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1 Úvod 

Cílem mé bakalářské práce je vytvoření komentovaného přehledu antipyrénních 

nátěrových systémů stavebních výrobků a konstrukcí, dále hodnocení současného stavu a 

jsou naznačena výhledová doporučení. 

Z důvodu zvyšujících se nároků na bezpečnost staveb je nutné zvýšit i odolnost 

stavebních konstrukcí vůči působení požáru. Zvyšování požární odolnosti stavebních 

konstrukcí je možné provádět různými způsoby, a to obezděním, obetonováním, 

omítnutím, obložením protipožárními deskami, nebo natřením protipožárním nátěrem.  

Protipožární nátěry se často aplikují jako třívrstvé nátěrové systémy. Spodní vrstva 

zajišťuje přilnutí k podkladnímu povrchu, prostřední vrstva zajišťuje samotný protipožární 

účinek a poslední vrstva chrání protipožární nátěr před vlivy vnějšího prostředí. Vyrábí se 

celá řada protipožárních nátěru s různými vlastnostmi, hlavně se jedné o nátěry 

intumescentní, sublimující a zábranové. V této práci jsou zpracovány informace o nátěrech, 

které jsou v současnosti dodávány na český trh. Nátěry jsou probírány ve třech kategoriích: 

nátěry určené pro ochranu dřevěných konstrukcí, nátěry určené pro ochranu ocelových 

konstrukcí a nátěry určené pro ochranu kabelových rozvodů. Následně je zhodnocen 

současný stav trhu s protipožárními nátěry v České republice a jsou uvedena výhledová 

doporučení na vývoj protipožárních nátěrů. 

V dnešní době patří požadavky na požární bezpečnost staveb mezi nejdůležitější 

požadavky, které jsou na stavební konstrukce kladené. Požadavky na požární bezpečnost 

patří mezi ekonomicky nejnáročnější položky a nesprávně zvolený systém pasivní 

protipožární ochrany může celou stavbu prodražit. 

V mé bakalářské práci je zmíněn vývoj požadavků na protipožární úpravy 

stavebních konstrukcí. Dále jsou popsány požadavky kladené normami na systémy 

zvyšujícími požární odolnost stavebních konstrukcí. 

V práci je také provedeno porovnány vytipovaných protipožárních nátěrů určených 

pro ochranu dřevěných konstrukcí. Pro porovnání vlastností těchto nátěrů byla vybrána 

zkouška ČSN EN ISO 11 925-2 (Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků 

vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene). 
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2 Rešerše 

KUPILÍK, Václav. Stavební konstrukce z požárního hlediska. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 

262 s. Stavitel. ISBN 80-247-1329-2. 

Tato publikace se zabývá požární prevencí takřka v celém jejím rozsahu a částečně 

i požární represí. Z této knihy jsem čerpal teoretické informace o systémech pasivní 

protipožární ochrany. 

 

NETOPILOVÁ, Miroslava, Danica KAČÍKOVÁ a Anton OSVALD. Reakce stavebních 

výrobků na oheň. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 

2010, 126 s. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-

7385-093-7. 

Tato publikace se zabývá požárními zkouškami stavebních materiálu, reakcí těchto 

materiálů na působení požáru a systémy zvyšujícími odolnost materiálů vůči ohni. Z této 

publikace jsem čerpal teoretické informace o systémech pasivní protipožární ochrany. 

 

CHYTRÝ, Petr. ČSN 73 0802 - stručná historie a zavádění do praxe. Technický zpravodaj 

PO. 10.řijna 2012, č. 42. 

 Tento článek se zabývá historií normy ČSN 73 0802 a problémy spojenými se 

zaváděním této normy do praxe. Z tohoto článku jsem čerpal informace o vývoji 

normativních úprav v oblasti požární ochrany v České republice.  
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3 Vývoj požadavků na protipožární úpravu stavebních výrobků a 

konstrukcí 

Požadavky na požární bezpečnost prošly při svém vývoji řadou změn. 

Z historického hlediska lze tento vývoj rozdělit do tří období: [14] 

I. Období před první republikou 

II. Počátek normativního období 

III. Normativní období 

 Období před první republikou – Požární nařízení jsou známá již od 13. století, ale v té 

době se zabývaly spíš hašením než bezpečností výstavby. V 18. století začaly vznikat první 

požadavky na požární bezpečnost budov. Byly to požární řády Marie Terezie. 

Nejdůležitějšími body těchto požárních řádů byla nutnost stavět mezi objekty požární zdi a 

nutnost použití nehořlavé střešní krytiny. [14] 

Z těchto požárních řádů byly na začátku 19. století vytvořeny první stavební řády. 

Ty byly během let postupně novelizovány. Svou platnost si zachovaly až do první 

republiky. [14] 

Počátek normativního období – Toto období trvalo do roku 1975, kdy byla zpracována 

koncepce rozvoje normalizace v oboru požární bezpečnosti staveb. V této době vycházely 

požární předpisy formou norem, kterými byly určeny podmínky požární bezpečnosti. [14] 

Například: 

Norma ČSN 73 0760:1954 - „Požární předpis pro výstavbu průmyslových závodů a 

sídlišť“ Tento předpis platil pro objekty výrobní, obytné, veřejné ale i zemědělské. A 

uváděl několik důležitých údajů: Stupeň bezpečnosti objektu proti ohni (I. - V.), Dělení 

materiálů a konstrukcí z požárního hlediska (nehořlavé, nesnadno hořlavé, hořlavé), 

Odolnost konstrukcí proti ohni, atd. [14]  

„Požární předpisy pro ochranu ocelových konstrukcí (proti ohni) budov pro občanské 

vybavení a bydlení“ Tento předpis určuje nutnost ochrany ocelových konstrukcí proti ohni. 

[14] 
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Normativní období – Toto období začalo zpracováním koncepce rozvoje normalizace 

v oboru požární bezpečnosti staveb. Tento program byl velice obsáhlý, jednalo se o 

zpracování asi 40 nových norem, 75 norem bylo pozměněno a 52 norem bylo dotčeno. 

[3,14]  

V roce 1975 byla vydána norma ČSN 73 0802 – „Požární bezpečnost staveb – 

společná ustanovení“ s účinností od roku 1977. Tato norma byla již od roku 1971 

postupně testována v praxi. Zavádění této normy do praxe bylo komplikované, protože 

norma přišla se zcela novým přístupem hodnocení objektů (dělení do požárních úseků). A 

mimo to norma vyžadovala od požárních specialistů tvůrčí přístup (výpočty) a ne pouhé 

zařazování do tabulek, jak tomu bylo dříve. [3,14] 

Na začátku 90. let byl vydán návrh nové koncepce požární bezpečnosti staveb. 

Součástí návrhu bylo přepracování celého kodexu norem, a to hlavně z důvodu 

harmonizace norem s euronormami. V rámci této koncepce vznikla například norma ČSN 

73 0810 nebo byla v roce 1995 nahrazena původní norma ČSN 73 0802 novou 

přepracovanou normou ČSN 73 0802 – „Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty“, 

v témže roce vešla v platnost paralelní norma ČSN 73 0804 – „Požární bezpečnost staveb 

– Výrobní objekty“. Obě tyto normy byly průběžně aktualizovány, ale platí dodnes. Na 

těchto dvou základních normách je postaven celý kodex norem, který obsahuje: normy 

projektové, normy zkušební, normy hodnotové, normy předmětové. [3,14] 
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4 Charakteristika systémů pasivní protipožární ochrany 

V případě, že stavební konstrukce nesplňuje požadavky na požární odolnost, je 

možné požární odolnost konstrukce zvýšit některým z pasivních systémů požární ochrany. 

Dle technologického postupu se jedná zejména o: [5] 

- požární ochranné systémy s mokrou technologií (např. obezdění, obetonování, 

omítání), 

- požární ochranné systémy se suchou technologií (např. obklady), 

- nátěrové systémy. [5] 

Požární odolnost konstrukce musí byt zaručena po celou předpokládanou dobu 

životnosti stavebního objektu, minimálně však na dobu 10 let. [5] 

4.1 Obezdění a obetonování 

Tyto metody jsou v dnešní době používané výjimečně, a to z důvodu jejich vysoké 

hmotnosti a tloušťky. [4] 

Obezdění - Požární odolnost je závislá na použitém zdivu a typu omítky. Často se 

používají lehčené tvárnice, např. pórobetonové. Nevýhodu je křehkost a velký počet spár, 

které se chovají jako tepelné mosty. [4]  

Obetonování - Tato metoda se používá hlavně u ocelových konstrukcí, ale i u nich je její 

použití omezeno velkou hmotností a pracností. [4] 

4.2 Omítkoviny  

Tato kapitola se zabývá jednotlivými typy omítkovin. 

4.2.1 Omítkoviny aplikované manuálně 

V minulosti byly omítky dělené dle materiálu na tři skupiny: 

I. sádroperlitové nebo sádrovermikulitové 

II. sádrové nebo vápenosádrové 

III. vápenné, vápenocementové nebo cementové [4] 
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Nejlepší protipožárně izolační vlastnosti měly omítky skupiny I. a nejhorší 

vlastnosti měly omítky skupiny III. V omítkách skupiny II. měla příznivé účinky sádra, 

která obsahuje velké množství vázané vody, která se při zahřátí uvolňuje. [4] 

Omítky se mohou nanášet na jakékoli povrchy, ale povrchy musí být patřičně 

upravené. V současnosti jsou omítkoviny rozdělené hlavně na omítky na bázi vermikulitu a 

na omítky na bázi expandovaného perlitu. [4,13] 

4.2.2 Omítkoviny aplikované strojně 

Požární omítky aplikované strojně (požární nástřiky) mají při nižší hmotnosti 

ochranné vrstvy vyšší odolnost vůči požáru než omítky aplikované manuálně. Omítky se 

aplikují strojově pod tlakem, což snižuje pracnost jejich aplikace. Aplikace viz obrázek 1. 

[4] 

 

Obrázek 1 - Strojní aplikace protipožární omítky [16] 

Omítky musí co nejdelší dobu odolávat vysokým teplotám a při běžných 

podmínkách musí být dlouhodobě stalé. Mezi další požadavky patří dobrá přilnavost 

k podkladu, odolnost vůči agresivním látkám a optimální poměr mezi nízkou hmotností a 

fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. Všechny tyto podmínky nejlépe splňují omítky na 

bázi vermikulitu a mírně horší vlastnosti mají omítky na bázi expandovaného perlitu. [4] 

Před aplikací protipožární omítky musí být podklad u ocelových konstrukcí zbaven 

rzi, nečistot a eventuelně ošetřen protikorozní úpravou. V případě potřeby musí být povrch 

opatřen pletivem. Potřeba pletiva záleží na tloušťce ochranné vrstvy. Minimální tloušťka 
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omítky se stanovuje podle požadované požární odolnosti a technických parametrů 

jednotlivých omítek. [4] 

Mezi výhody protipožárních omítek patří jejich stálost a relativně nízká cena. Mezi 

jejich hlavní nevýhody patří vyšší hmotnost a netransparentní vzhled, viz obrázek 2. [4] 

 

Obrázek 2 - Vzhled protipožárních omítek [8] 

4.3 Deskové obklady 

Odolnost deskových obkladů při působení požáru je závislá na materiálu desek a 

přesném dodržení montážního postupu. V případě, že jsou desky připevňovány na rošty, 

závisí odolnost proti působení požáru i na materiálu roštu. Povrch chráněné konstrukce 

musí být před obložením deskami patřičně ošetřen. Dřevěné konstrukce musí být natřeny 

proti biologickým škůdcům a hnilobě a ocelové konstrukce musí byt ošetřeny proti korozi. 

Nejproblematičtějším místem deskových obkladů jsou styčné spáry mezi deskami a jejich 

úprava (viz obr. 3). [4] 

Výhodou protipožárních obkladů je, že si po celou dobu své životnosti zachovávají 

stejné vlastnosti a v případě potřeby mohou dosahovat vysokých hodnot odolnosti vůči 

působení požáru. Jejich nevýhodou je hlavně pracná a nákladná instalace. [4] 
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Obrázek 3 - Deskový obklad [22] 

4.3.1 Dělení deskových obkladů dle struktury  

Homogenní - Mají stejnou strukturu i mechanické a fyzikální vlastnosti ve všech směrech. 

Patří mezi ně například plné sádrové desky. [4] 

Heterogenní - Plášť i jádro těchto desek je ze stejného materiálu, ale nemají stejnoměrně 

rozvrstvenou hmotu. [4] 

Sendvičové - Jádro těchto desek je z obou stran opatřeno pláštěm z jiného materiálu. [4] 

4.3.2 Dělení deskových obkladů dle materiálů pojiva a plniva  

Sádrové - Na bázi sádrového pojiva se vyrábějí tři druhy desek, a to sádrokartonové, 

sádrovláknité a plné sádrové desky. Všechny tři využívají toho, že sádra má velký obsah 

chemicky vázané vody, která se při zvýšení teploty nad 100 °C začne uvolňovat. Pro 

uvolnění vody se spotřebovává velké množství tepla na fázovou přeměnu. Celkově se 

jedná o využití velké měrné tepelné kapacity sádry. Desky na bázi sádrového pojiva 

praskají až při teplotě cca 700 °C. Tyto praskliny vedou až k celkové ztrátě pevnosti desek. 

[4]     

Cementové - Na bázi cementu se vyrábějí desky s různými druhy plniv, např. 

cementopískové. Tyto desky mají dobré fyzikálně mechanické vlastnosti a jsou poměrně 
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dobře odolné i vůči povětrnostním podmínkám a vlhkosti. Jejich nevýhodou je jejich 

vysoká hmotnost a horší opracovatelnost. [4] 

Kombinované - Tyto desky jsou založené na kombinaci pojiva z vápna a cementu. Mají 

dobré fyzikálně mechanické vlastnosti. Při požáru si zachovávají svou pevnost a 

nepraskají, z tohoto důvodu patří mezi nejkvalitnější materiály pro požární ochranu. Jejich 

nevýhodou je vyšší cena. [4] 

Vermikulitové - Tyto desky mají velkou odolnost vůči vysokým teplotám, ale jejich 

fyzikálně mechanické vlastnosti jsou horší. Vermikulit snadno absorbuje vlhkost, což 

omezuje jeho použitelnost. Při použití vhodného pojiva je možné tuto nevýhodu částečně 

odstranit. [4] 

4.4   Protipožární nátěry 

Protipožární nátěry jsou variantou zvyšování požární odolnosti s velkým množstvím 

výhod, ale i nevýhod. Mezi výhody nátěru patří jednoduchá aplikace, nízká hmotnost, další 

výhody jsou hlavně estetické (tenká vrstva nátěru, barevnost). Mezi hlavní nevýhody patří 

nižší životnost a s tím spojená nutnost zajištění přístupu k ošetřeným plochám z důvodu 

obnovy nátěru. K dalším nevýhodám se řadí např. citlivost na vlhkost a agresivní prostředí 

(viz kapitola 5). [5] 

4.4.1 Dělení protipožárních nátěrů dle funkce 

Zábranové 

Tento druh nátěru zabraňuje plamenům v přístupu k chráněnému povrchu a po 

určitý čas brání i jeho vznícení.  I po prohoření částečně zpomaluje šíření plamene. 

Používají se hlavně na hořlavé konstrukce, protože mají takřka nulové teplotně izolační 

schopnosti. Jejich protipožární účinek je založen na bariérovém efektu. [4] 

Intumescentní 

Tento druh nátěru je založen na chemické reakci, která je vyvolána zvýšením 

teploty. Při této reakci vzniká na povrchu chráněné konstrukce vrstva pěny s nízkou 

tepelnou vodivostí. Nátěr při tom může zvýšit svůj objem až 50 krát. Jedná se o jeden 

z nejrozšířenějších druhů nátěrů v současnosti. Vlastnosti nátěru jsou dány vlastnostmi 
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pěny, např. strukturou, výškou vypěnění nebo velikostí buněk. Velkým problémem je 

určení životnosti v reálných podmínkách. Intumescentní nátěr se provádí jako nátěrový 

systém skládající se ze tří vrstev (viz obrázek 4). [4] 

 

Obrázek 4 - Skladba intumescentního nátěru [21] 

Sublimující 

Tento druh nátěru je používán v relativně silné vrstvě, která je obvykle doplněná o 

skleněná vlákna. Tato vrstva začne při zatížení vyšší teplotou sublimovat, uvolňující se 

plyn strhává plameny a ochlazuje povrch konstrukce. Tyto nátěry jsou velice stálé a snadno 

odolávají povětrnostním vlivům okolí, tudíž je možné je použít i pro venkovní konstrukce. 

Jejich nevýhodou je vysoká cena, ale i přesto jsou velmi perspektivní. [4] 

4.4.2 Dělení protipožárních nátěrů dle určení 

Ocelové konstrukce 

U ocelových konstrukcí se převážně používají intumescentní nátěry, a to z toho 

důvodu, že ocelové konstrukce potřebují při požáru především tepelnou izolaci. U těchto 

nátěrů se dále vyžaduje dobrá „korozivzdornost“. V případě, že ji nátěr nemůže zajistit, 

musí se kombinovat s antikorozními nátěry. Z důvodu nízké odolnosti intumescentních 

nátěrů vůči vodě a agresivním látkám se tyto nátěry často opatřují krycím nátěrem. Požární 
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odolnost ocelové konstrukce závisí na tloušťce nátěru, kritické teplotě oceli, dále je nutné 

uvažovat nad druhem konstrukce a nad poměrem Am V⁄ . [4] 

 

Dřevěné konstrukce 

 U dřevěných konstrukcí je důležité, aby bylo možné nátěr alespoň částečně 

penetrovat do dřeva (z důvodu spojení nátěru s podkladem). Z tohoto důvodu není u těchto 

nátěrů možné měřit jejich tloušťku, kvalitu nátěru je možné kontrolovat pouze pomocí 

spotřeby aplikovaných nátěrů na jednotku natřené plochy. Dřevěné konstrukce bývají často 

pohledové a z toho důvodu musí být možné nátěry kombinovat s krycími nátěry. U 

dřevěných konstrukcí je nutné dodržovat minimální průřez dřevního prvku, a to z toho 

důvodu, že požární odolnost nátěrů se pouze připočítává k požární odolnosti konstrukce. 

Při nedodržení minimálních rozměrů údaje o požární odolnosti tohoto systému neplatí. [4] 

Železobetonové konstrukce 

U železobetonových konstrukcí byly provedeny zkoušky požární odolnosti při 

použití protipožárních nátěrů. I přes relativně dobré výsledky se nátěry v praxi takřka 

nepoužívají, a to z důvodu velké spotřeby nátěru (poréznost betonu) a nízké životnosti 

způsobené vlhkostí a vysokým pH betonu. [4] 

Kabelové rozvody 

U kabelových rozvodů slouží protipožární nátěry ke snížení rychlosti šíření 

plamene a prodloužení doby funkčnosti el. vedení při požáru. Nátěry na kabelové rozvody 

musí mít dobrou přilnavost k plastovým povrchům izolací, a to i při vyšších teplotách. 

Dále musí odolávat mechanickému namáhaní, vlhkosti, hlodavcům nebo biotickým 

škůdcům. A současně nesmí kabel tepelně izolovat, aby nedocházelo k jeho přehřívání za 

provozu. Při použití intumescentních nátěrů na kabelové rozvody musí vznikat pěna již při 

nízkých teplotách cca pod 160 °C.  Pěna dále musí mít co největší pružnost z důvodu 

průhybu kabelů při zvyšování teploty a musí dobře odolávat agresivnímu prostředí 

z důvodu agresivních zplodin vznikajících při hoření izolací. [4] 
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5 Související požadavky a normativní úpravy 

Na pasivní systémy požární ochrany jsou kladeny nároky nejen ze strany požární 

bezpečnosti, ale i z jiných směrů. Systémy musí splňovat požadavky na mechanickou 

odolnost a stabilitu, soudržnost, hygienu, hospodárnost, životnost apod. [5] 

Požární odolnost stavební konstrukce musí být zajištěna po celou dobu životnosti 

stavby. Určování životnosti požárně ochranných systémů bylo komplikované a v různých 

zemích EU se provádělo různými metodami. Proto bylo vypracováno osvědčení ETAG 

018, které zavazuje všechny členské státy EU k dodržování určených metod. Vlastnosti 

požárně ochranného systému se nesmí po celou dobu životnosti měnit a systém si musí po 

celou dobu zachovávat svou účinnost.  ETAG 018 dělí výrobky pro požární ochranu 

konstrukcí do následujících skupin: [5] 

- reagující nátěrové systémy (ETAG 018-2), 

- omítkoviny / nástřiky (ETAG 018-3), 

- desky / panely (ETAG 018-4), 

- rohože (ETAG 018-4). [5] 

Osvědčení ETAG 018 dále definuje různé druhy prostředí, a to hlavně z důvodu, 

aby nedocházelo ke ztrátě účinnosti požárně ochranných výrobků. Např. prostředí pro 

reaktivní nátěry jsou rozdělena takto: [5] 

Typ X: pro veškerá použití (vnitřní použití s úplnou expozicí) 

Typ Y: pro vnitřní použití s částečnou expozicí (vystavení UV záření jen v omezené 

míře) 

Typ Z1: pro vnitřní použití (prostředí s vysokou vlhkostí a teplotami nad 0°C) 

Typ Z2: pro vnitřní použití (prostředí s jinou vlhkostí než u typu Z1 a teplotami nad 

0°C) [5] 
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Na systémy požární ochrany, u kterých při požáru dochází k chemické reakci a 

jejichž dostatečná životnost není zcela zaručena, se vztahuje ČSN 73 0810 článek 4.12: 

“ Požadovaná požární odolnost konstrukcí musí být při běžném provozu zajištěna po celou 

předpokládanou životnost stavebního či technologického objektu. 

Zpěňující nátěry, různé nástřiky, folie a jiné ochrany konstrukcí, jejichž funkce je 

podmíněna chemickou reakcí při požáru a které nemají průkazně ověřenou a zaručenou 

dostatečnou životnost a musejí se obnovovat, lze užít jen: 

a) na těch částech konstrukce, které i po zabudování jsou přístupné k obnovování 

ochran, jakož i ke kontrole stavu těchto ochran, a 

b) v případech, kde požadovaná požární odolnost konstrukce je: 

1) nejvýše 30 minut, jde-li o: 

- objekty s požární výškou h ≤ 9 m, nejvýše však objekty o čtyřech nadzemních 

podlažích, včetně vestaveb, nebo  

- konstrukce nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části, které se nacházejí 

v nadstavbách posledních dvou nadzemních podlaží v objektech s původní 

požární výškou h ≤ 22,5 m (např. krovy), 

2)  nejvýše 45 minut u jednopodlažních výrobních či skladových objektů s požární 

výškou h = 0,  

c) pokud prokázaná a zaručená doba životnosti ochrany konstukce v daných 

podmínkách je do první obnovy nejméně 10 let. 

Těchto ochran nelze užít u konstrukcí v podzemních podlažích a u konstrukcí požárních 

úseků navrhovaných podle ČSN 73 0831, ČSN 73 0833 – OB4 a ČSN 73 0835 – LZ2.“  [1] 

Všechny protipožární omítkoviny nebo obklady jsou zákonem 22/1997 Sb. a 

nařízením vlády č. 178/97 Sb. zařazeny mezi takzvané stanovené výrobky. Z toho důvodu 

se nemohou uvádět na trh bez toho, aby měly platný certifikát a příslušné zkoušky 

funkčnosti, na základě kterých je určena minimální tloušťka ochranné vrstvy pro jednotlivé 

druhy konstrukcí. [5] 
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6 Současná materiálová řešení 

Přehled v současnosti nejčastěji používaných protipožárních nátěrů v České 

republice, rozdělených do skupin podle typů konstrukcí, pro které jsou určené (viz Tabulka 

1, 2, 3). 

Tabulka 1 - Protipožární nátěry určeně pro ochranu dřevěných konstrukcí [autor] 

Název nátěru Typ nátěru Výrobce / Dodavatel 

Dexaril B Transparent Intumescentní J. Seidl & spol., s.r.o. 

Flamgard Intumescentní STACHEMA CZ s.r.o. 

Plamor OK Intumescentní Chemolak Trade, spol. s.r.o. 

PROMADUR Intumescentní Promat s.r.o. 

Plamostop D Intumescentní IZOSTAV-HRUBAN 

JOSEF Ing. f.o. 

Tabulka 2 - Protipožární nátěry určeně pro ochranu ocelových konstrukcí [autor] 

Název nátěru Typ nátěru Výrobce / Dodavatel 

Plamostop P9 Intumescentní IZOSTAV-HRUBAN 

JOSEF Ing. f.o. 

Flamizol S Intumescentní STACHEMA CZ s.r.o. 

Promapaint Intumescentní Promat s.r.o. 

Protherm Steel Intumescentní J. Seidl & spol., s.r.o. 

Tabulka 3 - Protipožární nátěry určeně pro ochranu kabelových rozvodů [autor] 

Název nátěru Typ nátěru Výrobce / Dodavatel 

Dexaflamm R Zábranový Tora, spol s.r.o. 

Promastop CC Zábranový Promat s.r.o. 

Intumex AC Zábranový Intumex s.r.o. 

Hilti CP 679 Zábranový Hilti ČR spol. s r.o. 
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6.1 Protipožární nátěry určené pro ochranu dřevěných konstrukcí 

 Dexaryl B Transparent – Jedná se o zpěňující protipožární vodou ředitelný nátěr. Je 

vyráběný v čirém provedení. [17] 

 Nátěr se používá pouze do interiéru a do maximální relativní vlhkosti vzduchu 

80%. Podkladní povrch musí být pod nátěrem patřičně ošetřen a může být upraven do 

požadovaného odstínu, ale pouze pomocí schválených lihových mořidel. Nátěr je z důvodu 

dlouhodobé životností a funkce po zaschnutí překryt krycím lakem. Tento lak se dodává 

v matném i lesklém provedení. [17] 

 Při aplikaci nátěru je nutné dodržet „know-how“ firmy J. Seidl & spol., s.r.o. Nátěr 

se aplikuje při vydatnosti 550 g m2⁄ .   Aplikaci mohou provádět pouze firmy zaškolené 

výrobcem. Dřevěný stavební výrobek je po aplikaci nátěru klasifikován do třídy reakce na 

oheň B-s1, d0. [17] 

Příklad příspěvku k požární odolnosti pro nosníky: Nechráněný nosník 80 x 80 mm 

má dle eurokódů požární odolnost 10 minut (R0) a s nátěrem Dexaryl B Transparent má 

požární odolnost R30. Takovéto vlastnosti si nátěr zachovává minimálně po dobu 20 let, 

což bylo ověřeno ve Výrobkové zkušební laboratoři Výzkumného a vývojového ústavu 

dřevařského Praha s.p. , pracoviště Březnice. [17]  

Flamgard – Jedná se o zpěňující protipožární vodou ředitelný nátěr. Nátěr neobsahuje 

azbest, chlorované přísady ani toxické pigmenty. Základní barva je šedobílá, ale při 

objednání u výrobce je možné tónování pastelovými barvami. Tento nátěr nelze 

z estetického hlediska srovnávat s běžnými nátěry a ani není možné překrytí dalším 

nátěrem. [12,25] 

Nátěr se používá pouze do interiéru a do maximální relativní vlhkosti vzduchu 

80%. Podkladní povrch musí být čistý, suchý a odmaštěný, současně nesmí být ošetřen 

jakýmkoli nátěrem nebo tmelem. To vše z důvodu dobrého spojení nátěru s ošetřovanou 

plochou. Jediné prostředky, kterými je možné ošetřit povrch před použitím protipožárního 

nátěru, jsou ty schválené výrobcem. Tento nátěr je možné používat pouze v běžném 

prostředí, jakékoli jiné prostředí je nutno konzultovat s výrobcem (např. kyselé nebo 

alkalické). [12,25] 
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Při hoření se z nátěrové hmoty tepelným rozkladem stává silná pěnová nehořlavá 

tepelně izolující pěnová vrstva. Tato vrstva po určitý čas chrání konstrukci před působením 

ohně a sálavého tepla. Nátěr se aplikuje štětcem nebo válečkem ve dvou vrstvách, a to při 

celkové spotřebě 500 g m2⁄ .  Aplikaci může provádět pouze firma proškolená výrobcem. 

Dřevěný stavební výrobek je po aplikaci nátěru klasifikován do třídy reakce na oheň B-s1, 

d0. Příklad příspěvku k požární odolnosti viz Tabulka 4. [12,25] 

Tabulka 4 - Příklad příspěvku k požární odolnosti pro nosníky [12] 

Požární odolnosti R nechráněné konstrukce 

[min] 

Příspěvek k požární odolnosti chráněné 

konstrukce [min] 

9 až 10 9 

26 až 32 12 

42 až 45 14 

 

Takovéto vlastnosti si nátěr zachovává minimálně po dobu 15 let, což bylo ověřeno 

ve Výrobkové zkušební laboratoři Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského Praha 

s.p. , pracoviště Březnice. [12,25] 

Plamor OK – Jedná se o zpěňující protipožární vodou ředitelný nátěr. V základním 

provedení má bílou barvu. [27] 

Při působení plamene nátěrová hmota napění a stane se z ní silná nehořlavá tepelně 

izolující vrstva. Tato vrstva chrání konstrukci před působením ohně a sálavého tepla, čímž 

významně zvýší její požární odolnost. Nátěr se aplikuje štětcem, válečkem nízkotlakým 

stříkáním nebo vysokotlakým stříkáním. Celková teoretická spotřeba je 400 g m2⁄ .  

Aplikaci může provádět pouze firma proškolená výrobcem a mající platné osvědčení. [27] 

 Dřevěný stavební výrobek je po aplikaci nátěru klasifikován do třídy reakce na 

oheň B-s1, d0. Své vlastnosti si nátěr zachovává minimálně po dobu 7 let, při čemž velice 

záleží na prostředí, kterému je nátěr vystaven. [27] 

Promadur – Jedná se o zpěňující protipožární neředitelný nátěr. Nátěr neobsahuje žádné 

toxické přísady. Standardně je dodáván jak v bílé barvě, tak v bezbarvém provedení. Tento 
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nátěr je technický, a tak je třeba i nahlížet na jeho vzhled. Estetický dojem se zlepšuje 

krycím lakem Promadur, tento lak zároveň chrání nátěr před vnějšími vlivy. [11]   

Nátěr se nesmí používat do exteriéru a do míst s vysokou relativní vlhkosti 

vzduchu. Teplota v prostoru, kde je nátěr použit, by neměla klesnout pod 10 °C. Podkladní 

povrch musí být před aplikací nátěru zbaven veškerého prachu, nečistot a mastnoty, 

odstraněny musí být také všechny staré a špatně držící nátěry. V každém případě je nutno 

před nanášením nátěru provést zkoušku přilnavosti k podkladnímu povrchu. [11] 

Působením plamenů nebo vyšší teploty se z nátěru stane pevná vrstva pěny, která 

chrání podklad před působením ohně. Nátěr se aplikuje štětcem, válečkem nebo talkovým 

stříkáním. Nátěr se vždy aplikuje ve dvou vrstvách při celkové spotřebě 500 g m2⁄ .  Je 

nutné nátěr před použitím dobře promíchat. Aplikaci může provádět pouze firma 

proškolená výrobcem. Dřevěný stavební výrobek je po aplikaci nátěru klasifikován do 

třídy reakce na oheň B-s1, d0. [11] 

Tabulka 5 - Příklad příspěvku k požární odolnosti pro nosníky [11] 

Požární odolnosti R nechráněné 

konstrukce 

[min] 

Příspěvek k požární odolnosti chráněné 

konstrukce 

[min] 

5 až 12 14 

13 až 45 15 

 

 Své vlastnosti si nátěr zachovává minimálně po dobu 10 let, při čemž velice záleží 

na prostředí, kterému je nátěr vystaven. [11] 

Plamostop D – Jedná se o zpěňující protipožární vodou ředitelný nátěr. Je vyráběný v 

čirém provedení. Nátěrem lze dosáhnout vysoké transparentnosti a kvality ošetřeného 

povrchu. [19] 

 Nátěr je primárně určen do interiéru. V případě, že relativní vlhkost v prostoru 

nepřekročí 75% a současně bude zaručeno, že nátěr nepřijde do styku s vodou, může být 

použit bez uzavíracího laku. Použitý uzavírací lak nesmí byt ředitelný vodou. Nátěr je 

možné použít i do venkovního prostředí, ale pouze v případě, že bude krytý lakem pro 
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venkovní použití a nepřijde do přímého styku s vodou. Podkladní povrch musí být před 

aplikací nátěru zbaven veškerého prachu a mastnoty, odstraněny musí být také všechny 

staré nátěry. Podklad může být před použitím nátěru ošetřen proti houbám, hmyzu a barven 

mořidly. Ideální je pro aplikaci nátěru vlhkost podkladu do 12%. [19] 

 Nátěr se aplikuje štětcem, válečkem nebo tlakovým stříkáním, a to vždy ve dvou 

vrstvách při celkové spotřebě 440 g m2⁄ .  Je nutné nátěr před použitím dobře promíchat. 

Aplikaci může provádět pouze firma proškolená výrobcem. Dřevěný stavební výrobek je 

po aplikaci nátěru klasifikován do třídy reakce na oheň B-s1, d0. Nátěr zvyšuje požární 

odolnost o 16 minut. Takovéto vlastnosti si nátěr zachovává minimálně po dobu 15 let. 

[19] 

6.2 Protipožární nátěry určené pro ochranu ocelových konstrukcí 

Plamostop P9 – Jedná se o zpěňující protipožární vodou ředitelný nátěr. Tento nátěr slouží 

k ochraně ocelových konstrukcí před působením tepla. Požární odolnost konstrukce se při 

jeho použití pohybuje od 15 do 90 minut. [20] 

 Nátěr je určen pro vnitřní i venkovní prostředí. Pod nátěr se aplikuje antikorozní 

ochrana ocelové konstrukce, její povrch musí být před aplikací protipožárního nátěru suchý 

a zbavený prachu a mastnoty. Samotný protipožární nátěr je možné aplikovat štětcem, 

válečkem nebo vysokotlakým stříkáním, způsob aplikace nemá vliv na konečné vlastnosti 

nátěru. Před použitím je nutné nátěr patřičně promíchat. Po řádném proschnutí (cca 5 dní) 

je možné nanášet vrchní nátěr. Podkladní i vrchní nátěr musí být konzultován s výrobcem. 

Nátěr muže byt použit i bez vrchního nátěru. Aplikaci může provádět pouze firma 

proškolená výrobcem. [20] 

Plamostop P9 má technické schválení ETA podle ETAG 018-2. Tento nátěr je 

odzkoušen pro typ prostředí Y (viz kapitola 5). V tomto prostředí nátěr nevykazuje známky 

stárnutí a výrobce zaručuje minimální životnost 25 let. Zkoušky provedla firma PAVUS, 

pracoviště Veselí nad Lužnicí. Nátěr byl dále zkoušen firmou Sympo Pardubice dle Normy 

EN ISO 9223 na korozivní odolnost a dosáhl hodnoty C4 (vysoká odolnost), a to po dobu 

min 15 let. [20] 
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Příklad dimenzování nátěru: Prvek IPE 400 tepelně namáhaný ze 4 stran a 

součinitelem poměru Am V⁄  173 m−1, který má kritickou teplotu 500°C. Dosahuje požární 

odolnosti REI 30 při síle nátěru 250 µm a spotřebě 0,5 kg m2⁄ . [20] 

Flamizol S – Jedná se o zpěňující protipožární vodou ředitelný nátěr. Tento nátěr slouží 

k ochraně ocelových konstrukcí před působením tepla. Požární odolnost konstrukce se při 

jeho použití pohybuje od 15 do 60 minut. [26] 

 Nátěr je určen pro vnitřní a suché prostředí. Povrch musí být před aplikací nátěru 

suchý a zbavený prachu a mastnoty. Po té je na něj aplikován základní antikorozní nátěr. 

Samotný protipožární nátěr je možné aplikovat štětcem, válečkem nebo vysokotlakým 

stříkáním. Po řádném proschnutí (cca 3 dny) je možné nanášet vrchní nátěr. Jak podkladní 

tak vrchní nátěr musí být schválen výrobcem. Nátěr muže byt použit i bez vrchního nátěru. 

Aplikaci muže provádět pouze firma proškolená výrobcem. [26] 

 Flamizol S byl testován a splňuje podmínky ČSN EN 13 381-4. Životnost tohoto 

nátěru je minimálně 10 let, po té musí být prověřeny funkční vlastnosti nátěru a dle potřeby 

musí být nátěr opraven nebo obnoven. To bylo ověřeno ve Výrobkové zkušební laboratoři 

Březnice Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského Praha s.p. Dokladování 

životnosti je dáno normou ČSN 73 0810, každoročně se doporučuje jeho kontrola. [26] 

Příklad dimenzování nátěru: Prvek IPE 400 tepelně namáhaný ze 4 stran a 

poměrem Am V⁄  173 m−1, který má kritickou teplotu 500 °C. Dosahuje požární odolnosti 

REI 30 při síle nátěru 700 µm a spotřebě 1,4 kg m2⁄ . [26] 

Promapaint – Jedná se o zpěňující protipožární vodou ředitelný nátěr. Tento nátěr slouží 

k ochraně ocelových konstrukcí před působením tepla. Požární odolnost konstrukce se při 

jeho použití pohybuje od 15 do 60 minut. [11] 

 Nátěr je určen pro vnitřní prostředí. Pod nátěr se aplikuje antikorozní ochrana 

ocelové konstrukce, její povrch musí být před aplikací protipožárního nátěru suchý a 

zbavený prachu a mastnoty. Samotný protipožární nátěr je možné aplikovat štětcem, 

válečkem nebo vysokotlakým stříkáním. Před použitím je nutné nátěr patřičně promíchat. 

Jako podkladní nátěr i jako vrchní nátěr může být použit pouze nátěrů řady Promapaint. 

Aplikaci muže provádět pouze firma proškolená výrobcem. [11] 
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Životnost nátěru Promapaint je minimálně po dobu 10 let, při čemž velice záleží na 

prostředí, kterému je nátěr vystaven. Dokladování životnosti je dáno normou ČSN 73 

0810. [11] 

Příklad dimenzování nátěru: Prvek IPE 400 tepelně namáhaný ze 4 stran a 

poměrem Am V⁄  173 m−1, který má kritickou teplotu 500 °C. Má požární odolnost REI 30 

při síle nátěru 400 µm a spotřebě 0,8 kg m2⁄ . [11] 

Protherm Steel – Jedná se o zpěňující protipožární nátěr, v případě potřeby ředitelný 

pomocí C6000. Tento nátěr slouží k ochraně ocelových konstrukcí před působením tepla. 

Požární odolnost konstrukce se při jeho použití pohybuje od 15 do 90 minut. [18,28] 

 Nátěr je určen pro vnitřní i venkovní prostředí. Pod nátěr se aplikuje antikorozní 

ochrana ocelové konstrukce, její povrch musí být před aplikací protipožárního nátěru suchý 

a zbavený prachu a mastnoty. Samotný protipožární nátěr je možné aplikovat štětcem, 

válečkem nebo vysokotlakým stříkáním. Před použitím je nutné nátěr patřičně promíchat. 

Jako podkladní nátěr i jako vrchní nátěr může být použito pouze nátěrů schválených 

výrobcem. V interiéru není vrchní nátěr nutný. Aplikaci může provádět pouze firma 

proškolená výrobcem. [18,28] 

Protherm Steel má technické schváleni ETA podle ETAG 018-2. Tento nátěr je 

odzkoušen pro typ prostředí 𝑍1 𝑎 𝑍2. V tomto prostředí nátěr nevykazuje známky stárnutí a 

výrobce zaručuje minimální životnost 25 let. Pro venkovní prostředí je to 15 let. Nátěr byl 

dále zkoušen na korozivní odolnost a dosáhl hodnoty C3 (velmi vysoká odolnost), a to po 

dobu min 15 let. [18,28] 

Příklad dimenzování nátěru: Prvek IPE 400 tepelně namáhaný ze 4 stran a 

poměrem Am V⁄  173 m−1, který má kritickou teplotu 500 °C. Dosahuje požární odolnosti 

REI 30 při síle nátěru 400 µm a spotřebě 0,8 kg m2⁄ . [18,28] 

6.3 Protipožární nátěry určené pro ochranu kabelových rozvodů  

Dexaflamm R – Jedná se o zábranový, protipožární vodou ředitelný nátěr. Standardně 

dodávaný v bílé barvě. Po vytvrdnutí (24 hodin) zůstává povrch nátěru flexibilní a stává se 

odolný proti vlhkosti a plísním. Nátěr je určen k omezení šíření plamene po povrchu 

kabelových rozvodů a do kabelových ucpávek. [29] 
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Nátěr je možné aplikovat pouze stříkáním za použití speciálního stříkacího zařízení. 

Před aplikací je nutné nátěr dobře promíchat. Povrch kabelů, případně kabelových svazků, 

musí být před aplikací suchý a zbavený prachu a mastnoty.  Požadovaná tloušťka nátěru 

jsou 3 mm v suchém stavu, čemuž odpovídá spotřeba nátěru přibližně 4 kg m2⁄  Nátěr je 

nutné nanášet minimálně ve dvou vrstvách. Následující vrstva může být aplikována pouze 

na dobře zaschlou podkladní vrstvu. Nátěr musí být skladován a zpracováván při teplotách 

od 5 do 25 °C. [29] 

Kabely ošetřené tímto nátěrem jsou klasifikovány podle ČSN EN 60 332 jako 

kabely nešířící plamen po povrchu svazku kabelů. [29] 

Promastop CC – Jedná se o zábranový, protipožární vodou ředitelný nátěr. Standardně 

dodávaný v bílé barvě. Po vytvrdnutí (48 hodin) zůstává povrch nátěru flexibilní a stává se 

odolný proti vlhkosti a plísním. Nátěr je určen k retardaci hoření kabelů a zachovávání 

funkčních schopností kabelových rozvodů při požáru. Dále snižuje pravděpodobnost šíření 

plamene po povrchu kabelů, je možné ho použít i do kabelových ucpávek. Nátěr musí byt 

skladován a zpracováván při teplotách od 5 do 25 °C. [11] 

Nátěr je možné aplikovat pomocí štětce, válečku, i pomocí stříkání pistole. Před 

aplikací je nutné nátěr dobře promíchat. Povrch kabelů, případně kabelových svazků, musí 

být před aplikací suchý a zbaven prachu a mastnoty.  Požadovaná tloušťka nátěru je 1mm 

v suchém stavu, čemuž odpovídá spotřeba nátěru přibližně 2,2 kg m2⁄  . Nátěr se aplikuje 

v několika vrstvách až do dosažení požadované tloušťky. [11] 

 Kabely ošetřené tímto nátěrem jsou klasifikovány podle ČSN EN 60332 jako 

kabely nešířící plamen po povrchu svazku kabelů. [11] 

Intumex AC – Jedná se o zábranový, protipožární vodou ředitelný nátěr. Standardně 

dodávaný v bílé barvě. Po vytvrdnutí zůstává povrch nátěru flexibilní a stává se odolný 

proti vlhkosti, venkovnímu prostředí, plísním a ropným látkám. Nátěr je určen k retardaci 

hoření kabelů a zachovávání funkčních schopností kabelových rozvodů při požáru. Dále 

snižuje pravděpodobnost šíření plamene po povrchu kabelů. Nátěr musí byt skladován a 

zpracováván při teplotách nad 5 °C. [10,15] 

Nátěr je možné aplikovat pomocí štětce nebo špachtle. Před aplikací je nutné nátěr 

dobře promíchat. Povrch kabelů, případně kabelových svazků, musí být před aplikací 
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suchý a zbaven prachu a mastnoty.  Požadovaná tloušťka nátěru je 1mm v suchém stavu, 

čemuž odpovídá spotřeba nátěru přibližně 2 kg m2⁄  . Nátěr je nutné nanášet minimálně ve 

dvou vrstvách. [10,15] 

Kabely ošetřené tímto nátěrem jsou klasifikovány podle ČSN EN 60 332 jako 

kabely nešířící plamen po povrchu svazku kabelů.[10,15] 

Hilti CP 679 – Jedná se o zábranový, protipožární vodou ředitelný nátěr. Standardně 

dodávaný v bílé barvě. Po vytvrdnutí (24 hodin) zůstává povrch nátěru flexibilní a stává se 

odolný proti vlhkosti, venkovnímu prostředí a ropným látkám. Nátěr je určen k retardaci 

hoření kabelů, dále snižuje pravděpodobnost šíření plamene po povrchu kabelů.  Nátěr 

musí byt skladován a zpracováván při teplotách od 5 do 30 °C. [6] 

Nátěr je možné aplikovat pomocí štětce, válečku i pomocí stříkácí pistole. Před 

aplikací je nutné nátěr dobře promíchat. Povrch kabelů, případně kabelových svazků, musí 

být před aplikací suchý a zbaven prachu a mastnoty.  Požadovaná tloušťka nátěru je 1mm 

v suchém stavu, čemuž odpovídá spotřeba nátěru přibližně 1,7 kg m2⁄  . Nátěr se 

doporučuje nanášet ve dvou vrstvách. [6] 

 Kabely ošetřené tímto nátěrem jsou klasifikovány podle ČSN EN 60 332 jako 

kabely nešířící plamen po povrchu svazku kabelů. [6] 
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7 Hodnocení současného stavu a výhledová doporučení 

V současnosti je trh s protipožárními nátěry v České republice dobře zásobený, ale 

všechny firmy dodávají na trh nátěry s podobnými vlastnostmi. U protipožárních nátěrů 

určených k použití na dřevěné konstrukce se jedná převážně o intumescentní nátěry. U 

protipožárních nátěrů určených k použití na ocelové konstrukce se jedná také o 

intumescentní nátěry. A u nátěrů určených pro použití na kabelové rozvody se jedná o 

zábranové nátěry.  

Obdobná situace jako je na trhu v České republice, je ve všech státech Evropy, 

respektive států Evropské unii. To je zapříčiněno sjednocujícími se normativními úpravami 

pro celou Evropskou unii. A dále také volným trhem v Evropské unii, čehož využívají 

velké nadnárodní firmy, které dodávají stejné nátěry, s jedním celoevropským atestem, do 

různých států Evropské unie. Z menších lokálních firem se pak stávají pouze výhradní 

dovozci do konkrétního státu.  

V budoucnosti by bylo vhodné, aby se ve vývoji protipožárních nátěrů zaměřily 

firmy nejen na životnost, která je samozřejmě velmi důležitá a jejímu prodlužování by se i 

nadále měly pozorně věnovat, ale i zvyšování odolnosti nátěrů proti vnějším vlivům. 

Především by se měly zaměřit na odolnost nátěru vůči vlhkosti a na mechanickou odolnost 

povrchu nátěru.  

S přihlédnutím k těmto požadavkům se domnívám, že by se firmy měly odklonit od 

intumescentních nátěrů a věnovat svou pozornost sublimující nátěrům.  Tyto nátěry splňují 

všechny dříve zmíněné nároky. Jsou z dlouhodobého hlediska velmi stálé, dobře odolávají 

povětrnostním podmínkám a dokonce mají i dobrou mechanickou odolnost. V případě, že 

by se firmám podařilo snížit náklady na požární ochranu konstrukcí těmito nátěry, je 

možné, že by se tyto nátěry na trhu prosadily.  
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8 Ověření účinku vytipovaných protipožárních nátěrů 

Z důvodů možností měření byly pro měření vybrány protipožární nátěry určené na 

ochranu dřevěných konstrukci.  Pro porovnání vlastností těchto nátěrů byla vybrána 

zkouška ČSN EN ISO 11 925-2 (Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků 

vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene). 

  Vzorky protipožárních nátěrů poskytly:  

Nátěr Plamor OK poskytla společnost Chemolak Trade, spol. s.r.o., logo firmy na obr. 5. 

 

Obrázek 5 - Logo společnosti Chemolak Trade, spol. s.r.o. [9] 

Nátěr Dexaril B Transparent poskytla společnost J. Seidl & spol., s.r.o., logo firmy na obr. 

6. 

 

Obrázek 6 - Logo společnosti J. Seidl & spol., s.r.o. [23] 

 

Nátěr Flamgard poskytla společnost S-Universal s.r.o., logo firmy na obr. 7. 

 

Obrázek 7 - Logo společnosti S-Universal s.r.o. [7] 

8.1 Postup měření  

Zkušební vzorek – musí mít délku 250−1
+0 mm, šířku 90−1

+0 mm a maximální tloušťku 60 

mm. Zkušebních vzorků musí byt šest, tři v příčném směru a tři v podélném směru. [2,30] 

Zkušební vzorek se upne do normovaného držáku ve tvaru U tak, aby jeden konec a 

obě strany byly kryté držákem a volný konec byl ve vzdálenosti 30 mm od konce držáku. 

Poté se držák i se vzorkem pověsí na svislý stojan ve zkušební komoře. Před začátkem 
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měření je nutné nastavit správnou polohu hořáku, kterou je pak nutné zafixovat. 

Vzdálenost spodního okraje ústí hořáku se nastavuje 5 mm od povrchu vzorku. Dále musí 

osa hořáku protínat osu vzorku 40 mm od jeho spodní hrany, to vše při sklopeném hořáku 

(osa hořáku svírá se svislicí úhel 45°). Plynový hořák se zapálí ve svislé poloze a výška 

plamene se nastaví na 20 mm. Poté se opět vrátí do pracovní polohy. [2,30] 

Samotná zkouška se provádí přisunutím zapáleného hořáku na stanovenou 

vzdálenost a jeho působením na vzorek po dobu 30 s, následuje jeho odsunutí (plamen se 

nezhasíná) a pozorování vzorku po dobu dalších 30 s. Pod zkušební vzorek se umisťuje 

miska s filtračním papírem. [2,30] 

Při každé zkoušce se zaznamenává: zda dojde k zapálení, zda špička plamene 

dosáhne vzdálenosti 150 mm od místa působení plamene a v jakém čase se tak stane, zda 

odpadávající nebo odkapávající materiál zapálí filtrační papír v misce, a celkové chování 

zkušebního vzorku. [2,30] 

8.2 Vlastní měření 

Pro měření byly použity dřevotřískové desky o tloušťce 12 mm a přibližné hustotě 

714  kg m3⁄ . Měření bylo prováděno pouze s třemi vzorky od každého nátěru. To bylo 

umožněno tím, že dřevotřísková deska má v příčném i podélném směru srovnatelné 

vlastnosti.   

Vzorek bez protipožární ochrany 

Jednalo se o vzorky dřevotřískové desky (s rozměry viz tabulka 6) bez 

protipožárního nátěru. Všechny tři vzorky se chovaly přibližně stejně (viz obrázky  8, 9, 

10). Drobné odlišnosti mohou být způsobené lokální změnou struktury desky nebo 

nepřesností měření.  

Vzorky byly ohořele v kapkovitém tvaru, přesně podle tvaru plamene (rozměry viz 

tabulka 7). V nejnižší části působení plamene došlo k mírnému prohoření desky do 

hloubky. Po oddálení hořáku deska již nehoří. Po celou dobu zkoušky nedocházelo 

k žádnému odkapávání nebo odpadávání částí desky.   
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Obrázek 8 - Vzorek č.1Č  

a) vzorek před zkouškou b) vzorek po zkoušce c) detail vzorku [autor] 

 

Obrázek 9 - Vzorek č.2Č  

a) vzorek před zkouškou b) vzorek po zkoušce c) detail vzorku [autor] 
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Obrázek 10 - Vzorek č.3Č  

a) vzorek před zkouškou b) vzorek po zkoušce c) detail vzorku [autor] 

Tabulka 6 - Rozměry vzorků [autor] 

 Délka 

 [mm] 

Šířka 

 [mm] 

Tloušťka 

[mm] 

Hmotnost 

[g] 

Plošná 

hmotnost  

[𝒈 𝒎𝟐⁄ ] 

Vzorek č.1Č 249,5 89,9 12 177,1 7892 

Vzorek č.2Č 250 89,7 11,9 174,2 7768 

Vzorek č.3Č 249,5 89.8 12 175,7 7841 

 

Tabulka 7 - Rozměry ohoření vzorků [autor] 

 Max. délka 

zuhelnatění [mm] 

Max. šířka  

zuhelnatění [mm] 

Vzorek č.1Č 47 12 

Vzorek č.2Č 52 14 

Vzorek č.3Č 50 13 



28 

 

 

Vzorek nátěrem Plamor OK  

Jednalo se o vzorky dřevotřískové desky natřený nátěrem Plamor OK (s rozměry 

viz tabulka 8). Nátěr byl aplikován štětcem ve dvou vrstvách při celkové vydatnosti 400 

g m2⁄ . Všechny tři vzorky se chovaly přibližně stejně (viz obrázky 11, 12, 13). Drobné 

odlišnosti mohou být způsobené lokální změnou struktury desky.  

Vzorky byly zčernalé a v jednotlivých bublinách částečně napěněné, to vše 

v kapkovitém tvaru, přesně podle tvaru plamene (rozměry viz tabulka 9). V nejnižší části 

působení plamene byly jednotlivé napěněné bubliny těsně u sebe. Ve větších vzdálenostech 

docházelo pouze k ztmavnutí nátěru bez napěnění. Po oddálení hořáku deska dál nehoří. Po 

celou dobu zkoušky nedocházelo k žádnému odkapávání nebo odpadávání.   

 

 

Obrázek 11 - Vzorek č.1P  

a) vzorek před zkouškou b) vzorek po zkoušce c) detail vzorku 1 d) detail vzorku2 [autor] 
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Obrázek 12 - Vzorek č.2P  

a) vzorek před zkouškou b) vzorek po zkoušce c) detail vzorku 1 d) detail vzorku2 [autor] 

 

Obrázek 13 - Vzorek č.3P  

a) vzorek před zkouškou b) vzorek po zkoušce c) detail vzorku 1 d) detail vzorku2 [autor] 
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Tabulka 8 - Rozměry vzorků [autor] 

 Délka 

[mm] 

Šířka 

[mm] 

Tloušťka 

[mm] 

Hmotnost 

[g] 

Plošná 

hmotnost 

[𝒈 𝒎𝟐⁄ ] 

Vzorek č.1P 250,5 89,8 12,4 186,3 8282 

Vzorek č.2P 250 90 12,2 186,8 8302 

Vzorek č.3P 249,5 89,9 12,3 185,3 8261 

 

Tabulka 9 - Rozměry napěnění vzorků [autor] 

 Max. délka 

napěnění 

[mm] 

Max. šířka 

napěnění 

[mm] 

Max. výška 

Napěnění 

[mm] 

Ztmavnutí 

nátěru 

[mm] 

Vzorek č.1P 50 15 2 70 

Vzorek č.2P 45 14 2 60 

Vzorek č.3P 45 14 2 63 

 

Vzorek natřený nátěrem  Dexaryl B Transparent 

Jednalo se o vzorky dřevotřískové desky natřený nátěrem Dexaryl B Transparent 

(s rozměry viz tabulka 10). Nátěr byl aplikován štětcem ve dvou vrstvách při celkové 

vydatnosti 550 g m2⁄ . Všechny tři vzorky se chovaly přibližně stejně (viz obrázky 14, 15, 

16). Drobné odlišnosti mohou být způsobené lokální změnou struktury desky.  

Vzorky byly napěněné a zčernalé v kapkovitém tvaru, přesně podle tvaru plamene 

(rozměry viz tabulka 11). Ve větších vzdálenostech docházelo pouze k mírnému napěnění 

nátěru a jeho zbělání. Po oddálení hořáku deska dál nehoří. Po celou dobu zkoušky 

nedocházelo k žádnému odkapávání nebo odpadávání.   

 



31 

 

 

Obrázek 14 - Vzorek č.1D  

a) vzorek před zkouškou b) vzorek po zkoušce c) detail vzorku 1 d) detail vzorku2 [autor] 

 

Obrázek 15 - Vzorek č.2D  

a) vzorek před zkouškou b) vzorek po zkoušce c) detail vzorku 1 d) detail vzorku2 [autor] 
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Obrázek 16 - Vzorek č.3D  

a) vzorek před zkouškou b) vzorek po zkoušce c) detail vzorku 1 d) detail vzorku2 [autor] 

Tabulka 10 - Rozměry vzorků [autor] 

 Délka 

[mm] 

Šířka 

[mm] 

Tloušťka 

[mm] 

Hmotnost 

[g] 

Plošná 

hmotnost 

[𝒈 𝒎𝟐⁄ ] 

Vzorek č.1D 250,5 89 12,4 186,74 8376 

Vzorek č.2D 250,5 90 12,4 190,35 8443 

Vzorek č.3D 249,5 89,9 12,3 190,47 8491 

Tabulka 11 - Rozměry napěnění vzorků [autor] 

 Max. délka 

napěnění 

[mm] 

Max. šířka 

napěnění 

[mm] 

Max. výška 

Napěnění 

[mm] 

Částečné 

napěnění 

[mm] 

Vzorek č.1D 60 17 5 90 

Vzorek č.2D 59 18 7 88 

Vzorek č.3D 65 18 8 85 
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Vzorek natřený nátěrem Flamgard 

Jednalo se o vzorky dřevotřískové desky natřené nátěrem Flamgard (s rozměry viz 

tabulka 12). Nátěr byl aplikován štětcem ve dvou vrstvách při celkové vydatnosti 500 

g m2⁄ . Všechny tři vzorky se chovaly přibližně stejně (viz obrázky 17, 18. 19). Drobné 

odlišnosti mohou být způsobené lokální změnou struktury desky, různou mocností nátěru 

nebo nepřesností měření.  

Vzorky byly napěněné a zčernalé v kapkovitém tvaru, přesně podle tvaru plamene 

(rozměry viz tabulka 13). Ve větších vzdálenostech docházelo pouze k zežloutnutí nátěru. 

Po oddálení hořáku deska dál nehoří. Po celou dobu zkoušky nedocházelo k žádnému 

odkapávání nebo odpadávání.   

 

 

Obrázek 17 - Vzorek č.1F  

a) vzorek před zkouškou b) vzorek po zkoušce c) detail vzorku 1 d) detail vzorku2 [autor] 
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Obrázek 18 - Vzorek č.2F  

a) vzorek před zkouškou b) vzorek po zkoušce c) detail vzorku 1 d) detail vzorku2 [autor] 

 

Obrázek 19 - Vzorek č.3F 

 a) vzorek před zkouškou b) vzorek po zkoušce c) detail vzorku 1 d) detail vzorku2  [autor] 
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Tabulka 12 - Rozměry vzorků [autor] 

 Délka 

[mm] 

Šířka 

[mm] 

Tloušťka 

[mm] 

Hmotnost 

[g] 

Plošná hmotnost 

[𝒈 𝒎𝟐⁄ ] 

Vzorek č.1F 249,5 90,5 12,3 186,5 8260 

Vzorek č.2F 250,5 90 12,3 185,1 8210 

Vzorek č.3F 249,5 90,4 12,3 188,3 8349 

 

Tabulka 13 - Rozměry napěnění vzorků [autor] 

 Max. délka 

napěnění 

[mm] 

Max. šířka 

napěnění 

[mm] 

Max. výška 

Napěnění 

[mm] 

Zežloutnutí 

nátěru 

[mm] 

Vzorek č.1F 40 14 2 60 

Vzorek č.2F 39 14 2 61 

Vzorek č.3F 41 13 2 57 

 

Hodnocení měření – při tomto měření měly nejlepší výsledky vzorky natřené nátěrem 

Dexaryl B Transparent. Ten vytvořil nejvyšší vrstvu pěny a napěnil i na největší ploše. 

Plamen byl po napěnění nátěru zcela odstíněn od desky.  

 Vzorky natřené nátěrem Flamgard také napěnily a vytvořila se kompaktní vrstva 

pěny, ale ne o takové mocnosti jako u Dexarylu a ani na takové ploše.  

 Nejhorší výsledky měly vzorky natřené nátěrem Plamor OK. Nedošlo u nich 

k napěnění kompaktní vrstvy, ale pouze k částečnému napěnění v malých bublinách na 

malé ploše.   
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9 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvoření komentovaného přehledu antipyrénních 

nátěrových systémů stavebních výrobků a konstrukcí, dále hodnocení současného stavu a 

byla naznačena výhledová doporučení. 

 V této práci je zpracována historie a vývoj požadavků na protipožární úpravu 

stavebních výrobků a konstrukcí. Dále je zpracovaná charakteristika jednotlivých systémů 

pasivní protipožární ochrany, a to konkrétně obezdění a obetonování, omítkoviny, deskové 

obklady a protipožární nátěry. 

 Podrobně jsou v této práce zpracovány protipožární nátěry. Jsou rozděleny do tří 

kategorií podle stavebních výrobků a konstrukcí, pro které jsou nátěry určené (nátěry 

určené pro ochranu dřevěných konstrukcí, nátěry určené pro ochranu ocelových konstrukcí 

a nátěry určené pro ochranu kabelových rozvodů). Trh s protipožárními nátěry v České 

republice je v současnosti dobře zásobený různými firmami – ty dodávají nátěry určené pro 

jednotlivé typy konstrukcí, jež mají vždy obdobné vlastnosti (dřevěné konstrukce – 

intumescentní, ocelové konstrukce – intumescentní a kabelové rozvody – zábranové). 

Takřka stejná situace jako je na trhu v České republice, je ve všech státech Evropské unie.  

 Na základě získaných informací o problematice protipožárních nátěrů je navrženo 

zvýšení odolnosti nátěru vůči vnějším vlivům prostředí. Zejména se jedná o zvýšení 

odolnosti vůči vlhkosti a zvýšení mechanické odolnosti povrchu nátěru. Dále bylo 

doporučeno věnovat více pozornosti sublimujícím nátěrům. 

U vytipovaných protipožárních nátěrů bylo provedeno ověření jejich účinku a jejich 

vzájemné porovnání dle zkoušky ČSN EN ISO 11 925-2 (Zkoušení reakce na oheň - 

Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška 

malým zdrojem plamene). Jednalo se o intumescentní protipožární nátěry určené pro 

ochranu dřevěných konstrukcí, a to konkrétně o nátěry Dexaryl B Transparent, Flamgard a 

Plamor OK. Při měření dosáhly nejlepších výsledků vzorky nátěru Dexaryl B Transparent. 

Ten vytvořil nejvyšší vrstvu pěny a napěnil i na největší ploše. Vzorky opatřené nátěrem 

Flamgard dosáhly horších výsledků než vzorky nátěru Dexaryl B Transparent, ale také 

vytvořily kompaktní vrstvu pěny. Nejhorších výsledků dosáhly vzorky ošetřené nátěrem 

Plamor OK - došlo u nich pouze k částečnému napěnění v malých bublinách a na malé 

ploše. 
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