Při 

opakovaném působení dochází ke krvácení z nosu, porušení sliznice úst a nosu. Poškozuje 

se i kůţe a chrup, dochází k naleptání zubní skloviny.
36 

Chlorovodík se při poţáru uvolňuje z látek obsahující chlor. Příkladem jsou dětské 

hračky, obaly, izolace elektrických kabelů, hadice nebo i podlahové krytiny. Během hoření 

těchto plastových produktů se uvolňuje štiplavý dým, který při kombinaci s vlhkostí 

v plicích můţe vytvářet nebezpečnou kyselinu chlorovodíkovou, která následně způsobuje 

těţké popáleniny.
26 

4.7 Fosgen 

Fosgen je látkou, která byla poprvé připravena roku 1812. Během první světové 

války byl pouţit jako bojová látka (fosgenem se plnili granáty) a v chemickém průmyslu je 

fosgen vyuţíván pro svoji vysokou reaktivitu, kde slouţí k přípravě chlorovaných derivátů. 

Při kontaktu s fosgenem dochází k podráţdění očí a horních cest dýchacích. Po 

krátké době dochází k přivyknutí na zápach. K úmrtí můţe dojít dva aţ tři dny po otravě. 

Cyanosa se projevuje na konečcích prstů, nose a rtech. Zvyšuje se dechová frekvence, tep 

klesá, postiţený vykašlává krvavou pěnu.
42 
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Při nedokonalém hoření se fosgen uvolňuje z materiálů obsahující halogeny (PVC). 

Také vznikal v kombinaci vysoké teploty (během poţáru) a následném pouţití 

nesprávných hasicích prostředků (chlorid uhličitý). Tento hasící prostředek se po zjištění 

této informace přestal pouţívat. Během poţárů fosgen reaguje s vlhkostí v plicích za 

vzniku kyseliny chlorovodíkové, která má silné leptavé účinky na dýchací ústrojí.
43 

4.8 Bromovodík 

Bromovodík (HBr) se v chemickém průmyslu pouţívá při výrobě farmaceutických 

výrobků a v elektronice slouţí pro plazmové leptání polysilikonu. Má negativní vliv na 

kovy, za vlhkých podmínek okolního prostředí je velmi hydroskopický (zachycuje vodu) 

a má vysoké korozivní účinky na hliník, mosaz, měď i různé druhy ocele.  

Působením bromovodíku dochází k těţkému poleptání kůţe a vysokému poškození 

zraku. Má negativní vliv i na dýchací ústrojí organismů, kdy dochází k poleptání sliznic. 

Při poţití bromovodíku se doporučuje vypít velké mnoţství vody a nesnaţit se vyvolat 

zvracení, následkem by mohla být perforace (protrţení) jícnu nebo ţaludku.
36

   

Během poţáru se uvolňuje při nedokonalém hoření polyurethanové pěny nebo při 

hoření polystyrenu. Bromovodík můţe být obsaţen v sazích a svým působením způsobuje 

destrukci stavebních materiálů. Samotný bromovodík je nehořlavá látka a hasební látky se 

volí podle hořících látek v okolí. Bromovodík nebo kyselina bromovodíková se ochlazuje 

vodou, aby došlo k omezení vzniku nebezpečných výparů.
31

    

4.9 Chlor 

Chlor je důleţitou surovinou pro výrobu polyvinylchloridu (PVC), ale i pro výrobu 

fosgenu a yperitu. Jeho baktericidní vlastnosti se uplatňují u desinfekčních prostředků, 

insekticidů, laků, rozpouštědel nebo lze chlor pouţít k bělení buničiny a celulosy. 

Při působení na organismus má chlor velmi rychlé účinky, dochází k podráţdění 

a poškození sliznic dýchacího ústrojí. Příznakem je dráţdivý kašel a sípavý dech, který při 

delším působení chloru přechází k dušnosti a otoku plic. Zasaţený organismus je postiţen 

dušností několik hodin a je zapotřebí sledovat stav organismu alespoň 12 h po expozici.
44 
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Při poţáru chlor rychle reaguje s vodou nebo vzdušnou vlhkostí za vzniku 

chlorovodíku nebo kyseliny chlorovodíkové.  

Cement a stavební materiály s touto kyselinou reagují za vzniku solí vápníku 

(kontaminační fáze). Při přetrvávajícím působení kyseliny dochází k poškození armatur 

v betonu. Zásaditost betonu klesá a tím vzniká kyselé prostředí, pokud se látky dostanou 

nad hranici HCl (8 mg/m
3
). Korozivní kritická hodnota u kovu nastává, pokud se chlor 

objevuje v hodnotách více jak 10 µg/cm
2
. U elektrických rozvodů nastává koroze, pokud je 

hodnota chloru 5 - 8 µg/cm
2
. Chlor lze během poţáru rozpoznat, podle jeho silné 

štiplavosti a výraznému zápachu. Při poţáru v bytech se uvolňuje z hořícího PVC, i při 

řízeném spalování dochází k úniku atomů chloru. Při reakci s aromatickými uhlovodíky 

během hoření dochází ke vzniku nebezpečných dioxinů.
45

  

4.10 Saze 

Saze vznikají nedokonalým hořením uhlíkatých materiálů. V chemickém průmyslu 

se vyrábějí z těţkého topného oleje a vyuţívají se jako barvivo v barvách a inkoustech. 

Největší vyuţití nachází jako plnivo kaučukových pneumatik. Tímto způsobem se vyuţije 

85 % průmyslově vyrobených sazí. 

Do plic se dostávají saze menší neţ pět mikrometrů, které způsobují zjizvení plicní 

tkáně, čímţ dochází ke sníţení funkčnosti a vyuţitelné plochy plic. Na saze mohou být 

navázány i další nebezpečné sloučeniny, které mohou působit jako karcinogeny.
44 

Po kaţdém poţáru a ničivém působení ohně nastupuje negativní účinek sazí 

a dalších zplodin. Ty se usazují na povrchu omítek, konstrukcí i vybavení a svým 

agresivním působením páchají na povrchu škody. Dochází zejména k destrukci struktur 

materiálů a ke korozi. Při delším působení mohou ohrozit bezpečnost konstrukcí nebo 

přímo celých staveb. Dalším problémem sazí je jejich hromadění v komínových tělesech. 

Lidé se většinou řídí heslem, co není vidět, není problém. Ale nahromaděné saze 

v komínových tělesech mohou nakumulovat teplotu, aţ dojde ke vznícení sazí. Teplota se 

můţe vyšplhat k 300 °C, důsledkem nedokonalého okysličení vzniká tmavý kouř, který se 

při poškození komína můţe dostat do celé budovy. Poţár se hasí pískem a v činnosti jsou 

přetlakové ventilátory zajišťující odvětrávání budovy a ochlazování komína. Podle 
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spalovaných materiálů v kotlích jsou saze obohaceny o nebezpečné látky, které zvyšují 

nebezpečnost prostředí během poţáru.
31

 

4.11 Polycyklické aromatické uhlovodíky 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) jsou skupina látek, kam patří zhruba 

sto sloučenin. Jsou tvořeny uhlíkem, vodíkem a dvěma a více benzenovými jádry. Jedná se 

o typické představitele persistentních organických polutantů a mají proto vlastnost dlouho 

přetrvávat v ţivotním prostředí, vázat se na pevných částicích a ţivých organismech, tvořit 

další sloučeniny, které mohou být škodlivější neţ prvotní sloučeniny. Za normálních 

podmínek se jedná o tuhé látky, nejčastěji bílé, ţluté nebo bezbarvé, jejichţ bod tání a varu 

závisí na počtu benzenových jader.
46

  

Vedle poţárů vznikají PAHs ve velkém mnoţství také při spalování fosilních paliv 

a zpracování uhlíkatých surovin.
 
Nachází se v ropě, uhlí, asfaltu a v některých uhlíkatých 

minerálech. Vznikají také jako produkt metabolismu u některých plísní, bakterií a vyšších 

rostlin.
 
Za koncentrát PAH lze povaţovat dehet. Studie na počátku 20. století potvrdily 

jeho vysokou karcinogenitu. Hlavní sloţkou dehtu byl označen benzo[a]pyren, který je 

nejvíce prozkoumaným kongenerem PAHs. Nebezpečnou vlastností je jejich toxicita, 

karcinogenita a mutagenita.  

Do skupiny PAH náleţí například následující látky: fluoranten, pyren, chrysen, 

benzo[b]fluoranthen, benzo[k]luoranthen, benzo[a]pyren, benzo[g,h,i]perylen, 

indeno[1,2,3-c,d]pyren, benz[a]antracen a dibenz[a]antracen. Benzo[a]antracen, 

benzo[a]pyren, dibenz[a,h]antracen, dibenzo[a,i]pyren jsou látky, které jsou pro svou 

vysokou rizikovost povaţovány za velmi nebezpečné.
47 

Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 356/2002 Sb. 

zařazeny do skupiny 3.2 mezi persistentní organické látky (POP), kde je uveden obecný emisní 

limit 0,2 mg/m
3
 pro celkovou hmotnostní koncentraci těchto látek.

48 
Podle Přílohy č. 1 

k nařízení vlády č. 350/2002 Sb. je stanoven limit pro PAH vyjádřený jako benzo[a]pyren ve 

výši 1 ng/m
3
.
49 

Základním vlivem PAHs na lidský organismus je především jejich účinek na 

nervový systém. Dalším všeobecným účinkem je dráţdivé působení na oči, kůţi a dýchací 

cesty. Dochází i k poškození orgánů, příkladem jsou játra, ledviny, myokard a cévy. Tento 
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účinek lze pozorovat u všech ţivých organismů.
 
Dalším negativním vlivem PAHs je jejich 

karcinogenní a mutagenní účinek.
50

 V Tabulce č. 10 je uvedena karcinogenita a mutagenita 

pro významné kongenery PAHs. 

Tabulka 10: Chronická toxicita některých PAHs
50 

PAH Počet jader Relativní karcinogenní potenciál 
a)

 mutagenita 

Anthracen 3 
6·10

-7 
Ne 

Benzo[a]anthracen 4 
1·10

-3 
Ano 

Chrysen 4 
2·10

-5 
Ano 

Pyren 4 
0 Ne 

Benzo[b]fluoranthen 5 
5·10

-5 
Nezjištěna 

Benzofluoranthen 5 
3·10

-5 
Nezjištěna 

Benzo[a]pyren 5 
1 Ano 

Dibenzo[a,h]anthracen 5 
3·10

-1 
Ano 

Vysvětlivky k tabulce: 
a
 vztaţeno na BaP (minimální mnoţství BaP zvyšující frekvenci výskytu rakoviny 

činí 2·10
-3

 mg na 1 kg ţivé hmotnosti.) 

Mezi látky s největším karcinogenním potenciálem patří benzo[a]pyren, anthracen 

a benzo[b]fluoranthen. U benzo[a]pyrenu byla zjištěna i mutagenita.   

V následující kapitole bych se chtěl zabývat problematikou sanace a rovněţ 

moţnými způsoby, které vedou k likvidaci výše uvedených nebezpečných látek. 
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5 SANACE ZPLODIN HOŘENÍ 

Čím dříve se začne s obnovou zasaţených objektů, tím jsou větší předpoklady k její 

úspěšnosti. Některé firmy mají zpracované scénáře pro mimořádné události, čímţ sniţují 

následky a škody na minimu. Jsou schopné řešit plán obnovy, zahrnující vyhodnocení škod 

a zajištění dostupnosti technologické, materiální a informační podpory. Vyhodnocují 

prevenci a mezi svou činnost zahrnuly i taktická cvičení.
51

 

U jednotlivců, kteří řeší následky poţáru bytu, se tyto kroky neočekávají. Kaţdá 

událost je však individuální a následná sanace objektů se pak od toho také dále odvíjí. 

Postiţené firmy vyuţívají sanační firmy jako jednu z podpor pro likvidaci zplodin hoření. 

Jednotlivec je ale plně odkázán na schopnosti dané sanační firmy.  

Před začátkem kaţdé sanace zplodin po poţáru se provede nejprve vyhodnocení 

poškozeného materiálu a konstrukcí. Nevratně poškozený materiál, části stavby, 

konstrukce jsou přemístěny k tzv. soustředišti odpadu a materiál je pak následně odváţen 

na oprávněnou skládku. Ohořelý materiál je ukládán na skládkách jako nebezpečný odpad. 

Ostatní materiál, který je poškozený jen vodou během poţáru, se ukládá na skládkách jako 

komunální odpad.  

V případě vyššího poškození konstrukce dochází k statickému posouzení. Objekt je 

následně zajištěn po stránce statiky (vzpěry, podchytávky) a proti povětrnostním vlivům 

(zajištění oken, střechy). Opravitelný materiál je pak následně předán řemeslníkům 

k repasi (např. okna, dveře, zařízení bytu).
52 

5.1 Technologie sanování 

Na začátku sanování, po důkladném vyvětrání místností, je provedena tzv. suchá 

sanace. V rámci které jsou saze zvířeny speciálními vysavači, které mají na konci trubice 

kruhový vyústek s dlouhým vlasem a rozvířené saze jsou poté zachytávány do koše vysavačů.  

Následně jsou pak poškozené zdi sanované tzv. mokrou sanací, při které se 

pouţívá více druhů chemických látek. Jedná se o speciální chemické prostředky, které byly 

navrţeny a schváleny pro sanování. Sloţení těchto látek si firmy velmi pečlivě střeţí 

a lidem u kterých probíhá sanace, ukazují jiţ jen schválené atesty těchto prostředků 
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a potřebná povolení k sanaci. Hlavní snaha sanace je v podstatě neutralizace zplodin, jejich 

hloubková dekontaminace a očištění a umytí místa poškození. Dále je během mokré sanace 

pouţit písek jako hrubý abrazivní prostředek, který je pomocí tlakových pistolí stříkán na 

zasaţené povrchy. Pod vysokým tlakem jsou odstraněny vrstvy betonu 1 - 5 mm. Volné kusy 

betonu musí být vţdy ručně odstraněny klepnutím. Podle poškození je uţito mokré nebo 

suché tryskání. Nevýhodou tohoto postupu je ţádoucí vysoká ochrana pracovníků a vysoké 

náklady na likvidaci.
53

 
 

Armatura v betonu je pak odrezena a očištěna. V určitých případech lze pouţít 

rotační nízkotlaké tryskání. Tryskání probíhá při nízkém tlaku (200 kPa) s přítomností 

vody a neutrálních granulí (kámen, sklo). Povrchová struktura materiálů se při tomto 

postupu nenarušuje a zůstává. Tato metoda je vhodná pro materiály, jako je kámen, cihly, 

dřevo, dlaţdice, výrobky z bronzu a mědi. 

Další moţností sanace je tlakový oplach. Jedná se o nejrychlejší způsob sanace. 

Povrch je čištěn tlakovou teplou (aţ 90 °C) nebo studenou vodou obsahující speciální 

chemikálie, které jsou ekologicky odbouratelné. Odpadová voda je zachytávána 

průmyslovými vysavači a následně vypouštěna do kanalizace. U vysokotlakého čištění 

teplou vodou jsou pouţity chloridy, důleţité je však správné tryskání, které je vedeno 

zespoda nahoru krátkým oplachem. Tlak vysokotlakých strojů dosahuje aţ 20 MPa, čištění 

probíhá rotační nebo pulzní tryskou.
54

  

Mezi ekologicky nezávadný způsob sanování patří tryskání suchým ledem. Jedná se 

o technologii s vysokým účinkem a s moţností vyuţití v místech, kde nelze vyuţít způsob 

sanování tlakovým oplachem. Jedná se o pevnou formu oxidu uhličitého, z kterého jsou, 

při ochlazení na -78 °C, vyráběny pelety o délce 8 mm a průměru 3 mm. Pelety jsou 

vystřelovány na znečištěný povrch. Ty po dopadu ihned explodují, jejich objem se zvětší 

700 a z pevného skupenství se mění na plyn. Nečistoty jsou tak ochlazeny a zkřehnou 

a při odpařování oxidu uhličitého se oddělují od povrchu a odpadávají. Při aplikaci 

nezůstává druhotný odpad, vyuţití nachází v potravinářských, nemocničních provozech, 

dále v automobilovém, tiskařském, papírenském, gumárenském, slévárenském průmyslu, 

dále také při čištění rozvaděčů, transformátorů pod napětím. Nevýhodou můţe být přístup 

k peletkám, jejich transport a uchování na místě pouţití.
52

 Sanování nebo i čištění suchým 

ledem lze aplikovat na:  
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 tavící a lepící stroje, protlačovací stroje, 

 vulkanizační lisy, výrobní a kopírovací stroje, 

 průmyslové pece, svářecí automaty, zásobníky na cukr, 

 jádra forem, montáţní a transportní linky, 

 odlévací hliníkové a ţelezné formy, 

 vulkanizační, epoxidové, pekárenské formy, 

 vstřikovací formy na plast, protlačovací formy, 

 formy na PU pěnu, formy na PET lahve. 

Další moţnost sanování je vyuţití technologie nástřiku (SRF- Soot Removal Film), 

který patří mezi nejnovější metody sanování (viz Obrázek č. 7). Jedná se o speciální látku, 

která se nanáší nástřikem na poškozenou omítku. Po dobu 6 - 24 h film absorbuje mastné 

saze a nečistoty. Poté lze vzniklý produkt jednoduše sloupnout. Po odloupnutí se ukáţe 

malba v původním stavu. Následnou ionizací nebo ozonizací se pak odstraňuje zbytkový 

zápach po poţáru. Výhodou této technologie je suché provedení, do omítky se nedostává 

ţádná voda a vymalování můţe proběhnout ihned po sloupnutí filmu. Také mnoţství 

sloupnutého filmu je minimální, coţ nese menší zatíţení pro ţivotní prostředí.
53

  

 

Obrázek 7: Pouţití nástřiku SRF (www.ceskapojistovna.cz) 

Při sanaci základního vybavení bytu, domu je potřeba postupovat citlivě a pečlivě. 

Zvláště v případě kdy elektrorozvody, zásuvky, vypínače, jistící skříně nebo počítačové 
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systémy jsou pokryté vrstvou dehtu či vodivými sazemi. Materiály jsou nejdříve ofouknuty 

stlačeným dusíkem nebo ošetřeny speciálními chemickými přípravky. Tištěné spoje jsou 

pak ošetřeny postřiky na bázi alkoholu. 

Po odstranění škodlivin, vznikajících během hoření, dochází následně k úpravě 

poškozených věcí a částí objektu. Na řadu tak přicházejí práce, které se odvíjejí podle typu 

poškozeného materiálu. U výrobků ze dřeva, pokud nejsou totálně poškozené, dochází 

k opravě nebo výměně poškozených částí. Plastové produkty bývají z velké části 

nahrazovány novými. Kovové části jsou po zbroušení natřeny novými nátěry. Stroje 

a zařízení prochází rozebráním, prohlídkou a po případné opravě dochází ke zkušební 

kontrole funkčních schopností. Zdi jsou omítnuty a pak natřeny do původní podoby. 

U poškozených střech přicházejí na řadu tesařské a pokrývačské práce. V celém objektu je 

zkontrolován odpadní systém, vodovodní potrubí, topení, rozvody elektřiny a plynu. Při 

větším poškození je zkontrolována statika budovy. Na závěr dochází k finálnímu úklidu 

a předání objektu.
54

  

5.2 Stroje pouţívané při sanaci 

Během sanace lze pouţít více typů strojů. V některých případech můţe nastat 

problém s dostupností a je tedy potřeba pouţít stroje, které mají dosah pomocí 

prodluţovacích hadic. Některé typy strojů mají moţnost natáhnout hadice s tryskací pistolí 

aţ na vzdálenost sta metrů. Některé zase mají schopnost regulace výkonu, coţ se hodí pro 

práci, kdy omítka, kameny, zdivo odpadává rychleji a hrozí riziko ohroţení pracovníka. 

Některé ze strojů lze pouţít pro dva typy sanování, buď pomocí suchého ledu, nebo lze 

pouţít stlačený vzduch.  Tryskací tlak se pohybuje od 200 kPa do 1600 kPa.
52

 Jedná se o 

stroje typu: 

 Série CAB – dvou-hadicový systém.  

 Řada COB 62 – jedno-hadicový systém. 

 Řada VSU – dvou-hadicový systém. 

5.3 Ochranné prostředky během sanace  

K zajištění osobní ochrany jsou pouţívané prostředky v souladu s nařízením vlády 

č. 495/2001 Sb. (SPBI 32), slouţící pro ochranu před zdravotními a bezpečnostními 
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riziky.
55

 Při sanaci pracovníky nejvíce ohroţují chemické škodliviny, které mohou být ve 

formě plynu nebo částic. Na ochranu dýchacích orgánů jsou nejčastěji pouţívané 

čtvrtmasky, kde lícnicová část zakrývá nos, ústa a bradu. Maska je zhotovena z filtračního 

materiálu. Filtry jsou podle ČSN EN 143 rozděleny podle filtrační účinnosti do tříd P1 

(proti pevným částicím), P2 a P3.
56

 tyto třídy se liší podle schopnosti odstraňování 

pevných a kapalných částic nebo jen pevných částic. Pouţití filtračních přístrojů je 

omezeno na prostředí, u kterého je znám typ škodlivin a jejich přesná koncentrace.  

Na ochranu těla jsou pouţívány overaly. Jedná se o celotělové obleky s kapucí, 

překrývající pracovní oděv, mají antistatický účinek a jsou odolné vůči vodě, 

koncentrovaným anorganickým a organickým chemikáliím a ultrajemným částicím.
 
Mezi 

základní ochranné prostředky dále patří přilba, rukavice, brýle, obličejové štíty a 

odpovídající obuv.
57 
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6 ZÁVĚR 

Závěrem bych chtěl podotknout, ţe k sanaci a jejímu postupu neexistuje téměř 

ţádná publikace. Informace byly získány po konzultaci s jedním z majitelů sanační firmy, 

kdy mi byly předány různé podkladové materiály a informační listy k chemickým 

prostředkům. Pokusil jsem se také oslovit zahraniční firmy, ale bez výsledku. Chemické 

prostředky určené k sanaci nejsou běţně dostupné na trhu. Firmy mají převáţně své 

techniky, kteří tyto látky připravují. Jiné firmy pouţívají oxid uhličitý a k odstranění 

zápachu určité chemické látky. Jde o byznys, který je na svém počátku a kaţdá další nová 

technologie přináší výrazné zisky pro firmy a tak si kaţdá firma svůj postup a technologii 

zachovává v tajnosti. 

Největším problémem se jeví nedostatek firem na trhu a málo objasněných 

chemických přípravků určených k sanaci. Lidem stačí běţný postup sanačních firem, 

kdy v případě pojištění proti poţáru neplatí náklady na sanaci. Sanační firmy mají kontakty 

na pojišťovny a jsou schopny tuto záleţitost řešit bez přítomnosti majitele poškozeného 

bytu, budovy nebo skladu. Ten kdo nemá pojištění, většinou volí cestu samotného čištění. 

Pomocí běţných přípravků a prostředků očistí a následně zamaluje poškozené zdi. Na 

dokonalé vyčištění bude mít v tomto případě kaţdý svůj názor. Za úvahu stojí i samotní 

kuřáci, kteří kouří doma v místnosti. I v tomto případě by následné stěry jistě byly 

zajímavé.  

Postupem času určitě dojde k částečnému odtajnění některé z částí této 

problematiky, ať v případě zplodin nebo jejich odstranění. Na trhu se objeví přípravek, 

který bude běţně k dostání pro všechny. Nebude nákladný a dokáţe zvládnout poţadované 

kritéria této záleţitosti.  
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