
Dipl.-Phys. I. Kotthoff 

Vnější kontaktní zateplovací systémy a požární bezpečnost 
Základy a rámcové podmínky 
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Požární scénáře na obvodové konstrukci budovy 

2 

Požár sousední budovy Požár venku na fasádě Požár uvnitř budovy  
s plameny šlehajícími 

před fasádu 

statisticky nejčastější 



Návrhový požár (design fire)  - vně budovy 

Specifika: 

- Vznik požáru vlivem nesprávného chování člověka  

  (vandalismus, cílené žhářství, nedbalost atd.), 

-  požár se odvíjí od požárního zatížení, tzn. rozvoj požáru v čase závisí  

  pouze na hořícím materiálu, 

-  brzké zasažení fasády požárem  

- spadají sem i požáry způsobené vandalismem (Molotovův koktejl atd.) 

Charakteristika požáru 

• Začátek zasažení požárem:   3. – 7. min 

• Trvání plně rozvinutého požáru:    cca 15 min   

• Průměrná výška plamenů:     4 – 5 m 

• Maximální výška plamenů:               6 - 7 m 

• Uvolněná energie před fasádou:   1,5 – 3,5 MW   

Situace: 
Návrhový požár představují nejčastěji předměty při stěhování, 
odpad běžného objemu (více popelnic nebo maximálně jeden 
sběrný kontejner o objemu 1100 l), menší skládky 
nadrozměrného odpadu nebo odstavená standardní vozidla.  



Specifika: 
- opožděné zasažení fasády požárem, teprve po flash-over  

v místnosti začnou šlehat plameny ven, 

   
- požár se odvíjí od ventilace, intenzita požáru závisí   
  na přívodu čerstvého vzduchu do místnosti. 
 
 

Charakteristika požáru: 

• Začátek zasažení požárem:                         10 – 12 min   (flash-over) 

• Doba vystavení plně rozvinutému požáru před fasádou:   10 – 15 min   

• Průměrná délka plamenů nad nadpražím:                      3 m 

• Uvolněná energie před fasádou:                                         1,5 – 2,0 MW 
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Situace: 
Návrhový požár představují nejčastěji šlehající plameny, které 
při plně rozvinutém požáru (po flash-over) v přilehlé místnosti 
proniknou otvorem v obvodové konstrukci.  
V návrhovém požáru se pracuje s místností o velikosti cca 
20m², ve které je otevřené okno o velikosti cca 1/8 (2,5 m²) 
plochy místnosti. Jedná se o místnost v běžně využívané 
budově (kanceláře nebo byty), intenzita požárního zatížení 
cca 600 MJ/m², střední šíření požáru. Ve vzorci se počítá  
s celkovou uvolněnou energií cca 5 MW. 

Návrhový požár uvnitř budovy  
(prostorový požár na fasádě se šlehajícími plameny)  



Požár dvou motocyklů před fasádou výškového domu 

Požár v Hamburku, městské části Billsted dne 
27.04.2012 
- v noci hořely před skleněným přístavkem 2 motocykly, 

- rozšíření požáru zvenku dovnitř (zasaženo přízemí a 1. 
poschodí) okenními otvory, 
- působením tepla popraskalo několik okenních tabulí až do 
úrovně 3. poschodí, do bytů vnikl kouř, 
- jedna osoba byla těžce a 12 osob lehce zraněno 

- nehořlavé zateplení (zateplení minerální vlnou a   
  omítkou s minerálním pojivem) 

Malá auta 
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Vertikální šíření plamenů mezi podlažími 

12. minuta 

„flash-over“  v 1. poschodí 

20. minuta 

„flash-over“ v 2. poschodí 
25. minuta 

nehořlavá obvodová konstrukce bez obkladu fasády (bez zateplení) 

Plameny se rozšíří do horních poschodí okenními otvory i v případě, že jsou obvodové zdi zcela nehořlavé, 
a bez zásahu hasičů se dále šíří směrem nahoru! 



Zastavení šíření požáru v případě otvorů v obvodové zdi 
umístěných nad sebou 

 1. Potlačení vývoje požáru v místnosti, kde hoří  

     plošné hasicí zařízení (např. stabilní hasicí zařízení) 
 

2.  Odklonění šlehajících plamenů od fasády 

     ustupující poschodí; vyčnívající požárně odolné stavební prvky (> 1 m); přepážky, 
římsy 

 

3.  Protipožární úprava stěn a uzávěry otvorů ve všech poschodích 
     žádné otvory, automaticky řízené protipožární uzavření všech otvorů v obvodové 

zdi, částečně stabilní hasicí zařízení 
 

4. Včasný zásah jednotek požární ochrany  

    včasné odhalení požáru, rychlé vyhlášení poplachu 

Závěry: 

Stavební předpisy ve všech evropských zemích tolerují šíření požáru do 
dalšího poschodí, jinak by nebylo možné zajistit osvětlení a odvětrání 
společenských místností! 
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Cíl požární ochrany obvodových konstrukcí budov 

Cílem stavebních předpisů v oblasti požární ochrany  
obvodových konstrukcí budov musí být zabránění 
šíření požáru před zásahem hasičů z místa jeho vzniku 
o více než jedno nebo maximálně dvě poschodí 
směrem nahoru nebo dolů.  
 

Je nutné vyloučit ohrožení záchranných složek 
velkými odpadávajícími částmi fasády.  
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Protichůdné požadavky stavebních předpisů 

Bezpečnost 

Svoboda 
jednotlivce 

Hospodárnost Stavební předpisy 
Stanovení společensky přijatelných 
rámcových podmínek vyjádřených  

časově a hodnotově 
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Požární 
represe, 
hasičské 

záchranné 
sbory 
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ARAG-Tower Düsseldorf 
Výška 125 m, 32 poschodí, 950 lidí  

Po technické stránce dokážou hasiči hasit a otevřít hořící 
obložení fasády a zahraňovat osoby okny až do přibližně  
8. poschodí. Ve vyšších výškách už ne. 
 

V některých evropských zemích (např. v Německu) proto platí 
zákaz používání hořlavých stavebních materiálů nad touto 
výškovou hranicí. V jiných zemích (např. ve Velké Británii) je 
povoleno používat hořlavé stavební hmoty i ve výškových 
budovách, pokud mají speciální osvědčení o extrémní požární 
odolnosti. 

Limitující výška při hašení požáru a záchraně zvenku 



Zjištění 

1. Fyzikální proces požáru je na celém světe i v Evropě stejný 

2. Totéž platí i o možných místech požáru (požárním scénáři) 

3. Rozdíly mezi členskými státy tak můžou existovat pouze v: 

a) projektování budov, 

b) stavebních výrobcích a hmotách použitých k zateplení 
obvodových konstrukcí,   

c) národních protipožárních předpisech, úrovni bezpečnosti,  

d) použitých zkušebních metodách k určení protipožárních 
vlastností zateplovacích systémů. 

 



„Co národ, to jiné názvy...“  



Klasifikace fasád z požárního hlediska  

• Obvodová konstrukce zajišťující statiku 

    Požadavky na požární odolnost (fire resistant) 

    Uzavření místnosti (E), nárůst teploty (I), 

    Stabilita (R) 

    Nosné a nenosné  stěny podle EN 13501-2 

    Ochranná přepážka podle   EN 13830  

    Zkouška i 2 podlaží podle   EN 1364-4, 

    zahrnuje i šíření ohně 

 

• Zateplovací systémy (ETICS nebo zavěšené) 

   Požadavky na stavební hmoty („reakce na oheň“) 

   Vznětlivost, šíření požáru, nehořlavost 

   Chybí požadavky na požární odolnost  

   Klasifikace:  EN 13501-1 

ETICS     Obvodová konst. 
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Evropské zkušební postupy u stavebních hmot  
podle EN 13501-1  

Stavební hmoty s reakcí na oheň A1 a A2 (pec a kalorimetr)  

Určení výhřevnosti komponent 
(doplňkově SBI) 

Určení výdeje energie při extrémních 
podmínkách 750 °C   

Omezení potenciálně uvolněné energie produktů dané vlastnostmi materiálu. 



Evropský zkušební postup pro stavební hmoty 
podle EN 13501-1  

Stavební hmoty s reakcí na oheň B až E (požární zkušební komora a SBI)  

Požární zkušební komora 

Požární scénář:  
Namáhání menším definovaným plamenem (zápalka, 
zapalovač atd.)  

Zkušební konstrukce: 
zkouška v rovině:   výška 0,19 m (0,23 m), šířka 0,09 m 
plynový hořák s předmíchanou směsí: cca 0,1 kW, trvání 
0:15 min 
Výška plamenů: 2 cm (0,02 m) 

Cíl ochrany:  
Omezení vznětlivosti a šíření plamenů během stanovené 
doby 

Požární scénář:  
samostatně hořící předmět v rohu místnosti 
Zkušební konstrukce: 

Dispozice rohu: výška  1,5 m, šířka 1,5 m (1 m + 0,5 m) 

plynový hořák bez předmíchané směsi:  cca 30 kW, trvání 20 

min 
Výška plamenů: pulzující v rozmezí 0,8 – 1,2 m 

Cíl ochrany:  

Zabránit překročení definovaných mezních hodnot uvolněné 
energie ve stanoveném čase, bez vizuálního popisu šíření 
požáru 
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Zkušební zařízení SBI 

Problém: Zkušební vzorek je příliš malý na to, aby postihl všechny relevantní konstrukční 
vlastnosti zateplovacího systému.  



Pokusy s přirozeným ohněm na budovách (výzkum) 
Zavěšené odvětrávané fasády 

 (4 testy) 

Vnější kontaktní zateplovací systém 
ETICS s pěnovým polystyrenem EPS 

(4 testy) 

Dřevěný obklad 
(5 testů) 



Přehled národních zkušebních postupů u fasád 

Představeno firmou Rockwool International v institutu CSTB na první evropské konferenci k fasádám v listopadu 2014 v Paříži. 
Přehled zmíněných zkušebních postupů je užitečný. V popise samotném jsou obsaženy chyby! 
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Základní principy zkoušek fasád - CIB W 14 „pracovní skupina fasády“  

První principy zkoušek fasád, harmonizované na celosvětové a evropské úrovni, vznikly pod 
vedením požární zkušebny v Lipsku v roce 1988. 

Zavěšené fasády  
• plně rozvinutý požár na fasádách s okny 
• zkušebním tělesem je samotná obvodová zeď, která tvoří 
ohraničující konstrukci 

• dvoupodlažní, přesahující výšku 5 m 

• v úvahu přicházejí všechny zdroje požáru, které mají za 
následek rozvinutí plného požáru  

• zkoumání šíření požáru na části stavby 

   - okny 
   - spárami ve stropě 
   - spárami a kanálky v samotné fasádě  
• prokázána stabilita konstrukce fasády: nehroutí se, 

neodpadávají části fasády ani se požár nešíří vnitřně  

Obložení povrchu fasády 

• škálovaný požár na fasádách bez oken, proto požární zatížení  

   v komoře hned za fasádou (aniž by se zvýšila teplota v       
místnosti) 
• zkouška před plochou a/nebo zkouška v rohu  
•  zkušebním tělesem je obložení na nehořlavé 
   masivní obvodové zdi  
• dvoupodlažní, přesahující výšku 5 m 
• nahodilé požární zatížení hranicemi dřeva o 50 kg/m2 
• prokázáno šíření ohně přes obložení fasády 



 Zkoušky fasád 

Zkušební metoda Pokusy se skutečným 
požárem 

 

realistická simulace zkoumané 
požární situace na originálu 
(např. budově k demolici)  
s namontovanou fasádou jako  
v praxi (geometrie nosných zdí, 
zavěšené fasády, obložení 
fasád atd.)  
vždy jedinečný požár, těžko 
opakovatelný 

Zavěšené fasády 
(Doplnění k požární odolnosti) 

 

 Chování nenosných 
obvodových zdí 

 

LEPIR II (F), BS 8414-2 (UK), 
MSZ 14800-6 (H), SP 105 (S) 

Obložení 
(Doplnění ke stavebním hmotám)   

 

Obložení fasád, povrchů atd., 
stavební materiály  

extrémní plně 
rozvinutý požár 
(nad úrovní hranice 
výškových domů) 

 
BS 8414 – 1 (UK), SP 105 (S) 

Zkušební oheň  
v místnosti za fasádou 

 
ISO 13785 – část 2, GOST 31251 (UA), 
NFPA 285 (USA), CAN/ULC 134 (CAN) 

škálované požární zatížení 
(až k hranici výškových domů) 

 
ÖNORM 3800-5 (A), ad hoc 
zkouška (CH), DIN E 4102-20 (G), 
PN-90/B 02867 (PL) 

Zkušební oheň  
v otvoru za fasádou 

 
Evropský zkušební postup podle EOTA 

• simulace požárního zatížení různými zkušebními ohni, jako jsou např. hranice dřeva, hořící nádrž, plynový hořák) 
• interpretace výsledků zkoušek dle národních stavebních předpisů 
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Kontext 

• Začátek diskusí na evropské úrovni  
a zavedení EN 13501-1 (SBI) 

 

• Dokončení návrhu mandátu EU v r. 2004 
 

• V r. 2005 rozhodla EU o zastavení činnosti  
v CEN (EGF 388 (Construct 05/691)] 

 

• Dohoda mezi komisí a EOTA, že EOTA 
vyvine zkušební metodu k testování 
obložení fasád (Construct 05/716rev.1) na 
základě předchozího mandátu 

 

• V r. 2007 se konalo první zasedání expertní 
skupiny na téma fasády v EOTA,  
po 2 letech zastaveno 

 

• V dubnu 2013 předložil institut EOTA 
„Návrh technické zprávy 073, verzi  
z 11. ledna 2013, aktualizovanou dne 18. 
dubna“, poté následovala nová fáze diskusí 
trvající 2 roky 

2002 – 2014 (12 let odborné práce!!!!) 

Momentálně se znovu rozbíhá diskuse, 
výsledek je zatím nejasný…..  
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• Zkušební postup přirozeným požárem u nenosných systémů obložení obvodových 
konstrukcí, které jsou upevněny na vnějším povrchu budovy (fasády) včetně 
zateplení nebo bez zateplení. 

 

• Zkušební postup k určení vlastností požární ochrany (šíření požáru, podpora hoření 
a mechanické vlastnosti) systémů obložení obvodových konstrukcí. 

 

• Zkušební postup nesleduje protipožární vlastnosti vnějšího zateplovacího systému 
obvodových konstrukcí, protože stavební předpisy k tomu neobsahují žádné 
požadavky.  
 

• Namáhání požárem představuje prostorový požár po flash-over, při kterém plameny 
proniknou okny před fasádu, a požár s vnějším zdrojem (např. sběrný kontejner na 
odpad) poblíž fasády zasažené plameny 

 

• Vzhledem k odlišným požadavkům stavebních předpisů na obložení fasád  
v jednotlivých členských státech se používá jeden zkušební scénář (prostorový 
požár se šlehajícími plameny), ale se dvěma odlišnými úrovněmi namáhání. 
 

Rozsáhlá zkouška protipožárních vlastností systémů obložení obvodových zdí  
Návrh technické zprávy 073 institutu EOTA, 

Rozsah 
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• Šíření požáru (uvnitř a na povrchu systému obložení fasády)  
 

• Maximální výška plamenů  
 
• Vývoj teploty v čase  

 
• Postupné doutnání 

 
• Mechanické vlastnosti jako např. odkapávání hořících prvků, 

odpadávání dílů, selhání nebo zhroucení systému obložení fasády  

 
• Poškození všech vrstev systému obložení fasády požárem 

Výkonnostní charakteristika 

Rozsáhlá zkouška protipožárních vlastností systému obložení obvodových zdí 
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Rozsáhlá zkouška protipožárních vlastností systému obložení obvodových zdí 

320 – 380 kW 30 kW 3000 – 3500 kW 

Reakce na požár  
(test materiálu) 

Rozsáhlý  test 
(test systému obložení) 

jeden požární scénář: plameny se šíří otvorem 

První stupeň 
namáhání 

Druhý stupeň 
namáhání 

SBI 

Středně vysoké budovy Výškové budovy 
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Velkorozměrová zkouška protipožárních vlastností zateplovacích systémů 
obvodových konstrulcí 

• Jeden požární scénář: šlehající plameny z otvoru 

• Jedno zkušební zařízení: pro oba stupně namáhání 



Zařazení systému izolace do kategorie požární ochrany 

Systém zateplení se z pohledu požární ochrany skládá často z hořlavé izolační hmoty, která se 
aplikuje na masivní, nehořlavou obvodovou konstrukci (lepidlem nebo mechanicky) a je 
kompletně potažená základní vrstvou vyztuženou nehořlavou vrstvou skelné výztuže a následně 
omítkou.  

1 Obvodová konstrukce 
 
2 Lepidlo 
 
3 Izolace 
 
4 Základní vrstva (armovaná perlinkou) 
 
5 Vrchní omítka s nátěrem 



Stabilita vrstvy omítky systému zateplení při namáhání požárem  

Podmínky pokusu: 

- tepelnému namáhání je vystavena 
pouze vrstva omítky systému 
zateplení v souladu s křivkou plného 
požáru u požární odolnosti podle EN 
13501-2 po dobu více než 60 minut  

- vyztužený omítkový systém  
s disperzním pojivem, tenký (2 mm 
jádrové omítky a 2 mm lícní omítky, 
celkem 4 mm) a s vysokým podílem 
organických součástí  
(cca 10 % hmotnosti, suché) 

Začátek pokusu 60. minuta zkoušky v peci (vnější 
strana)  

60. minuta zkoušky (vnitřní strana)   

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Výsledky 

- na straně odvrácené od ohně nejsou 

plameny 

- nedojde k prohoření, uzavřená místnost 

 E 60 podle EN 13501-2 (50 x 50 cm) 

 E 30 podle EN 13501-2 (100 x 100 cm) 

 Maximální teplota na vnitřní straně 

     15 min 400 °C, 60 min 500 °C 

Vyztužená vrstva omítky systému zateplení působí jako požární ochrana izolace, která je 
umístěna pod ní, i při minimální tloušťce 4 mm!! 
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Základní protipožární opatření 

ochrana před prostorovým požárem    +   ochrana před vnějším požárem     =   ochrana fasády 

Opatření zahrnují vnější i prostorový požár! 



Možnosti protipožární ochrany u systémů zateplení  
s expandovaným polystyrenem EPS  

 

požární pás nad každým otvorem  
v obvodové zdi 

(zabránění proniknutí požáru do vrstvy izolace) 

průběžná protipožární zábrana 

(bezpečná hranice požáru na úrovni izolace  

v každém 2. poschodí)   

Školení na speciální podrobnosti o stínící technice  
a předsazených oknech není nutné 

alternativní řešení 

Potřeba speciálního školení na stínící techniku a předsazená 
okna 

Požární pás tvořený minerální vlnou 

Akceptuje se přenos požáru do dalšího poschodí 
lokálním ohněm stejně jako přeskok plamenů  
z okna do okna na masivní nehořlavé zdi, ale nesmí 
se rozvíjet hoření systému izolace 

Případ A 

Případ B 
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Děkuji Vám za pozornost! 

Pyroman z povolání se pokusí odpovědět na Vaše dotazy! 
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