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Anotace 

KRISTEK, Filip. Parametry hořlavosti bytových textilií a jejich stanovení. Bakalářská 

práce, Ostrava:VŠB-TU Ostrava, 2015. 36 s. 

 Bakalářská práce se zabývá požárně bezpečnostními charakteristikami bytových 

potahových textilií, popisem vláken, ze kterých se textilie skládají a určením vhodných 

materiálů pro rizikové objekty. Podrobně jsou popsány vlastnosti a výrobní proces každého 

ze čtyř vláken, ze kterých se skládají všechny zkoušené materiály. Součástí práce je 

praktická zkouška na přístroji AutoFlamm Tester M233B, kdy je zkoušena průměrná doba 

zapálení plošné textilie. Výběr materiálu byl konzultován se zkušeným čalouníkem tak, 

aby se jednalo o látky v praxi co nejběžnější. 

 

Klíčová slova: PES, PAN, bavlna, viskóza, textilie, vlákno 

Anotation 

KRISTEK, Filip. Parametry hořlavosti bytových textilií a jejich stanovení. Bakalářská 

práce, Ostrava:VŠB-TU Ostrava, 2015. 36 s. 

 This bachelor thesis deals with fire safety characteristic of household textiles, 

description of raw materials which is parts of every describing fabric and determine the 

most suitable material for hazardous objects. Describe in details porperties and production 

process of each of four raw materials composing the all test materials. Part of thesis is 

practical work od Autoflamm Tester M223B machine, which tested average ignition 

fabrics. Material selection will be consult with an experience upholsterer. It will be the 

most widelo household textiles. 

Key words: PES, PAN, cotton, viscose, textile, fibre  



 

 

Seznam použitých zkratek 

PES  Polyester 

PAN  Polyakrylonitril 

PVC  Polyvinylchlorid 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

PTCH  Požárně technické charakteristiky 

OI  Kyslíkové číslo  
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1 Úvod 

 V průmyslových zemích je každoročně registrováno 7 až 8 milionů požárů. Při 

těchto požárech zemře 70 000 až 80 000 lidí, přičemž dalších 500 000 až 800 000 je 

zraněno [1]. Národohospodářské náklady na požáry činí v těchto zemích přibližně 1% 

hrubého sociálního produktu. Jedna třetina této sumy je „upotřebena“ na likvidaci škod 

vznikajících při požárech, dvě třetiny jsou využívány na preventivní opatření. 

 Jak je patrné z obr.1, většina lidí zemře při požárech v bytech a budovách. Oběti 

umírají z důvodu vdechnutí nadlimitního množství zplodin hoření (50%), příčinou 

popálenin (25%), kombinací těchto dvou faktorů (20%) nebo z neznámých příčin (5%) [1]. 

Toxické zplodiny hoření vznikají z důvodu nedokonalého spalování plastů, textilií, dřeva, 

papíru apod. 

 

Obrázek 1.  Úmrtí v důsledku požáru 

 Pokud budeme mít veřejný obytný prostor vybaven bytovými textiliemi 

(položenou celoplošnou podlahovou krytinou, záclony, závěsy, čalouněný nábytek apod.) 

musíme věnovat pozornost důslednému stanovení základních vlastností určujících 

bezpečnost celého objektu. 

 V dnešní době si vzhledem k ochraně osob a majetku již nelze představit 

nevyužívání impregnačních systémů používaných pro textilní vlákna. Na základě 
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definovaných norem bylo umožněno, že lze přesně stanovit požadavky na retardované 

plošné textile. Úplnému zapálení textilií lze na základě fyzikálních parametrů (bod tavení, 

bod vzplanutí) jen stěží zabránit. Volbou navzájem sladěných protipožárních opatření nebo 

kombinací jednotlivých účinných komponentů je ovšem možné prodloužit dobu potřebnou 

k úniku osob v případě požáru. 

 Cílem této práce je stanovení požárně technických charakteristik vybraných 

bytových textilií, vyhodnocení a diskuze výsledků měření v návaznosti na požární 

bezpečnost. Řešení bakalářské práce je zaměřeno na vytipované potahové textilní 

materiály. 
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2 Rešerše 

 V této části jsou uvedeny publikace, které posloužily jako hlavní zdroj informací 

pro bakalářskou práci. Zbývající zdroje jsou citovány v seznamu použité literatury na 

konci práce. 

Příručka textilního odborníka. 1. vyd. Praha: SNTL-Nakladatelství technické literatury, 

1981, 2 sv., příl. 

 Kniha obsahující přehledně uspořádán soubor praktických údajů, ze všech odvětví 

textilního průmyslu. Zahrnuje vlastnosti a všechny tabulkové hodnoty všech doposud 

známých textilií. Je určena pro všechny, kdo se pohybují v textilním průmyslu. 

DOČEK, Václav. Nauka o materiálu. Statní pedagogické nakladatelství, 1961. 

 Kniha popisující veškeré výrobní procesy jak u textilních vláken, tak u plošných 

textilií. Dále jsou popsány situace, kdy je nezbytné tkaninu opatřit finální úpravou. 

Principy finálních úprav jsou vysvětleny. 

KISLINGER, Radek. Požárně technické charakteristiky a technické informace pro potřeby 

ZPP. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru České republiky, 2015, 195 s. ISBN 978-80-86466-72-9. 

 Metodika vlastností materiálů pro potřeby zjišťování příčin vzniku požárů, která 

vedle teoretických textů obsahuje také praktické „technické“ informace o různých látkách, 

materiálech, výrobcích či různých fyzikálně chemických zákonitostech. 
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3 Bytové textilie 

 Pod pojmem bytové textilie rozumíme textilní podlahové krytiny, záclony, 

závěsové a dekorační textilie, textilní tapety, potahové textilie, ložní prádlo, stolní a 

kuchyňské textilie a ostatní textilie pro domácnost, které svými užitkovými a 

dekorativními funkcemi přispívají k vytváření příjemného, účelného a estetického 

prostředí. Široký sortiment bytových textilií musí splnit různé požadavky, které jsou na ně 

kladeny. Tyto požadavky vyplývají zejména z účelu použití. 

 Vývoj výroby bytových textilií se datuje k rozvoji mechanizace technologií 

výroby příze a plošných textilií. Rapidní nárůst poptávky souvisí přímo s vývojem nových 

syntetických vláken. K běžně používaným přírodním vláknům, jako je vlna, hedvábí, len či 

bavlna přibyla další vlákna, a to viskózová, polyamidová, akrylová, polyesterová, 

polypropylenová a další. Textilie byly doplňovány novými syntetickými vlákny, která měla 

zajišťovat zejména lepší užitné a bezpečnostní vlastnosti jako je například elasticita 

(elastan, elastodien), nehořlavost (aramid), antistatika (kovová, skleněná). Mimo mísení 

materiálů se také prováděly úpravy vláken jak při výrobě, tak i po dokončení výrobního 

procesu. V posledních desetiletích se začínají prosazovat také vlákna různých profilů nebo 

vlákna dutá. Tato vlákna mají zajišťovat zejména vlastnosti spojené s tepelnou izolací, 

která je zajištěna uzavřením většího množství vzduchu v konstrukci textilie anebo zvýšení 

povrchu plochy vlákna pro nanesení většího množství aplikačního prostředku. 

 Současně s vývojem nových chemických a syntetických materiálů bylo nutno 

vyvíjet i protipožární ochranu těchto výrobků. Čalounické textilie, testované v této 

bakalářské práci, jsou tvořeny vlákny bavlny, polyesteru, polyakrylonitrilu a viskózy. 

 

3.1 Výroba plošných textilií 

 Plošné textilie jsou všechny textilní útvary, jejichž dva rozměry jsou 

mnohonásobně větší než rozměr třetí. Nejdůležitějšími plošnými textiliemi jsou tkaniny. 

Ty vznikají vzájemným provázáním nejméně dvou soustav nití. Podélná soustava je 

osnova, příčná se nazývá útek. Vazba tkaniny je důležitá jak pro samotnou konstrukci 

textilie, kdy se vytváří vzor, vzhled částečně i vlastnosti budoucího materiálu, tak i pro 
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identifikaci jednotlivých typů tkanin. Vazba tkaniny je určitý způsob, kterým soustavy nití 

mezi sebou provazují.  

Základní vazby tkanin 

 Plátnová vazba na obr. 2 je nejjednodušší a nejhustěji provazující se vazba ve 

tkalcovství. Střídu vazby tvoří dvě niti osnovní a dvě niti útkové, vazba je 

oboustranná. 

 Keprová vazba na obr. 3 tvoří ve tkanině šikmé řádky směrem vzhůru doleva nebo 

doprava. Podle počtu nití ve střídě vazby se označuje kepr jako tří-, čtyř- a více 

vazný. 

 

Obrázek 2 Plátnová vazba plošné textilie [2] 

 

Obrázek 3 Keprová vazba plošné textilie[2] 

 Tkaniny jsou vyrobeny buď z jednoho typu vlákna anebo častěji ve směsích a to 

až několikanásobných. Tvorba plošné textilie se podřizuje především požadavkům na její 

užitné a bezpečnostní vlastnosti. Již při konstrukci příze se vychází z požadovaných 

vlastností plošné textilie a je jí podřízen jak výběr surovin, tak i technologie výroby. 
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 Při výběru surovin je nutno zvážit vlastnosti vlákenného materiálu tak, aby se 

funkčně projevovaly v plošné textilii. Je nutno si předem uvědomit, že vlákna budou 

ovlivňovat jak základní vlastnosti jako je např. pevnost, pružnost, omak, hřejivost, 

žmolkovitost, odolnost v oděru, tak specifické vlastnosti, mezi které můžeme počítat 

stálobarevnost, navlhavost, elektrostatiku, hořlavost. Některé vlastnosti vláken je možno 

dodatečnou úpravou ovlivnit. Např. hořlavost je běžnou negativní vlastností rostlinných a 

celulózových vláken, značná navlhavost (hygroskopičnost) je charakteristickou vlastností 

vlny nebo bavlny, uvolňování toxického plynu kyanovodíku je negativní vlastností 

akrylových vláken při jejich hoření, naopak uhlíková vlákna jsou vysoce odolná vůči ohni. 

 Příze používané pro výrobu plošných textilií jsou vyráběny několika způsoby. 

Hojně využívaná metoda je výroba klasickou česanou nebo mýkanou technologií, 

spočívající ve výrobě z paralelně uspořádaných vláken, postupným zjemňováním a 

opatřeným klasickým zákrutem ve formě jednoduché, anebo skané.[10] 

 Ve značné míře se pro materiály určené k výrobě dekoračních a potahových 

textilií používají skané efektní (viz obr. 4) a jádrové příze, které vytváří esteticky pěkné 

efekty výrobku. Mezi nejčastěji používané efektní příze patří zejména příze žinylkové (viz. 

obr. 5), které jsou vyráběny na speciálních strojích, kde jádro tvoří dvě seskané příze, mezi 

které se do jednotlivých zákrutů vkládají nařezané úseky různě dlouhých nití (od méně než 

1 mm až po 40 mm).  

 

Obrázek 4 Efektní příze [12] 
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Obrázek 5 Žinylková příze [13] 

  

 Speciální oblastí jsou plošné textilie vyrobené netkanou technologií, neboť 

využívají pouze vlákna zpevněná. Méně časté jsou nestandardní způsoby výroby za použití 

různých principů např. všívání, jehlování, pojení či lepení. 

 

3.2 Bavlněná vlákna 

 Vlákna bavlny jsou získávána ze semen bavlníku a mají tloušťku 12-40 µm, délku 

10-60 mm. Bavlna vděčí za svoji oblíbenost několika faktorům. Je velmi příjemná na 

omak, dobře saje, má dobrou pevnost a dobře se udržuje (pere). Na druhou stranu se dost 

mačká, méně kvalitní bavlněné látky mají tendenci žmolkovat a její tepelně izolační 

vlastnosti (a tedy ochrana před chladem) jsou pouze průměrné. Primární vlastnosti bavlny 

uvádí tabulka 3.2.1. Tabelární hodnoty jejího složení jsou uvedeny v tabulce 3.2.2. 

Tabulka 3.2.1 Přehled primárních vlastnosti bavlněných vláken [3] 

Vlastnost Určení 

Pevnost za sucha 245-373 mN tex
-1

 

Modul elasticity 5,03-5,30 N tex
-1

 

Hustota 1520-1540 kg m
-3

 

Účinek tepla 
Pozvolna žloutne při 120°C, hnědne při 

150°C, je hořlavá 

Účinek staří Nestárne 
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Účinek slunečního tepla Ztráta pevnosti, žloutne 

Další poznávací znaky 
Hoří stejnou rychlostí jak papír, 

zanechává jemný sypký popel 

 

Tabulka 3.2.2 Chemické složení bavlněných vláken [3] 

Látka Obsah v % 

Celulosa 87-91 

Bezdusíkaté látky 5-6 

Voda 6,5-7,5 

Bílkoviny 0,-1,5 

Vosky a tuky 0,4-0,6 

Popel 0,1-0,2 

 

3.2.1 Výroba bavlněné tkaniny 

 Bavlněná vlákna přicházejí do textilních továren pokryta mnoha vrstvami 

pesticidních a jiných postřiků, avšak během přeměny na konečný výrobek se většina těchto 

chemikálií vymyje, ať už při praní, bělení či barvení [3]. Pro výrobu tkanin se uplatní řada 

technologických fází: 

 Předení je činnost sloužící ke zhotovení příze jako uceleného útvaru z 

jednotlivých textilních vláken s omezenou délkou.  

 Tkaní (viz obr. 6) je technologický postup výroby látek, spočívající v 

opakovaném provazování (křížení) dvou navzájem kolmých vláken. Během tohoto procesu 

se vlákna namáčí PVC tmelem, čímž zlepšíme opracovatelnost a zjednodušíme proces. 
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Obrázek 6 Dílčí technologický proces tkaní [4] 

 Bělení je chemická úprava, jejímž hlavním účelem je odstranění (přirozeného) 

zbarvení, odstranění rostlinných nečistot a zvýšení savosti zušlechťovaného materiálu. V 

některých případech se bělí za pomoci peroxidu vodíku, avšak běžnější bělidlo je vysoce 

toxický chlór. 

 Krom chemického bělení se používá také technologie optického zjasňování. 

Optické zjasňovací prostředky zjednodušeně absorbují okem neviditelné UV záření a 

převádí jej na záření viditelných fluoroscenčních paprsků. 

 Účelem odstranění šlichty je odstranit před dalším zpracováním z nití šlichtu, 

která zajistila hladký průběh tkaní, přilepila odstávající vlákenka, snížila tření apod. 

Odšlichtováním se dále zajistí zlepšení smáčivosti v následných procesech. 

 Odšlichtovat můžeme jednak způsobem napuštění textilie v odšlichtovací lázní a 

jejím odležením po dobu 10 až 24 hodin při teplotě 20°C nebo permanentním praním 

v odšlichtovací lázni při předepsaných podmínkách po dobu 1 až 2 hodin. Na závěr obou 

způsobů je nutné účinné vyprání. 

 Barvení textilních materiálů probíhá v tzv. barvící lázni, která obsahuje všechny 

přísady dle barvícího předpisu (barvivo, podpůrnou látku k nanášení a chemikálii na 

úpravu kyselosti či alkality lázně). 

Průběh barvení probíhá v těchto fázích: 

 příprava barvící lázně, do které je vložen textilní materiál, 

 barvivo z barvící lázně se nanáší na materiál, ten jej shromažďuje a adsorbuje na 

svém povrchu, 
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 barvivo začíná z povrchu materiálu pronikat dovnitř. Tzv. difúze barviva nebo-li 

migrace do nejoptimálnějších míst materiálu, 

 upevnění barviva uvnitř materiálu, tzv. fixace. 

Dokončovací práce: 

 Prohlížení, klasifikace, odstraňování chyb. 

 Měření, vážení. 

 Skládání, navinování. 

 Dělení na kusy a balení. 

 Po dokončení všech chemicko-mechanických úprav se u zboží musí provést 

kvantitativní i kvalitativní přejímka, abychom zjistili celkový efekt realizovaných úprav. 

 Zboží se proto musí znovu důkladně prohlédnout, zjištěné chyby se označí pro 

závěrečný přehled. Probíhá měření a vážení, vyčistí se skvrny, opraví se další drobné 

nedostatky, případné barevné pruhy ve zboží se odstraní např. retušovacími pastelkami, 

nopovací křídou nebo retušovacím inkoustem.  

 Zboží se oklasifikuje a zařadí do jakostní třídy. Pokud je finální výrobek vadný, 

může se vrátit do úpravny nebo se přeřadí do nižší jakostní třídy. Pak se zboží dodává do 

skládárny, kde se navine podle předlohy.  

 

3.3 Polyesterová vlákna 

 Vlákna polyesteru (PES) byla vyvinuta ve 40. letech 20. století a dnes patří k 

zásadním materiálům v textilnictví. Z typických vlastností je možno uvést pevnost za 

sucha i za morka, odolnost proti oděru, tvarovou stálost, stálost vůči chemickým vlivům, 

plný vlněný omak a jednoduchou údržbu. 

 Polyesterová vlákna se využívají kvůli své univerzálnosti jak samostatně, tak i ve 

směsích. Tuto textilii je možno využít prakticky v jakémkoli textilním odvětví s výjimkou 

podšívkovin a punčoch. To umožňuje velmi častá modifikace, která je u tohoto typu látky 

tak hojně využívána. Přehled primárních vlastností PES vláken znázorňuje tabulka 3.3.1. 
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Tabulka 3.3.1 Přehled primárních vlastností PES vláken [3] 

Vlastnost Určení 

Pevnost za sucha 400-650 mN tex
-1

 

Modul pružnosti 9,0-11,5 N tex
-1

 

Hustota 1370-1390 kg m
-3

 

Účinek tepla 

Do 80°C jsou PES vlákna dokonale 

tvarově stálá, při jejím překročení se 

vlákna mačkají a lámou 

Hořlavost 

V plameni se taví, vznikají kapky 

zčernalého polymeru, které při hoření 

odkapávají a vydávají ostře aromatickou 

vůni se zbytkem po hoření v podobě černé 

beztvaré hmoty 

Účinek staří Nestárne 

Účinek slunečního tepla Velmi odolná 

 

3.3.1 Výroba PES vláken 

 Surovinou používanou k výrobě polyesterových vláken je dimethyl-tereftalát či 

kyselina tereftalová a ethylenglykol. V případě kdy je vyráběna modifikace vlákna lze 

považovat za surovinu i přidané látky. 

 Polymer vzniká chemickou reakcí (polykondenzací) ze dvou vstupních 

komponentů (dimethyl-tereftalát a ethylenglycol), ze kterých je vyroben polykondenzát 

(Polyethylentereftalát), který se zvlákňuje, následně tvz. dlouží a dále se řeže na střiž. 

Vznikají různě jemná, profilovaná, popřípadě bikomponentní vlákna. 

Polyethylentereftalát se zpracovává dvěma způsoby: 

 přímo zvlákňuje (kontinuální postup) nebo 

 zpracovává diskontinuálně: granulát – sušení –tavení – zvlákňování. 

 Při zpracování polyesteru diskontinuálním způsobem je konečný výrobek znám ve 

třech formách pod odbornými názvy fiament (hedvábí), kabílek a stříže. 
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3.3.2 Modifikované vlákna Trevira CS 

 Jak již bylo zmiňováno, polyesterová vlákna jsou velmi snadno modifikovatelná. 

Trevira CS je modifikace bytové textilie, která splňuje dva základní požadavky-pohodlí a 

bezpečnost. 

 Tkanina vyrobená z těchto vláken má schopnost retardovat proces hoření. Běžně 

retardované textilie, které dostávají povrchovou úpravu v pozdější fázi výroby potlačují 

hoření až po několika sekundách působení tepelného zdroje. Rozdíl mezi běžnou PES 

tkaninou a tkaninou Trevira CS je ten, že Trevira CS neumožňuje plamenné hoření vůbec a 

její retardační schopnosti se projevují ihned. 

 Rozdílným faktorem mezi běžným PES a zmiňovanou textilii je rozdílná struktura 

vlákna. Přídavkem je fosforová organická sloučenina, která je nositelem samozhášecích 

vlastností pevně zakotvených ve vlákně. Není možné, aby docházelo ke změnám chovaní 

při působení vnějších vlivů. 

 Vlákna vzhledem k dodatečně úpravě sloužící k protipožární ochraně (viz obr. 7), 

mohou přijít o své vlastnosti, v důsledku opotřebení, věku nebo častého praní. Nehořlavé 

Trevira CS vlákna (viz obr. 8) jsou ve své podstatě zpomalovače hoření samy o sobě. Díky 

tomu tkaniny vyrobené z těchto vláken neztrácejí své schopnosti běžným používáním.  

 

Obrázek 7 Vlákno PES s dodatečnou protipožární povrchovou ochranou [6] 
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Obrázek 8 Vlákno Trevira CS [6] 

 

 Nehořlavé Trevira CS vlákna jsou certifikované podle Oekotex 100 Standard. To 

znamená, že v případě požáru je uvolňováno jen velmi málo toxických plynných zplodin 

hoření. Tato vlastnost je obzvláště důležitá při použití textiliích v místech, kde hrozí v 

případě požáru ohrožení osob [6].  

 

3.4 Polyakrylonitrilová vlákna 

 Polyakrylonitrilové (PAN) vlákna vznikaly téměř shodně s těmi polyesterovými, 

tedy ve 40. letech 20. století. Jejich vlastnosti jsou si dosti blízké. Výhodou PAN je dosti 

univerzální použití na svrchní oblečení či bytové textilie vzhledem k širokým možnostem 

modifikace nebo jiným úpravám vlákna. K dalším kladným vlastnostem patří stálost na 

světle a vůči povětrnostním podmínkám, vysoká objemnost, vysoký tepelně izolační 

účinek, vlněný omak a nenáročná údržba. Přehled primárních vlastností PAN vláken 

znázorňuje tabulka 3.4.1. Dle obsahu akrylonitrilu či použité výrobní technologie se PAN 

vlákna dělí na normální typ a modakrylový typ. Primární rozdíl tvoří procentuální obsah 

akrylonitrnilu: 

 normalní typ - více než 85% akrylonitrilu, 

 modakrylový typ - 35-84% akrylonitrilu. 
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Tabulka 3.4.1 Přehled primárních vlastností PAN vláken [3] 

Vlastnost Určení 

Pevnost za sucha 200-350 mN tex
-1

 

Hustota 1140-1180 kg m
-3

 

Tepelné vlastnosti 

Posun teploty tvz. zesklenění za vlhka z 

50-100°C na 35-75°C. Jakmile vlákna 

PAN přesáhnou teplotu zesklenění je 

velmi nepravděpodobné zootavení. Velká 

mačkavost. 

Hořlavost 

Vlákna jsou charakterizována velkou 

sráživostí v přímém plameni, snadnou 

zapalitelností i snadným rozšiřováním 

plamene. Hoření je doprovázeno 

aromatickou vůní a po skončení procesu 

zůstává černý zbytek. 

Účinek staří Nestárne 

Účinek slunečního tepla Velmi odolná 

 

3.4.1 Výroba PAN vláken 

 Základní surovinou pro výrobu PAN vláken je akrylonitril vyráběný z propylenu a 

amoniaku. Akrylonitril se v kapalném stavu polymeruje buď samostatně nebo s přídavkem 

kopolymeračních složek (polystyren, vinylacetát, akrylamid apod.). Vzniklý polymer se 

rozpouští v dimethyl-formamidu nebo v acetonu a zvlákňuje se mokrým nebo suchým 

způsobem.  

 

3.5 Viskózní vlákna 

 Tento typ vláken byl vyvinut koncem 19. století. Jeho obliba gradovala v 40. 

letech 20. století kdy se řadila k nejrozšířenějším typům chemických vláken. Dnes už je 

využití viskózových vláken na ústupu a preferují se spíše vlákna PES a PAN. Příčnou 

tohoto faktu jsou některé nežádoucí vlastnosti, např. nízká pevnost či nízká tvarová stálost. 

Mají však nadstandardní fyziologické vlastnosti a dobrou barvitelnost, proto jsou 

považovány za velmi dobrý typ příměsového vlákna. Další klady jsou příjemný omak, 

snadná zpracovatelnost a relativně nízká cena, která může konkurovat ostatním jak 
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chemickým tak přírodním vláknům. Přehled primárních vlastností PAN vláken znázorňuje 

tabulka 3.5.1. 

 Pro potlačení negativ, které sebou tyto vlákna nesou se vyrábějí ve dvou 

rozdílných typech: 

 normální typ z regenerované celulosy, vyráběný klasickou metodou, 

 speciální typ taktéž z regenerované celulosy, vyráběný upraveným výrobním 

postupem. Speciální typ můžeme dále dělit dle finálních vlastností na vysoce 

pevná, modalová a chemicky modifikováná vlákna. 

Tabulka 3.5.1 Přehled primárních vlastností viskózních vláken [3] 

Vlastnost Určení 

Pevnost za sucha 180-350 mN tex
-1

 

Modul pružnosti 5,4 N tex
-1

 

Hustota 1520 kg m
-3

 

Účinek tepla 

Nestálá vůči vyšším teplotám, jejich 

stálost je menší než u ostatních 

celulosových typů vláken přírodních. 

Hořlavost 

Vlákna charakterizované jako netavitelná, 

snadno zapalitelná, hořící i po oddálení 

plamene,, vydávající zápach po spáleném 

papíru a zanechávající po hoření šedý 

popel. 

Biologické vlivy Neodolná vůči bakteriím, podléhají hnití. 

Účinek slunečního tepla Ztráta pevnosti. 

 

3.5.1 Výroba viskózních vláken 

 Základní surovinou pro výrobu viskózových vláken je smrková či buková 

celulosa, roztok hydroxidu sodného a kyselina sírová.V prvním kroku se připravená 

celulosa namáčí do roztoku hydroxidu sodného čímž dojde ke vzniku alkalicelulosy, která 

dále podlého procesům odlisování, rozvláknění a předzrání. Po absolvování těchto dílčích 

postupů se přechází k sulfidaci sirouhlíkem za vzniku xanthogenátu celulosy, který se 

nechá rozpustit v roztoku hydroxidu sodném čímž dostaneme roztok viskózy. 



16 

 

 Vzniklý roztok je dále filtrován, odvzdušňován a následně vložen do zvlákňovací 

lázně, která je tvořena kyselinou sírovou a síranem zinečnatým. Vlákenná hmota prochází 

tryskami jejichž velikost určuje jemnost finálního vlákna.  Vlákna se v plastickém stavu 

dlouží, po-té se zbavují všech zdraví škodlivých látek a pokud je to vyžadováno tak se 

chemicky či mechanicky zušlechťují. 

4 Požárně technické charakteristiky bytových textilií a jejich 

stanovení 

 Při praktickém posuzování požárního nebezpečí hořlavých látek přihlížíme k 

vlastnostem, které látky vykazují při zkouškách PTCH. V případě textilií jsou 

nejdůležitější PTCH teplota vzplanutí, teplota vznícení, výhřevnost a rychlost šíření 

plamene. Současně je třeba přihlédnout k tomu, zda se nejedná o látku, která je oxidačním 

prostředkem nebo má sklon k samovznícení.  

 Za primární PTCH je považována snadnost zapálení plošné textilie. Zkouška 

snadnosti zapalitelnosti probíhá na přístroji AutoFlamm Tester M233B, (viz obr. 9), dle 

normy ČSN EN ISO 6940. V rámci bakalářské práce bylo vybráno několik druhů tkanin, 

které byly zkoušce snadnosti zapalitelnosti podrobeny. Výsledky zkoušky jsou uvedeny v 

kapitole 6. Detailní popis zkouškového procesu je v kapitole 5. 

 Další velmi hojně používanou zkouškou je stanovení hořlavosti metodou 

kyslíkového čísla. Při znalosti OI skladovaných materiálu lze vytvořit atmosféru při které 

můžeme vyloučit jejich hořlavost. Kyslíkové číslo (OI) je nejnižší koncentrace O2 ve směsi 

s N2, při které zapalovaný materiál hoří po zapálení méně než 180 s a při minimálním 

zvýšení koncentrace O2 hoří déle než 180 s. V případě, že není možno použít časové 

kritérium, používá se kritérium délky odhoření vzorku 100 mm (např. u plošných vzorků). 

Zkouška probíhá dle normy ČSN ISO 4589-2 [8].  

 Znalost požárně technických charakteristik hořlavých látek je důležitá zejména 

pro HZS, kdy je nutno zvolit správný taktický postup nasazení sil a prostředků u 

mimořádné události. Důležitý význam pak přikládáme na znalost požárně technických 

látek s nimiž je nezbytné při zásahu manipulovat. 
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4.1 Teplota vzplanutí 

 Teplota vzplanutí je nejnižší teplota vzduchu proudícího kolem vzorku, při které 

dojde působením vnějšího zápalného zdroje k zapálení směsi plynných produktů rozkladu. 

 Stanovení teploty vzplanutí tuhých látek probíhá v Setchkinově odporové peci dle 

ČSN 64 0149. Zkoušený vzorek materiálu je zahříván proudem vzduchu konstantní teploty 

a konstantní rychlosti proudění. Sleduje se, zda během 15 min nedojde ke vzplanutí či 

vznícení materiálu. Vznik plamene se zjistí vizuálně a sledováním průběhu teploty 

vzduchu během měření (pomocí připojeného termoelektrického článku na vstup liniového 

zapisovače) [7]. 

 

4.2 Teplota vznícení 

 Nejnižší teplota vzduchu proudícího kolem vzorku, při které dojde k 

samostatnému zapálení vzorku nebo produktů rozkladu bez přítomnosti vnějšího zápalného 

zdroje, projevujícímu se plamenem nebo výbuchem. Při stanovení teploty vznícení se 

vznícení vyvolá pouze působením tepla, nikoliv otevřeným plamenem nebo jiskrou. 

 Stanovení teploty vznícení tuhých látek probíhá v Setchkinově odporové peci dle 

ČSN 64 0149.  

 

4.3 Výhřevnost 

 Výhřevnost látky (v MJ/ kg) je množství tepla na jednotku hmotnosti, které 

vznikne při dokonalém spálení. Na rozdíl od spalného tepla nebere se přitom ohled na 

kondenzační teplo vody vytvořené při spálení látky. Čím je látka výhřevnější, tím více 

hasícího media potřebujeme na její uhašení. 

 Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti materiálu se provádí podle ČSN 

ISO EN 1716. 
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4.4 Rychlost šíření plamene 

 Každá látka má svou specifickou rychlost šíření plamene. Rychlost se uvádí 

hmotnostně (kg/m
2
/s) nebo lineárně (mm/s). Konkrétní hodnoty se stanoví na základě 

laboratorní zkoušky, jejíž postup je pevně stanoven normou. 

 Stanovení rychlosti šíření plamene se provádí na zařízení AutoFlamm Tester 

M233B dle normy ČSN EN ISO 6941 nebo ČSN EN ISO 1102 

5 Výběr laboratorní zkušební metody - ČSN EN ISO 6940 

 Cílem této práce je stanovení požárně technických charakteristik (PTCH) 

vybraných bytových textilii. Pro zjištění nutných informací byla vybrána zkušební metoda 

ČSN EN ISO 6940 [11] pro zjišťování snadnosti zapálení svisle umístněných zkušebních 

vzorků. Metoda byla zvolena především kvůli velké pravděpodobnosti stejného scénáře při 

vzniku požáru v praxi. Snadnost zapálení je zásadní pro určení dalších PTCH. ČSN EN 

ISO 6940 je platná ve všech Evropských zemích. Pro uskutečnění měření bylo použito 

zkušební zařízení AutoFlamm Tester M233B (obr. 8) umístněné v laboratoři LC 312 na 

Fakultě bezpečnostní inženýrství VŠB-TU Ostrava. 

 

Obrázek 9 Zkušební zařízení AutoFlamm Tester M233B [9] 
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Tato norma stanoví metodu pro měření snadnosti zapálení svisle umístněných plošných 

textilii ve formě jedno či více komponentních textilií při vystavení působení definovaného 

plamene. 

 Metoda je používána k posouzení vlastností plošných textilii při kontaktu s 

plamenem za stanovených podmínek. Získané data nelze aplikovat na odlišné prostředí, 

které může nastat při omezeném přístupu oxidantu nebo při příliš intenzivním zdroji tepla. 

 Zkušební metodou lze zjistit i vliv švů či jiných neobvyklých tvarů na chování 

plošných textilii, kdy se problematické místo umístí na zkušebním držáku tak, aby bylo 

přímo vystaveno plameni. Pokud je možné, zkoušejí se ozdoby jako součást textilního 

souboru na kterém jsou používány. 

5.1 Podstata zkoušky podle ČSN EN ISO 6940 

 Definovaný plamen ze specifikovaného hořáku působí na plochu zkušebních 

vzorků umístněných ve svislé poloze. Druhý způsob provedení zkoušky se liší v poloze 

plamene vůči zkušebnímu vzorku. Plamen je nastaven tak, aby jeho špička protínala spodní 

hranu textile. Tento způsob zkoušky nebyl prováděn z důvodu malé pravděpodobnosti 

výskytu takovéto situace v praxi. Průměrná doba zapálení se stanoví jako aritmetický 

průměr naměřených časových údajů pro zapálení vzorků plamenem. 

 

5.2 Popis zařízení 

 Zkouškový přístroj AtoFlamm Tester M233B je složen z několika dílčích prvků. 

Vzhledem k tomu, že AtoFlamm Tester M233B umožňuje provedení několika zkušebních 

metodik, mají tyto prvky v každé zkoušce rozdílné úlohy. Pro zkoušku snadnosti 

zapalitelnosti plošných textilií podle ČSN EN ISO 6940 byly popsány následovně: 

 Upínací rám zkonstruovaný jako nosná konstrukce plynového hořáku a držáku 

zkušebního vzorku ve stanovené poloze. 

 Plynový hořák je sestava z plynové trysky, trubice hořáku a stabilizátoru 

plamene. Hořák poskytuje plamen požadovaných rozměrů, přičemž interval délky plamene 
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je od 10 mm do 60 mm. Lze jej nastavit do vodorovné, svislé a nakloněné polohy. Pro účel 

zde popisované zkoušky postačí znalost vodorovné a svislé polohy. 

 Držák zkušebního vzorku (viz obr. 10) je obdélníkového rámu s rozměry 190 x 

70 mm, přičemž je v každém rohu umístněn trn o průměru do 2 mm a výšce 26 mm viz 

obr. 9. S vnitřní strany trnu je kovový válec pomáhající při přesném nanášení vzorku na 

zkušební držák. 

 Šablona (viz obr. 11) je plochá, pevná kovová šablona odpovídající velikosti 

zkušebního vzorku (200 mm x 80 mm). V každém rohu je otvor, pro zaznačení místa 

propíchnutí vzorku trnem. 

 

Obrázek 10 Držák zkušebního vzorku 

 

Obrázek 11 Šablona zkušebního vzorku 

 Zařízení měření času pro měření a zaznamenávání časových údajů s možností 

regulace délky působení plamene o 1 s přesností na minimálně 0,2 s. 



21 

 

 Zkušební vzorek je kus textilie o rozměrech 200 mm x 80 mm. Každý zkušební 

soubor tvoří minimálně 12 vzorků. 

 Vzorky by se měly zkoušet v podélném směru a vnější stranou k zapalovacímu 

plameni. Pokud není zkoušený materiál homogenní a předběžné zkoušky poukazují na 

rozdílné časy zapálení je nutné materiál vyzkoušet i ve směru příčném. Pokud má 

zkoušený materiál každou stranu jinou a předběžné zkoušky poukazují na rozdílné časy 

zapálení je nutné vyzkoušet každou stranu zvlášť. 

 

5.3 Příprava zařízení pro zkoušení 

Umístění zkušebního vzorku 

 Zkušební vzorek se umístí na trny držáku v předem označených místech tak, aby 

zadní strana vzorku byla vzdálena minimálně 20 mm od držáku. Kovový držák se vzorkem 

se upevní na upínací rám tak, aby byl vzorek ve svislé poloze. 

Pracovní poloha hořáku 

 Hořák se nastaví kolmo ke vzorku tak, aby jeho osa ležela 20 mm nad pomyslnou 

úsečkou dvou spodních hrotů a zároveň protínala svislou středovou osu vzorku. Ústí 

hořáku je vzdáleno 17 mm +/- 1 mm od zkušebního vzorku. 

Nastavení plamene ve svislé poloze 

 Hořák se nastaví do svislé polohy, zapálí se a předehřívá se 2 minuty. Následně se 

hořák přemístí do vodorovné pohotovostní polohy kde je kontrolována výška plamene. 

Vzdálenost mezi ústím hořáku a špičkou žluté části plamene je 25 mm +/- 2 mm  

 Tento proces se provádí před každým zkoušením sady šesti zkušebních vzorků. 

Zároveň probíhá vizuální kontrola správné polohy plamene vůči zkušebnímu vzorku. 
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5.4 Postup stanovení snadnosti zapálení svisle umístěných zkušebních 

vzorků 

 Do držáku se umístí zkušební vzorek, do protokolu se zaznamená zda-li je 

zkoušen podélný či příčný směr textilie a zda-li je zkoušena přední či zadní strana textilie. 

Proběhnou veškeré kontroly a do protokolu se zaznamená vlhkost a teplota ve zkušební 

místnosti. 

 Prvně se provede předběžná zkouška, nebo-li pre-test. Díky ní zjistíme 

předběžnou dobu vzplanutí, která je výchozí pro následné měření. 

 Vložíme nový vzorek a čas naměřený z pre-testu zkrátíme o 1 sekundu. Pokud 

vzorek za tento zkrácený čas opět vzplane tak pro testování dalšího vzorku opět zkrátíme 

čas působení plamene o 1 sekundu. Tímto způsobem pokračujeme do doby, kdy u 

zkušebního vzorku nedojde k zapálení. Po nevzplanutí se naopak čas působení plamene 

pro následující vzorek o 1 sekundu zvýší. 

 V měření se pokračuje tak dlouho, dokud nedosáhneme nejméně pěti případů 

zapálení a zároveň pěti případů, kdy k zapálení nedošlo. Pokud dojde k zapálení 

zkušebního vzorku v čase 1 sekunda, pokračujeme tak dlouho, dokud tuto skutečnost 

nenaměříme v pěti případech. V případě, že u zkušebního vzorku nedojde k zapálení po 

dobu 20 sekund působení plamene, pokračujeme tak dlouho, dokud tuto skutečnost 

nenaměříme v pěti případech.  

 Maximální doba působení plamene je určena na 20 sekund. Zkušební vzorky, 

které se nezapálí do 20-ti sekund se většinou nezapálí vůbec. Ovšem je-li to nutné nebo je-

li podezření na delší dobu zapálení je možné maximální dobu působení plamene 

prodloužit. Tuto skutečnost je nutné uvést do protokolu o zkoušce. 

 Za zapálení považujeme trvalé hoření, čili hoření plamenem po dobu nejméně 5 

sekund nebo když plamen dosáhne libovolného okraje zkušebního vzorku. 
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5.5 Přesnost stanovení průměrné doby zapálení tkaniny 

 Tato metoda sběru informací o textilii se navrhuje především pro materiály, které 

trvale hoří. Zjišťuje doby zapálení, které se následně zahrnují do výpočtu a poskytují 

výsledek s přesností na sekundu. Průměrná doba zapálení představuje hranici mezi 

nezapálením a zapálením, lze tedy při určité době pozorovat oba jevy. 

 Metoda není vhodná pro textilie s nízkou či nulovou hořlavostí. Omezené hoření 

těchto materiálu se zjišťuje obtížně a výsledky zkoušek pro nás nemají smysl. 

 

5.6 Protokol o zkoušce 

 Protokol o zkoušce obsahuje tyto náležitosti: 

 konstatování, že se zkouška prováděla podle mezinárodní normy a podrobnosti o 

všech změnách, 

 použitý plyn, 

 datum zkoušky, 

 teplota a relativní vlhkost prostředí ve kterém zkouška probíhala, 

 použité pomůcky, 

 identifikace textilii včetně podrobností o veškeré před úpravě, 

 povrch a směr, který byl vystaven zkouškovému plameni, 

 tabulku udávající dobu působení plamene a pozorovaní zapálení či nezapálení pro 

každý zkušební vzorek. 

5.7 Výpočet průměrné doby zapálení 

 Vypočet je proveden ze získaných dat v průběhu zkoušky podle ČSN EN ISO 

6940. Určující faktor postupu je skutečnost, zda-li došlo vícekrát k zapálení či nezapálení. 

Došlo-li ve vícero případech k zapálení, bude se průměrná hodnota počítat z časů kdy k 

zapálení nedošlo. K průměrné hodnotě se připočítá 0,5s. Pokud bude průměrná hodnota 

počítána z průměrných hodnot kdy došlo k zapálení, bude 0,5s odečteno. Početní výsledek 

získáme použitím rovnice 1:  
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                                 (1) 

kde Tig teplota vzplanutí [°C], 

 xi počet případů kdy došlo k zapálení/nezapálení při i-té době působení  

  plamene, [-] 

 ti doba působení plamene [s] 

 xcel celkový počet případů kdy došlo k zapálení/nezapálene [-] 

6 Laboratorní měření 

 Veškeré zkoušky probíhaly ve dnech 23.2.-26.2. a 10.3. tohoto roku a byly 

prováděna dle normy ČSN EN ISO 6940. Teplota v laboratoři kde zkoušky probíhaly byla 

vždy 23-25°C. Vlhkost se pohybovala rozmezí 28-32%. 

6.1 Potahová látka Safira 

 Safira je tkaný plyš (látka vzhledem připomínající samet) patří mezi 

nejvyužívanější a nejsnadněji udržované čalounické látky, které lze spatřit především na 

sedacích soupravách, gaučích, křeslech, rohových lavicích, židlích tradičního selského či 

dobového typu. Lze ho však použít i ve veřejných či komerčních prostorách, 

tj. v místech s velmi vysokým provozem a náročností na údržbu (restaurace, kavárny, bary 

atd.). Látka je hojně využívána i pro čalounění divadelních sedaček či zhotovení opon. Lze 

vyrobit i v nehořlavé úpravě (nutné především pro divadelní opony či sedačky. 

Složení: 41% PES 

 48% PAN 

 14% Viskóza 

 V rámci bakalářské práce bylo s textilií Safira provedeno celkem jedenáct 

zkoušek v podélném a příčném směru. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 6.1.1 a tabulce 

6.1.2 . Pro zaznamenávání výsledků se používá označení křížkem (x) při nezapálení a 

kroužkem (o) při zapálení. 
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Tabulka 6.1.1 Naměřené hodnoty doby působení plamene- textilie Safira- podelný směr 

Číslo zkoušky Doba působení 
plamenem [s] 

Výsledek Číslo zkoušky Doba působení 
plamene [s] 

Výsledek 

1. 5 o 8. 4 o 

2. 4 o 9. 3 x 

3. 3 x 10. 4 x 

4. 4 o 11. 5 o 

5. 3 x 12.     

6. 4 o 13.     

7. 3 x 14.     
 

Tabulka 6.1.2 Naměřené hodnoty doby působení plamene- textilie Safira- příčný směr 

Číslo zkoušky Doba působení 
plamenem [s] 

Výsledek Číslo zkoušky Doba působení 
plamene [s] 

Výsledek 

1. 5 o 8. 4 o 

2. 4 x 9. 3 x 

3. 5 o 10. 4 x 

4. 4 o 11. 5 o 

5. 3 x 12.     

6. 4 o 13.     

7. 3 x 14.     

 Výsledky zkoušek shrnuje tabulka 6.1.3 a tabulka 6.1.4. 

Tabulka 6.1.3 Výsledné hodnoty- textilie Safira- podélný směr 

Doba působení 
plamene [s] 

Počet případů 
zapálení 

Počet případů 
nezapálení 

5 2 0 

4 4 1 

3 0 4 

Tabulka 6.1.4 Výsledné hodnoty- textilie Safira- příčný směr 

Doba působení 
plamene [s] 

Počet případů 
zapálení 

Počet případů 
nezapálení 

5 3 0 

4 3 2 

3 0 3 
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 Z tabelárních přehledů viz tab. 6.1.3 a 6.1.4. je zřejmé, že se vzorky v méně 

případech nezapálily, tudíž jsou průměrné doby zapálení dle metodiky stanovené v ČSN 

EN ISO 6940 počítány dle zaznamenaných dob, kdy nedošlo k zapálení. Doba zapálení v 

podélném směru struktury tkaniny je počítána jako Tig-pod a doba zapálení v příčném směru 

jako Tig-příč . Hodnoty z tab. 6.1.3 a 6.1.4 byly dosazeny do rovnice 1. 

 

        
           

 
      

        = 3,7    4s 

         
           

 
      

         = 3,9    4s 

  

 Diskuze výsledků měření - tkanina Safira (obr. 12) byla kvůli svému 

nehomogennímu uspořádání vláken zkoušena na příčný i podélný směr struktury látky. 

Změna polohy vzorku však neměla na konečný výsledek vliv. V obou případech průměrná 

doba zapálení vyšla shodně 4 sekundy. Plamen se po textilii šířil celoplošně, během hoření 

nebyl cítit žádný specifický pach. Po samovolném dohoření zkušebního vzorku nezbyl 

žádný zbytek. 

 

Obrázek 12 Zkušební vzorek tkaniny Safira po absolvování zkoušky snadnosti 

zapalitelnosti dle ČSN EN ISO 6940 
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6.2 Bytová textilie Lyon 

 Látka využívána pro potah sedacích souprav pro domácí účely. Pohodlný na 

omak, vizuálně pěkný, ale složitá údržba a čištění. 

Složení: 83% PES 

 17% viskóza 

 V rámci bakalářské práce bylo s textilií Lyon provedeno celkem třináct zkoušek 

jejichž výsledky v podélném a příčném směru jsou uvedeny v tabulce 6.2.1 a 6.2.2. Pro 

zaznamenávání výsledků se používá označení křížkem (x) při nezapálení a kroužkem (o) 

při zapálení. 

Tabulka 6.2.1 Naměřené hodnoty doby působení plamene- textilie Lyon- podélný směr 

Číslo zkoušky Doba působení 
plamenem [s] 

Výsledek Číslo zkoušky Doba působení 
plamene [s] 

Výsledek 

1. 6 x 8. 3 o 

2. 5 x 9. 4 x 

3. 4 x 10. 3 o 

4. 3 x 11. 4 x 

5. 2 o 12.  3  o 

6. 3 x 13.  2 o 

7. 2 o 14.     

 

Tabulka 6.2.2 Naměřené hodnoty doby působení plamene- textilie Lyon- příčný směr 

Číslo zkoušky Doba působení 
plamenem [s] 

Výsledek Číslo zkoušky Doba působení 
plamene [s] 

Výsledek 

1. 6 x 8. 3 x 

2. 5 x 9. 2 o 

3. 4 x 10. 3 x 

4. 3 o 11. 2 o 

5. 4 x 12.  3 x  

6. 3 x 13.  2 o  

7. 2 o 14.     

 Výsledky zkoušek shrnuje tabulka 6.2.3 a tabulka 6.2.4. 

Tabulka 6.2.3 Výsledné hodnoty- textilie Lyon-podélný směr 
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Doba působení 
plamene [s] 

Počet případů 
zapálení 

Počet případů 
nezapálení 

6 1 0 

5 1 0 

4 3 0 

3 3 1 

2 0 4 

Tabulka 6.2.4 Výsledné hodnoty- textilie Lyon-příčný směr 

Doba působení 
plamene [s] 

Počet případů 
zapálení 

Počet případů 
nezapálení 

6 1 0 

5 1 0 

4 2 0 

3 4 1 

2 0 4 

 

 Z tabelárních přehledů viz tab. 6.2.3 a 6.2.4. je zřejmé, že se vzorky v méně 

případech nezapálily, tudíž jsou průměrné doby zapálení dle metodiky stanovené v ČSN 

EN ISO 6940 počítány dle zaznamenaných dob, kdy nedošlo k zapálení. Doba zapálení v 

podélném směru struktury tkaniny je počítána jako Tig-pod a doba zapálení v příčném směru 

jako Tig-příč . Hodnoty z tab. 6.2.3 a 6.2.4 byly dosazeny do rovnice 1. 

         
           

 
      

         = 2,7    3s 

        
           

 
      

        = 2,7    3s 

 Diskuze výsledků měření - tkanina Lyon (obr. 13) byla kvůli svému 

nehomogennímu uspořádání vláken zkoušena na příčný i podélný směr. Změna polohy 

zkouškové vzorku však neměla na konečný výsledek vliv. V obou případech průměrná 

doba zapálení vyšla shodně 3 sekundy. V průběhu zkoušky dle metodiky ČSN EN ISO 
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6940 byla u textilie Lyon zpozorována větší odolnost proti zapálení u viskózových vláken 

oproti vláknům PES. Tuto skutečnost lze zpozorovat na obr. 13. 

 

Obrázek 13 Zkušební vzorek tkaniny Lyon po absolvování zkoušky snadnosti 

zapalitelnosti dle ČSN EN ISO 6940 

 

6.3 Nepromokavá textilie Plastex 

 Velmi odolná látka, která po samostatném výrobním procesu absolvuje finální 

úpravu, kterou je zušlechtění nánosem PVC. Tento proces dodá látce pevnost a především 

nepromokavost. Nepromokavost je obrovská přednost tohoto výrobku a díky ní je hojně 

využíván. Využití např. i jako potahována přístřešků, markýz či pro auto plachty apod. 

Složení: 100% PES 

 Jemná vrstva PVC 

 V rámci bakalářské práce bylo s textilií Plastex provedeno celkem čtrnáct zkoušek 

jejichž výsledky jsou uvedeny v tabulce 6.3.1. Pro zaznamenávání výsledků se používá 

označení křížkem (x) při nezapálení a kolečkem (o) při zapálení. 
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Tabulka 6.3.1 Naměřené hodnoty doby působení plamene- textilie Plastex 

Číslo zkoušky Doba působení 
plamenem [s] 

Výsledek Číslo zkoušky Doba působení 
plamene [s] 

Výsledek 

1. 3 x 8. 6 o 

2. 4 o 9. 5 x 

3. 3 x 10. 6 o 

4. 4 x 11. 5 x 

5. 5 x 12.  6  x 

6. 6 x 13.  7  x 

7. 7 o 14.  8  o 

 Výsledky zkoušek shrnuje tabulka 6.3.2. 

Tabulka 6.3.2 Výsledné hodnoty- textile Plastex 

Doba působení 
plamene [s] 

Počet případů 
zapálení 

Počet případů 
nezapálení 

8 1 0 

7 1 1 

6 2 2 

5 0 3 

4 1 1 

3 0 2 

 

  Z tabelárních přehledů viz tab. 6.3.2 je zřejmé, že se vzorky v méně případech 

zapálily, tudíž jsou průměrné doby zapálení dle metodiky stanovené v ČSN EN ISO 6940 

počítány dle zaznamenaných dob, kdy došlo k zapálení. Hodnoty z tab. 6.3.2 byly 

dosazeny do rovnice 1. 

    
                       

 
      

   = 5,7    6s 

 Diskuze výsledků měření - tkanina Plastex (obr. 14) byla kvůli svému 

homogennímu složení vláken zkoušena pouze v jednom směru. Povrchová úprava textilie 

Plastex polyvinylchloridem se ukázala jako mírně retardační. Již při 4 sekundách působení 

plamene tkanina vzplanula, ale po dalších 2 sekundách hoření přestalo. Celé měření s tímto 
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typem tkaniny probíhalo s porovnáním se zbylými vzorky velmi nekontinuálně. Průměrný 

čas vzplanutí je 6 s. Hoření provázel silný zápach a při dohoření zbýval černý zbytek. 

 

Obrázek 14 Zkušební vzorek tkaniny Plastex po absolvování zkoušky snadnosti 

zapalitelnosti dle ČSN EN ISO 6940 

 

6.4 Bytová textilie Alcatraz 

 Tkaný jemný materiál s jemnými chlupy, které časem „slehnou“, ale lze je znovu 

narovnat. Je sametově jemná na dotek – připomíná hedvábí, hladí pokožku, je prodyšná a 

poskytuje přírodní teplo - tyhle základní vlastnosti ji předurčují k luxusnímu komfortnímu 

užívání - hodí do moderních i do přírodně zařízených interiérů. 

Složení: 100% PES 

 Příměs teflonu 

 V rámci bakalářské práce bylo s textilií Alcatraz provedeno celkem čtrnáct 

zkoušek jejichž výsledky jsou uvedeny v tabulce 6.4.1. Pro zaznamenávání výsledků se 

používá označení křížkem (x) při nezapálení a kroužkem (o) při zapálení. 

Tabulka 6.4.1 Naměřené hodnoty doby působení plamene- textilie Alcatraz 

Číslo zkoušky Doba působení 
plamenem [s] 

Výsledek Číslo zkoušky Doba působení 
plamene [s] 

Výsledek 

1. 4 o 8. 1 o 

2. 3 o 9. 2 x 
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3. 2 o 10. 1 o 

4. 1 o 11. 2 x 

5. 2 x 12.  1 o  

6. 1 o 13.  2 x  

7. 2 x 14.  1 o 

  

 Diskuze výsledků měření - tkanina Alcatraz (obr. 15) došlo v pěti případech k 

zapálení vzorku za dobu 1s a proto dobu 1 s považujeme za konečnou průměrnou dobu 

zapálení. Po zapálení vzorku se plamen šířil pouze směrem dolů a do stran. Hoření 

nedoprovázel žádný specifický zápach a po dohoření nezbyl žádný zbytek. 

 

Obrázek 15 Zkušební vzorek tkaniny Alcatraz po absolvování zkoušky snadnosti 

zapalitelnosti dle ČSN EN ISO 6940 

 

6.5 Bytová textilie Palas 

 Moderní syntetický materiál, jehož odolnost v otěru je 30.000 otáček Martindale. 

Mezi hlavní výhody látky Palas patří snadná údržba, látka je totiž opatřena nešpinivou 

úpravou. 

Složení: 100% PES 
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 V rámci bakalářské práce bylo s textilií Palas provedeno celkem jedenáct zkoušek 

jejichž výsledky jsou uvedeny v tabulce 6.5.1. Pro zaznamenávání výsledků se používá 

označení křížkem (x) při nezapálení a kroužkem (o) při zapálení. 

Tabulka 6.5.1 Naměřené hodnoty doby působení plamene- textilie Palas 

Číslo zkoušky Doba působení 
plamenem [s] 

Výsledek Číslo zkoušky Doba působení 
plamene [s] 

Výsledek 

1. 3 x 8. 2 x 

2. 2 x 9. 1 o 

3. 1 o 10. 2 x 

4. 2 x 11. 1 o 

5. 1 o 12.   
 6. 2 x 13.     

7. 1 o 14. 
 

  

 Výsledky zkoušek shrnuje tabulka 6.5.2. 

6.5.2 Výsledné hodnoty- textilie Palas 

Doba působení 
plamene [s] 

Počet případů 
zapálení 

Počet případů 
nezapálení 

3 1 0 

2 5 0 

1 0 5 

 

 Z tabulárního přehledu viz tab. 6.5.2 je zřejmé, že se vzorky v méně případech 

nezapálily, tudíž jsou průměrné doby zapálení dle metodiky stanovené v ČSN EN ISO 

6940 počítány dle zaznamenaných dob, kdy nedošlo k zapálení. Hodnoty z tab. 6.5.2 byly 

dosazeny do rovnice 1. 

    
     

 
      

    = 1,5    2s 

 Tkanina Alcatraz byla kvůli svému homogennímu složení vláken zkoušena pouze 

v jednom směru. Při zkoušce nebyly zpozorovány žádné neobvyklé jevy. Průměrná doba 

zapálení je 2 sekundy. 
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6.6 Bytová textilie Rexoforo 

 Bytová textilie využívána v místech s velmi vysokým provozem a náročností na 

údržbu (restaurace, kavárny, bary atd.). 

Složení: 33% bavlna 

 38% PES 

 29% viskóza 

 V rámci bakalářské práce bylo s textilií Rexoforo provedeno celkem třináct 

zkoušek, jejichž výsledky jsou uvedeny v tabulce 6.6.1. Pro zaznamenávání výsledků se 

používá označení křížkem (x) při nezapálení a kolečkem (o) při zapálení. 

Tabulka 6.6.1 Naměřené hodnoty doby působení plamene- textilie Rexoforo 

Číslo zkoušky Doba působení 
plamenem [s] 

Výsledek Číslo zkoušky Doba působení 
plamene [s] 

Výsledek 

1. 7 x 8. 4 x 

2. 6 x 9. 3 o 

3. 5 x 10. 4 x 

4. 4 x 11. 3 o 

5. 3 o 12.  4 x 

6. 4 x 13.  3  o 

7. 3 o 14. 
 

  

 Výsledky zkoušek shrnuje tabulka 6.6.2. 

Tabulka 6.6.2 Výsledné hodnoty- textilie Rexoforo 

Doba působení 
plamene [s] 

Počet případů 
zapálení 

Počet případů 
nezapálení 

3 0 5 

4 5 0 

5 1 0 

6 1 0 

7 1 0 
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 Z tabulárního přehledu viz tab. 6.6.2 je zřejmé, že se vzorky v méně případech 

nezapálily, tudíž jsou průměrné doby zapálení dle metodiky stanovené v ČSN EN ISO 

6940 počítány dle zaznamenaných dob, kdy nedošlo k zapálení. Hodnoty z tab. 6.6.2 byly 

dosazeny do rovnice 1. 

    
     

 
      

    = 3,5    4s 

 Tkanina Rexoforo (obr. 14) byla kvůli svému homogennímu složení vláken 

zkoušena pouze v jednom směru. Při hoření tkaniny byl cítit velmi silný zápach a ve 

srovnání s ostatními vzorky nadprůměrná rychlost šíření plamene. Průměrná doba zapálení 

je 4 sekundy. 

 

Obrázek 16 Zkušební vzorek tkaniny Rexoforo po absolvování zkoušky snadnosti 

zapalitelnosti dle ČSN EN ISO 6940 

 

6.7 Bytová textilie Rexoforo GBZ 

 Totožný druh textilie, který byl popsán v kapitole 6.6 s tím rozdílem, že na tuto 

textilii byla aplikována protipožární impregnace EUCAM-textil. 

 EUCAM-textil je protipožární impregnace na textilie složená ze směsi dusíkatých 

a fosfátových sloučenin. V případě požáru způsobí impregnace vznik inertních plynů a 
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zuhelnatění látky. Výrobek není odolný vůči vodě, tudíž možnost využití je pouze ve 

vnitřních prostorech. Při správné a rovnoměrné aplikaci roztoku může být retardace aktivní 

až pět let. 

 V rámci bakalářské práce bylo s textilií Rexoforo provedeno celkem jedenáct 

zkoušek, jejichž výsledky jsou uvedeny v tabulce 6.7.1. Pro zaznamenávání výsledků se 

používá označení křížkem (x) při nezapálení a kolečkem (o) při zapálení. 

Tabulka 6.7.1 Naměřené hodnoty doby působení plamene- textilie Rexoforo GBZ 

Číslo zkoušky Doba působení 
plamenem [s] 

Výsledek Číslo zkoušky Doba působení 
plamene [s] 

Výsledek 

1. 6 o 8. 20 o 

2. 7 o 9. 20 o 

3. 8 o 10. 20 o 

4. 9 o 11. 20 o 

5. 10 o 12.   
 6. 15 o 13.     

7. 20 o 14. 
 

  

 

 Textilie Rexoforo GBZ (viz obr. 17) byla kvůli svému homogennímu složení 

vláken zkoušena pouze v jednom směru. V průběhu zkoušky bylo zpozorováno, že se látka 

již po šesti sekundách zapálí, ale plamenné hoření trvá méně jak 5 sekund, tudíž tento fakt 

dle ČSN EN ISO 6940 nelze považovat za trvalé hoření. Při době působení plamene nad 10 

sekund se tkanina již ani nezapálila. V pěti případech nedošlo při působení plamene po 

dobu 20 sekund k zapálení plošné textilie Refoxo GBZ, tudíž je považována za 

nehořlavou. 
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Obrázek 17 Zkušební vzorek tkaniny Rexoforo po absolvování zkoušky snadnosti 

zapalitelnosti dle ČSN EN ISO 6940 

 

a)    b) 

Obrázek 18 Srovnaní zkušebních vzorků Rexoforo (vz obr 18 a)) a Rexoforo GBZ (viz 

obr. 18 b)) po absolvování zkušebního měření dle metodiky ČSN EN ISO 6940 
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7 Závěr 

 Cílem této práce bylo stanovení požárně technických charakteristik vybraných 

bytových textilií, vyhodnocení a diskuze výsledků měření v návaznosti na požární 

bezpečnost. V první části bakalářské práce jsou uvedeny základní všeobecné fakty o 

textiliích, jejich popis a popis výroby. 

 V druhé části je podrobný popis jednotlivých druhů vláken, která byla součástí 

zkoušených materiálů. Popisované materiály jsou bavlna, polyester, polyakrylonitril a 

viskóza. Všechny čtyři materiály jsou současně hojně využívány a s velkou 

pravděpodobností je najdeme v každé domácnosti. Popsány jsou výrobní procesy, následky 

působení plamene a uvedeny základní vlastnosti.  

 Třetí část bakalářské práce se věnovala vytipovaným požárně bezpečnostním 

charakteristikám, které jsou pro požární bezpečnost textilních materiálů důležité. Nutno 

říct, že na látky vyrobené z jednoho typu vlákna bez modifikace nebo bez finální úpravy 

téměř nenarazíme. Markantní většina plošných textilií je buď mixem více druhů vláken 

nebo jsou určitým způsobem upraveny.  

 V další části je zdůvodněn výběr laboratorní zkušební metody, kterou se stala 

zkouška parametrů hořlavosti textilních materiálů podle ČSN EN ISO 6940 na zkušebním 

zařízení AutoFlamm Tester M233B. Vytipovaná PTCH, která byla zkoušena je snadnost 

zapálení. Kapitola obsahuje podrobný popis všech dílčích prvků, které jsou potřeba pro 

vykonání zkoušky. Je popsána příprava přístroje a průběh zkoušky, včetně výstupního 

protokolu. Laboratorní měření byla provedena v laboratoři materiálů na FBI. 

 K finální části práce patří samotné laboratorní činnosti, kdy bylo po konzultaci s 

čalounickým mistrem vybráno 6 zkušebních materiálů, které jsou u klientů velmi oblíbené 

a patří k těm nejvyužívanějším z bytových textilií vůbec. Zkušební materiál byl také 

vybírán dle toho, zda je předpoklad jeho využití i v budoucnu. Všechny materiály byly 

vyrobeny z jednoho a více zde popsaných textilních vláken.  

 Vyhodnocení a diskuze výsledků měření: při porovnání všech neretardovaných 

materiálů měla nejdelší průměrnou dobu zapálení tkanina Plastex, která je zhotovena pouze 

z PES vlákna a pokryta jemnou vrstvou PVC. Průměrná doba zapálení textilie Plastex je 



39 

 

dle ČSN EN ISO 6940 6 sekund. Zbylé materiály složeny sto procentně z polyesterového 

vlákna Alcatraz a Palaz disponují výrazně nižší dobou zapalitelnosti (Alcatraz 1 sekunda, 

Palaz 2 sekundy). Ani materiály s více druhy vláken nevykazovaly větší odolnost vůči 

zapálení (Safira 4 sekundy, Lyon 3 sekundy, Rexoforo 4 sekundy). Markantní rozdíl mezi 

zkušebními materiály nastal při zkoušení látky Rexoforo GBZ, která byla opatřena 

protipožární impregnací EUCAM-textil. Laboratorní měření potvrdilo předpokládaný 

výsledek, kdy během dvaceti sekund působení plamene na tkaninu nezapočalo trvalé 

hoření. Plošná textilie byla zapálena, ale do pěti sekund vždy uhasla. Dle zkušební 

metodiky ČSN EN ISO 6940 je takový materiál považován za nehořlavý. 

 Všechny neretardované zkoušené potahové čalounické materiály mají průměrnou 

dobu zapálení pod 10 sekund, což je v praxi velmi krátká doba na zamezení vzniku požáru. 

V rizikových objektech (koncertní sály, konferenční haly a další prostory s vysokou 

koncentrací lidí) kde není dle norem a jiných předpisů požadavek na retardované textilie, 

doporučuji jejich použití. Příkladem takové tkaniny je Trevira CS zmíněna v kapitole 3.3.2.  
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