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Požární bezpečnost budov je jistě 
důležitá, ale vše má své hranice?

Můžeme nařídit  
používání stále 
většího množství 
ochranných prvků 
nebo vyhodnotit 
dostupné 
statistiky, reálně 
vykalkulovat rizika 
a přijmout 
přiměřená opatření 
ve vyváženém 
poměru 
společenské 
nároky - přínosy

Rostoucí počet 
zranění a 
tragických úmrtí 
cyklistů mohou být 
předmětem 
rozsáhlé diskuse 
bezpečnostních 
expertů. 

Co můžeme udělat 
pro větší 
bezpečnost 
cyklistů?



Chceme bydlet v takovýchto budovách?

Co už víme :
Nejslabším 
článkem 
obvodové stěny 
budov jsou
z požárního 
hlediska 
průhledné 
otvorové 
výplně.

Pokud ne,  
pojďme se 
bavit o 
požární 
bezpečnosti 
kontaktně 
zateplených 
budov bez 
emocí a na 
základě faktů.



EPS s retardérem hoření

05 plynový hořák.mpg


Řízené simulace požáru v bytovém domě

Plamen z plně 
rozvinutého bytového 
požáru sahá vždy až              

k oknu vyššího podlaží

Výsledek působení 
ohně na okno vyššího 

podlaží po zkoušce

Tepelná izolace z EPS  po 
odstranění vrchních vrstev 

ETICS
Žádné šíření ohně přes izolaci

Zdroj: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) 



Požární odolnost otvorových výplní
0. minuta: počátek zkoušky

Zdroj: PROMAT



3. minuta: všechna zasklení drží

Zdroj: PROMAT



5. minuta: běžné izolační dvojsklo prasklo

Zdroj: PROMAT



22. minuta: speciální protipožární gelové 
zasklení prasklo

Zdroj: PROMAT



30. minuta: konec zkoušky – drátosklo 
vydrželo 

Zdroj: PROMAT



AKTUÁLNÍ POŽADAVKY 
NA  KONTAKTNÍ  ZATEPLENÍ 

BUDOV  S  ETICS  V  ČR  
DLE ČSN 73 0810:2016



Nové požadavky na ETICS v ČR
dle ČSN 73 0810:2016.



Nové požadavky na ETICS v ČR
dle ČSN 73 0810:2016.



Rozšíření požární bariéry A1/A2
dle ČSN 73 0810:2016



Velkorozměrová požární zkouška podle 
ISO 13 785-2 

(3 MW, 30 minut)

Zdroj: Sdružení EPS ČR



Průběh velkorozměrové zkoušky PAVUS 
(6.,12.,21.,34.minuta)

Při zkoušce nedošlo ke 
kolapsu zateplovacího 

systému s izolantem EPS

Zdroj: Sdružení EPS ČR



Porovnání výsledků velkorozměrové zkoušky bez a 
s EPS izolací o tl. 200 mm a s požární bariérou 

z MW šířky 200 mm

Maximální rozdíl teplot při 800°C byl do 100°C

stěna bez ETICS stěna s ETICS (EPS)

Zdroj: Sdružení EPS ČR



Zkoušení 200 mm širokých požárních bariér 
v Německu (ISO 13 785-2)

příprava vzorku                                  průběch zkoušky – hořící předmět vně stěny       vzorek po odstranění vrchní vrstvy       

Zdroj: IVH



Zkoušení 200 mm širokých požárních bariér v 
Německu (ISO 13 785-2)

11.minuta po flash over                             po 30 minutách –plamen se nerozšířil                 vzorek po odstranění vrchní vrstvy       

Zdroj: IVH



Je k dispozici nová brožura odzkoušených 
ekvivalentních detailů ETICS s EPS pro ČR

Zdroj: http://www.epscr.cz/obj/230/Brozura_zasady_pozarnich_reseni_web.pdf



POŽÁRNÍ STATISTIKY



Požární statistiky obecně (1) 

• Pro 16 zemí EU, pro které jsou k dispozici statistická data CTIF:

– Přímé a nepřímé škody spůsobené požárem v období 2006 – 2010 se pohybují od 

0,08 – 0,229% HDP.

Zdroj: CTIF « World Fire Statistics » vydání č. 17 – tabulka č. 18, 2012



Požární statistiky obecně (2)

Zdroj: www.ufsa.fema.gov/statistics

Počet úmrtí při požárech na milion obyvatel



Požární statistiky obecně (3)

Zdroj: Plastics Europe

Spotřeba plastů vs. oběti při požárech v Německu



Počet úmrtí na 100.000 obyvatel 
vlivem požáru

Zdroj: IHME, Global Burden of Disease (GBD)



Požární statistiky budov

Zdroj: Statistická ročenka 2014, HZS ČR

V ČR počet obětí požárů v budovách poklesl v roce 2014 na 63, tedy nejnižší úroveň za 
posledních 5 let. V porovnání s rokem 2010 je to o 33% méně obětí.

Rok 2010 2011 2012 2013 2014

Počet utonulých v ČR 259 220 209 223 191



Vliv kouření na úmrtnost v ČR

• 1 cigareta denně
– Muži: o 48% vyšší riziko srdečních onemocnění a o 25% vyšší riziko 

mrtvice.

– Ženy: o 57% vyšší riziko srdečních onemocnění a o 31% vyšší riziko 
mrtvice.

• Ročně v ČR zemře na následky kouření 18.000 lidí.

• Kouřením se zkrátí život o 15-18 let.

Zdroj: www.anamneza.cz



Studie finského technického a 
výzkumného centra (VTT)

Zdroj: VTT

• VTT provedlo rozsáhlou analýzu nebezpečí požáru pro ETICS s EPS.

• Studie se týkala obytných vícepatrových budov s až osmi patry a analýza se 
zaměřila na požáry, které začaly uvnitř budov, přičemž byly použity statistické 
údaje například o plošné výměře místností a požárním zatížení u typických 
bytů ve vícepodlažních budovách.

• Studie byla zaměřena na analýzu požárů, které  začaly uvnitř budov, jelikož ty 
jsou často mnohem závažnější, než požáry vyvolané z vnějšího zdroje, a 
většina požárů budov začne uvnitř nějaké místnosti a může mít vliv na fasádu 
po dosažení flash over a způsobit prasknutí oken.

• Pravděpodobnosti rozšíření ohně do bytů, které jsou nad místností vzniku 
požáru byly hodnoceny na základě výpočtu tepelných expozic a důsledků 
způsobených vnějšími plameny jak pro fasádu z ETICS s EPS, tak pro fasádu z 
nehořlavých materiálů.



Studie finského technického a 
výzkumného centra

Zdroj: VTT

• Do studie byly zahrnuty simulace 200 náhodných požárů (s několika 
parametry majícími statistická rozdělení) počínajících od bytů a šířících se na 
fasádu přes rozbité okno. Výsledky ze srovnání pravděpodobností šíření 
požáru byly následující: 

– Okno v druhém podlaží bylo rozbito v 31 ± 5 % případů (vztaženo na 
požáry, které se rozšířily oknem z místnosti s požárem na fasádu) s 
nehořlavou fasádou a  v 36 ± 5 % případů v případě EPS izolace. 

– Do asi 25 minut od začátku požáru je pravděpodobnost rozbití okna pro 
oba typy fasád velmi blízko u sebe. 

– Ve třetím podlaží byly konečné pravděpodobnosti stejné (5 ± 1%), ale u 
EPS izolace má rozbití okna tendenci nastat o něco dříve. 



F-N křivka úmrtí při požárech budov

ETICS s EPS

ETICS A2-s1,d0

Zdroj: VTT
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Závěry

• Změna ČSN 73 0810:2016  přinesla:

– Sjednocení požadavků na novostavby a rekonstrukce

– Rozšíření požárních bariér A1/A2 z 500 na 900 mm (4,5 x více než v Německu, 
Rakousku a na Slovensku)

– Řadu doplňkových požadavků (čl. 3.1.3.5)

• Požární bezpečnosti budov  je třeba věnovat patřičnou pozornost, ale ta by 
měla být vyvážená a úměrná skutečnému riziku (nejslabší článek jsou 
otvorové výplně, ale na ty nejsou kladeny stejné požadavky jako na ETICS).

• Bylo doloženo, že u ETICS, kde je tepelným izolantem pěnový polystyren,  se 
dosahuje prakticky stejná úroveň bezpečnosti života jako u ETICS, kde je 
tepelným izolantem minerální vlna (viz analýza VTT). 

• Z dostupných analýz a statistik nevyplývá potřeba zvyšování požárních 
požadavků na budovy s ETICS nad úroveň opatření, běžných v zemích EU.



Závěry
• Značné množství provedených středně a velkorozměrových požárních zkoušek 

ETICS s EPS potvrzují, že opatření přijatá v Německu, Rakousku a na Slovensku 
(horizontální požární bariéra A1/A2 šířky 200 mm) jsou naprosto dostačující.

• Ze závěrů analýzy „Porovnání zkoušek BS8414-1 & 2, konceptu DIN 4102-20, ISO 
13 785-1 & -2 a EN ISO 11 925-2“, zpracované britskou BRE Testing pro 
evropskou asociaci výrobců MV (EURIMA) vyplývá, že:

– Bylo prokázáno, že použití požárního pruhu přímo nad otvor (zdroj požáru) může 
zvýšit požární vlastnosti ETICS.

– Není prokázáno, jaký má tloušťka tepelného izolantu vliv na požární vlastnosti.

– Není možné určit, zda výška požárního pruhu má nějaký vliv na požární vlastnosti.

• Konvenční index toxicity je u EPS nejnižší ze sledovaných izolačních materiálů.

• Vliv EPS na životní prostředí je nejnižší ze sledovaných izolačních materiálů.

• Požární požadavky na budovy s ETICS v ČR by proto měly být upraveny na 
základě nových poznatků s ohledem na nežádoucí navýšení nutných nákladů,  
ekologické dopady a rostoucí rizika vzniku poruch ETICS v době plánované 
životnosti při dalším zateplování budov v ČR.



KOVENČNÍ INDEX  TOXICITY  (CIT)

Toxicita různých tepelně-izolačních 
materiálů 



Konvenční index toxicity (480 s)

Zdroj: Plastics Europe - Testy byly provedeny v laboratořích ve Švédsku dle 
EN 45545-2: 2013 v testovací komoře dle EN ISO 5659-2 při teplotním 
zatížení 25 a 50 kW/m2. 

Pro zahájení testu a jeho trvání 240 
a 480 sekund byly analyzovány tyto 
produkty: CO2, CO, HCN, NOX, 
SO2, HCL, HF, HBr. Z naměřených 
hodnot byl spočítán CIT - konvenční 
index toxicity.

25 kW/m2

25 kW/m2 pilot

50 kW/m2



Pro zahájení testu a jeho trvání 240 
a 480 sekund byly analyzovány tyto 
produkty: CO2, CO, HCN, NOX, 
SO2, HCL, HF, HBr. Z naměřených 
hodnot byl spočítán CIT - konvenční 
index toxicity.

Zdroj: Plastics Europe



ENVIRONMETÁLNÍ DEKLARACE 
O VÝROBKU (EPD)

Vliv různých tepelně-izolačních 
materiálů na životní prostředí



Analýza Environmentálních
deklarací o výrobku (EPD)

Zdroj:Environmentální organizace pro stavební výrobky (Environmental 
Construction Products Organisation– ECO) a Stavební ústav pro životní 
prostředí (Institut Bauen und Umwelt –IBU)

Spotřeba (neobnovitelé) primární energie (PEI n.r.), Potenciál globálního 
oteplování (GWP100) a Acidifikační potenciál(AP) shrnutý v ΔO13-Indexu, 
jasně ukazuje na výhody EPS v porovnaní s „tzv. ekologickými 
alternativami“, minerální vlna a dřevovlákno. 



Vliv stárnutí 

na technické vlastnosti ETICS

(dokumentováno laboratorním   
postupem zrychleného stárnutí )



Porovnání EPS a MW
užívaných pro ETICS

EPS             MW
Objemová hmotnost [kg/m3] 13,5-15 110-140

Pevnost v tahu TR [kPa] > 100 > 10 (7,5)

Pevnost ve smyku [kPa] > 50 > 20

Modul pružnosti ve smyku [kPa] > 1000 200-700

Dl.nasákavost při část. pon. [kg/m2] < 0,5 < 3,0

Tř.reakce na oheň izolantu E (D,C) A1/A2/B

Tř.reakce na oheň systému ETICS B A1/A2

EPS

MW



Vliv stárnutí
(střídavého vlhčení a zmrazování) 

na mechanické vlastnosti izolačních výrobků

• Výzkumný ústav pozemních staveb v Praze provedl v roce 
2017 zkoušky zrychleného stárnutí a následné měření 
vlastností izolačních desek z EPS a MW pro ETICS.

• Cílem bylo porovnat vliv stárnutí dvou izolačních materiálů 
na mechanické vlastnosti (pevnost v tahu, pevnost ve 
smyku a modul pružnosti ve smyku).

• Stárnutí bylo prováděno opakovaným difuzním vlhčením a 
zmražováním na teplotu -20°C.

• Každý cyklus trval 7 dní (3,5 dne vlhčení a 3,5 dne 
zmražování).

• Celkem bylo provedeno 15 cyklů.



Průběh cyklů vlhčení a zmrazování 
vzorků

Rozměry: 500x500x140 
mm

Rozměry odpovídají 
zkoušce dlouhodobé 
nasákavosti difuzí podle
EN 12088.

Difuzní 
vlhčení

vodou +50°C
3,5 dní

zmrazování
-20°C
3,5 dní



Změna hmotnosti vzorků po vlhčení

Zdroj: VUPS 2017



Vliv stárnutí na pevnost izolantů v tahu 
kolmo k rovině desky (TR)

EPS

MW

Zdroj: VUPS 2017



Vliv stárnutí na pevnost ve smyku 
EPS

Zdroj: VUPS 2017



Vliv stárnutí na pevnost ve smyku 
MW

Zdroj: VUPS 2017



MW po stárnutí



Vliv vlhkosti na tepelně izolační 
vlastnosti desek z EPS a MW

Pro zateplovací systémy je velmi důležité, 
aby si zachovaly své tepelně izolační 

vlastnosti po celou dobu své plánované 
životnosti na budově ( 25-50 let).



Vliv vlhkosti na tepelně-izolační 
vlastnosti izolantu

Zdroj: VUPS 2017



Co to v tepelně technické praxi 
znamená?

V suchém ideálním stavu mají oba materiály součinitel tepelné vodivosti srovnatelný :

ʎ = 0,036-0,038 W/mK 

Při běžné vlhkosti 0,4% obj. mají  :

EPS   :  ʎ =   0,039 W/mK 

MW   :  ʎ =   0,071 W/mK.

To znamená, že při běžně dosahovaném zvlhčení izolantu musíme použít téměř 
dvojnásobnou tloušťku MW,  abychom dosáhli  tepelně izolačního efektu EPS.



Multikriteriální porovnání různých 
izolačních materiálů pavučinový 

diagram



Pavučinový diagram pro ETICS
R = 5 m2K/W

Zdroj: Büro für Umweltchemie Zürich 2018



Děkuji za Vaši pozornost.

Ing. Pavel Zemene, Ph.D.


