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Výstupy a účasť OZ ZPZ

•

financovanie a zabezpečenie podkladov pre protipožiarne skúšky

v roku 2003 za účasti MVRR SR a MV SR – výsledky výstupu boli
využité pre zmenu č. 8 STN 73 0802 a Usmernenie MVRR SR
pre stavebné úrady,
● Usmernenie MVRR SR z 24. 8. 2007 pre povoľovanie zmien
stavieb – stavebných úprav zmenou tepelnej ochrany
zatepľovaním budov; Zmena oproti usmerneniu z 9. 2. 2005
● STN 73 2901:2008 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných
kontaktných systémov (ETICS), účinnosť od 1. 5. 2008;
●Vydanie 14 rozhodujúcich detailov na webovej stránke OZ ZPZ
ako „Návrh zásad riešenia detailov K Z S (ETICS) k spracovaniu
(realizačnej) projektovej dokumentácie pre projektantov“;

Výstupy a účasť OZ ZPZ
● STN 73 2902:2012 Navrhovanie a použitie mechanického
upevnenia pre spojenie s podkladom“ (kotvenie ETICS),
účinnosť od 1. 1. 2013;
● spoluúčasť na I M Z ku ETICS (KZS) vo Zvolene 4. 2. 2010, kde
následne 4 výstupy TSÚS n.o. boli vydané ako Usmernenie
prezidenta HaZZ pre Krajské riaditeľstva HaZZ,
● rokovanie dňa 27. apríla 2011 na podnet Združenia EPS s HaZZ
za účasti OZ ZPZ a FIRES s.r.o. k využitiu výsledkov skúšok
strednorozmerových podľa ISO 13 785 – 1 vykonaných u FIRES
a PAVUS Veselí n/L

2) Požiadavky a poznatky z PPB ETICS v krajinách
EAE a z toho vyplývajúce východiská pre SR,
Tieto poznatky boli získané v Európskej asociácii pre
ETICS (EAE) s orientáciou na poznatky a skúsennosti
Európskych partnerov v EAE:

● Rokovania o PPB stavieb na EAE- technická komisiaTC EAE, konaná dňa 6. septembra 2012 v Mníchove;
● Vystúpenie W. Maia, predstaviteľa EOTA na 2. ETICS
FORUM dňa 25. októbra 2012 v Štrasburgu;
● Poznatky DIBt (SRN) získané po hodnotení
požiarov v SRN v rokoch cca 2005 až 2011

Výsledok TC EAE dňa 6. septembra 2012;
● V SRN sa používajú PP zábrany výšky 200 mm u ETICS pri hrúbke
tepelnej izolácie nad 100 mm nad každým druhým poschodím
s minimál. hrúbkou omietkovej vrstvy 4 mm. Temer rovnako aj v
Rakúsku (rozdiely v landoch) a v Švajčiarsku. Francúzi majú bariéry
200 a 300 mm, požiadavky sú na hrúbku povrchovej úpravy. Bez
bariér zatiaľ Belgicko, Poľsko a SK. V Poľsku a Belgicku EPS
tvorí 90 až 95 %. Najprísnejší je predpis v CZ, ale využívajú skúšky
ČSN ISO 13 785-1 pre menšie výšky bariér. GB nerieši fasádu, treba
riešiť príčinu vzniku požiaru.
● Zástupca EOTA p. W. Mai odporúča 200 mm bariery nad každým
druhým poschodím pri hrúbkach TI >100-300 mm. Technická komisia
EAE odporúčala prednášku p. W. Maia na 2. ETICS FORUM

2. ETICS FÓRUM 25.10.2012 v Štrasburgu
Riešenie PPB stavieb navrhované pre ETICS predložil zástupca SRN
v EOTA Werner Mai. Poukázal na :
1) Fasády v prípade požiaru – šírenie ohňa,
2) Zhrnutie požiadaviek na fasády- ETICS,
3) Bezpečná (rovnocenná) aplikácia systémov ETICS:
● ETICS s minerálnou vlnou
● ETICS s EPS a (proti)požiarne bariéry,
4) Chovanie systémov EPS v prípade požiaru,
5) Špeciálne situácie
6) Sumarizácia, závery;
Celú prednášku je možné si pozrieť na www.ea-etics.com-2nd European
ETICS FORUM 2012→W.Mai: ETICS and precautionary measure against fire

Závery prednášky Wernera Maia
Hlavné body pre bezpečnosť ETICS v prípade požiaru sú:
● V ETICS používať ťažko horľavý (retardovaný) polystyrén (EPS/F
- trieda šírenia ohňa po povrchu konštrukcie E podľa EN 13 501)
● používať povrchové úpravy skúšané s ostatnými komponentami
ETICS. Používať len požadovanú hrúbku omietkovej vrstvy,
● Zhotovovanie požadovaných druhov ETICS s postupmi
uplatňovania výstužnej vrstvy omietky, uplatnenie
zapúzdrenia komponentov v systéme ETICS s inými
časťami budovy. Žiadne otvorené izolácie. Použitie
požadovaných detailov na styky konštrukcii a otvory,
● požiarne bariery majú byť plne kryté (zapúzdrené )
do výstužnej omietky ( do adhesiva)

Poznatky DIBt (notifikovaný orgán v SRN)
z hodnotenia požiarov v SRN v rokoch 2005 až 2011
DIBt pre odborníkov a verejnosť sformuloval poznatky z PPB
stavieb do vybraných otázok a odpovedí (www.dibt.de-Aktuel):
1) Požiar v budove (požiar v miestnosti)
Ak sa požiar v miestnosti včas neuhasí, dôjde v priemere po
8 až 12 minutách k prudkému vzplanutiu požiaru, ktorý
spôsobí prasknutie okenného skla. Plamene môžu nad
okenným prekladom dosahovať výšku 2,5 až 6 metrov.
Do 2 až 3 minút zničia okenné tabule, plamene vniknú do
miestnosti a začne horieť i na ďalšom podlaží. Ak nedôjde
k zásahu hasičov, preskakuje požiar cez otvory od jedného
podlažia do druhého postupne až po najvyššie podlažie a
aj do strechy budovy.

Poznatky DIBt z hodnotenia
požiarov v SRN v rokoch 2005 až 2011
2. Platí to tiež pre nehorľavé fasády z muriva alebo betónu?
Pri požiari u päty fasády, ale i pri požiari vychádzajúcom z miestnosti,
vždy dochádza ku kontinuálne pokračujúcemu šíreniu požiaru na
vonkajšej stene nad sebou ležiacich podlaží s otvormi až k streche,
pokiaľ včas nezasiahnu hasiči. To platí i keď sú fasády z nehorľavého
muriva alebo betónu.
3. Ako stabilné sú krycie vrstvy u WDVS (ETICS) v prípade
požiaru.
Izolačná hmota je vo WDVS v zabudovanom stave vždy celoplošne
„zapúzdrená“ (chránená). Už pri hrúbke 4 mm vydržia vrstvy omietky
vystužené tkaninou jednostranne plné namáhanie požiarom
dlhšie ako minimálne 30 minút, bez toho, že by sa otvorili.

Poznatky DIBt z hodnotenia
požiarov v SRN v rokoch 2005 až 2011
4. Čo z toho vyplýva pre stavebné právo?
Cieľom predpisov pre požiarnu ochranu na vonkajšej stene je na
všetkých fasádach a to i na horľavých, zabrániť tomu, aby sa požiar
smerom hore nešíril rýchlejšie ako u nehorľavej fasády s nad sebou
umiestnenými oknami. Stavebné právo sa orientuje pri svojom odhade
rizika na pravdepodobnosť výskytu tkz. obvyklých požiarov a tieto berie
za základ scenárov pre opatrenia. Extrémne požiare sa posudzujú
primerane, ale neberú sa za všeobecný základ. Cieľom protipožiarnej
ochrany z hľadiska stavebného práva na vonkajšej stene budovy je
zabrániť rýchlemu rozšírenie požiaru cez viac ako dve (nie jedno)
poschodia nad miestom vypuknutia požiaru pred hasiacim zásahom
hasičov. (doba 15 – 20 minút).

Poznatky DIBt z hodnotenia
požiarov v SRN v rokoch 2005 až 2011
5. Ako sa požiarne chovanie WDVS systémov skúša, kontroluje a
hodnotí?
Stavebniny sa skúšajú, klasifikujú a dozorujú podľa národných
noriem (DIN 4102-1), poprípade európskych noriem (DIN EN 13501-1).
Pre WDVS systém to znamená, že izolačné materiály, komponenty,
ako i celý systém sa skúšajú, vyhodnocujú a pravidelne dozorujú
nezávislými orgánmi. Doplňkove sa preveruje „zapúzdrenie fasád“ v
originálnom zabudovanom stave podľa DIN E 4102-20 ako súčasť
zásad pre osvedčovanie od DIBt, a aby se naviac mohli zabezpečiť
kritické situácie pri zabudovaní. Záverečné vyhodnotenie výsledkov
skúšania sa pre WDVS uskutoční udelením technického osvedčenia
od stavebného dozoru centrálne, čo uskutočňuje DIBt Berlín.

Poznatky DIBt z hodnotenia
požiarov v SRN v rokoch 2005 až 2011
6. Ako sa chová WDVS s polystyrénom ako izolačným materiálom
v prípade požiaru?
Najprv sa ohreje vrstva omietky u WDVS systémov a izolačná hmota,
ktorá je pod ňou. Tvrdá pena z polystyrénu zmäkne a taví sa od teploty
cca. 140 °C. Tavenina tečie vo vnútri systému smerom dolu na preklad
otvoru. Tam sa vystupujúcimi plameňmi ďalej ohrieva, čiastočne sa
odparuje a čiastočne sa pyrolyzuje na horľavé plyny. Súčasne sa
ohrievajú plyny za vrstvou omietky a rozťahujú sa. Až do hrúbky
izolačnej hmoty 100 mm je zaťaženie taveninou tak malé, že sa preklad
neroztrhne. Ťažko vznietitelné systémy WDVS s hrúbkami izolácie viac
ako 100 mm sa preto uskutočňujú s opatreniami protipožiarnej ochrany.

Poznatky DIBt z hodnotenia
požiarov v SRN v rokoch 2005 až 2011
8. Sú protipožiarne zábrany po každých dvoch podlažiach
dostačujúce?
Áno, bolo to potvrdené v rade pokusov s prirodzeným požiarom v
reálnych budovách, tak i u mnohých originálnych požiarnych pokusoch
vykonaných podľa DIN E 4102-210. Keď sú požiarne zábrany na
fasáde budovy v každom druhom poschodí, môže pri požiari ležať
protipožiarna zábrana priamo nad miestom vypuknutia požiaru alebo
tiež o ďalšie vyššie podlažie.
9. Je ochrana prekladu účinnejšia alebo lepšia, ako
protipožiarna bariera?
Obe riešenia sú rovnako hodnotné a z hľadiska osvedčovania
konformné opatrenía. Sú preukázané skúškami.

Zásadné odporúčanie prístupu
a postupu riešenia PPB stavieb v SRN
1) V SRN nové požiadavky na energetickú hospodárnosť
budov už používajú viac rokov a preto riešia PPB sEPS
pomocou 200 mm barier u TI >100 mm v ETICS
2) Podľa DIN 4102-20 sa skúšajú konštrukčné detaily
nadpražia a ostenia s trojnásobným zdrojom plameňa
a dvojnásobným rozmerom skúšobnej vzorky oproti ČR
3) Výsledky mnohých požiarov v SRN viedli k opätovnému
prehodnoteniu riešenia PP barier nad každým druhým
podlažím a najvyšší technický dozor SRN DIBt potvrdil,
že tieti riešenia sú bezpečné, nevedú k šíreniu požiaru

ETICS ako stavebný výrobok - predpisy
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011 (CPR), ktorým
sa stanovujú harmonizované podmienky pre uvádzanie
stavebných výrobkov na trh. C P R nadobudla účinnosť 24. 4. 2011.
Podľa čl. 66 CPR sa činnosti vykonané podľa smernice 89/106/EHS
do 1. júľa 2013 hodnotia ako v súlade s CPR.
SR v súvisiacich orgánoch EÚ zastupujú:
Stály výbor pre stavebníctvo pri ER: za Slovensko
MDVRR SR - Ing. Katarína Bzovská,
Osvedčovacie miesto za SR: Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.:
EOTA ( usmerňujúci dokument - novela ETAG 004 na EAD je termínovaná
na 1.7.2013, TC 88/89 pripravuje harmonizovanú normu na ETICS)
Bez poznatkov z týchto predpisov nemožno navrhnúť správne ETICS

ETICS ako stavebný výrobok - predpisy
•

Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení

neskorších predpisov :
a) do 30. júna 2013 sa činnosti vykonávané podľa smernice
89/106/EHS hodnotia ako v súlade s CPR (čl. 66),
b) novela zákona predložená do NR SR. Obsahuje činnosti
a postupy týkajúce sa uvádzania stavebných výrobkov na trh
mimo Nariadenia č. 305/2011;
● Vyhláška MVRR SR č. 558/2009 Z. z ., ktorou sa ustanovuje
zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené,
systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní
značiek zhody. Vyhláška č. 145/2011 Z. z. nesúvisí s ETICS.

Vyhláška MVRR SR č.558/2009 Z. z.
Príloha č.1 Skupiny stavebných výrobkov s určenými
systémami preukazovania zhody.
Položka 2101 :
Tepelnoizolačné systémy na vonkajšiu tepelnú ochranu
stien (kontaktné zatepľovacie systémy–KZS, resp. ETICS)
na báze mechanicky upevňovaných alebo lepených
tepelnoizolačných dosiek omietaných jednou alebo viacerými
vrstvami malty.
ETICS – External Thermal Insulation Composite Systems.
Systém preukazovania zhody na základný účel 2+ ,
Podľa reakcie na oheň náchylné na zmeny vo výrobe alebo
nenáchylné na zmeny vo výrobe (§ 4 ods. 3, písm. a, b)
(určuje sa skúšaním) je systém preukazovania zhody 1
resp. 2+. Určí to notifikovaná osoba.

Vplyv smernice č. 89/106/EHS
na Stavebný zákon ( novela č. 237/2000 Z. z.)
§ 43d Základné požiadavky na stavby
(1) Stavba po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti musí
vyhovovať základným požiadavkám na stavby;
§ 43f Stavebné výrobky. Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a
použiť a stavebný výrobok, ktorý podľa osobitných predpisov1k) je
vhodný pre použitie v stavbe na zamýšľaný účel
§ 43g Stavebné práce sú odborné činnosti, ktorými sa uskutočňuje
stavba zo stavebných výrobkov.
(2) Ak sa na stavebné práce vzťahujú bezpečnostné alebo
hygienické predpisy, technické normy, všeobecne zaužívané pracovné
postupy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spôsob použitia,
stavebné práce sa musia vykonať v súlade s ním.Daná záväznosť STN

Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z.
o všeobecnotechnických požiadavkách vo výstavbe....
Časť II. Stavebnotechnické požiadavky na stavbu, technické
zariadenia stavby a úžitkové vlastnosti stavby
Oddiel 1 Základné požiadavky na stavbu (§ 14 - § 21)
§ 15 Požiarna bezpečnosť
Stavba musí spĺňať požiadavky požiarnej bezpečnosti podľa
osobitného predpisu. 14)
___________
14) Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 288/2000 Z. z., ktorou sa
ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri
výstavbe a pri užívaní stavieb
(Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. nahradila vyhlášku č.288/2000 Z.z.)

Súčasný stav
v ďalších predpisoch pre ETICS
Vyhláška MV SR č. 225/2012 Z. z. zo dňa 7.8.2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z.
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb;
Vyhláška č.225/2012 Z. z. nemení § 98 a má toto znenie odseku 2:
(2) Zmeny stavieb sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti navrhujú
podľa tejto vyhlášky... Ak protipožiarna bezpečnosť stavieb sa navrhla
a realizovala do 30. 9. 2000 (projekt. dokumentácia bola vypracovaná
podľa § 101) sa zmeny stavieb z hľadiska protipožiarnej
bezpečnosti môžu navrhnúť podľa STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť
stavieb. Zmeny stavieb – TO JE I DO BUDÚCNOSTI VÝCHODISKO

Usmernenie pre stavebné úrady
Usmernenie MVRR SR pre stavebné úrady z 24. 8. 2007
pre povoľovanie zmien stavieb – stavebných úprav
zmenou tepelnej ochrany zatepľovaním budov.
Bolo vydané po účinnosti zákona č. 555/ 2005 Z. z. a
nahradilo pôvodné usmernenie pre stavebné úrady z
roku 2005 (povoľovanie zmien stavieb – stavebných
úprav zmenou tepelnej ochrany zatepľovaním budov),
ktoré reagovalo v texte na STN 73 802/zmena 8 a na
dohovor medzi MVRR SR a Prezídiom HaZZ

Projekt pre realizáciu by mal obsahovať
aj riešenie všetkých zásadných detailov :
napr. detaily obvodového plášťa, detaily okien,ich osadenia, detaily
strechy, detaily balkónov, lodžií a terás, detaily súvisiace s návrhom
výstužnej mriežky v zatepľovacích systémoch (ETICS) vyplývajúce
zo zásad riešenia protipožiarnej bezpečnosti, odsúhlasených
Prezídiom hasičského a záchranného zboru.
Ich nesprávne zhotovenie môže negatívne ovplyvniť výsledný efekt
zatepľovania budov (tepelnými mostami, zatekaním a pod.), čo
môže stavebný úrad podľa okolností konkrétneho prípadu stanoviť
aj v podmienkach stavebného povolenia (§ 66 Stavebného zákona)

PP skúšky a ich výsledky v ČR a SR
Združenie EPS SR objednalo vo FIRESe s.r.o.
skúšky podľa STN EN 13 501-1 až do hrúbky
tepelnej izolácie EPS 70/F 200 mm a skúškami sa
preukázalo splnenie stanovených kritérií. Neskôr
boli vykonané aj strednorozmerové skúšky podľa
STN ISO 13785-1 a pri týchto skúškach nedošlo
k šíreniu ohňa po povrchu skúšobnej vzorky
a namerané teploty boli nižšie ako teploty vzniku
požiaru v strede tepelnej izolácie v skúšanom
ETICS.

Spolupráca HaZZ a TSÚS n.o (OZ ZPZ)
Správne detaily ETICS musia byť nielen obsahom
technickej dokumentácie, ale ich poznanie aj
východiskom pre návrh predpisov alebo
hodnotenie konkrétnej realizácie na stavbe.
K tomu sa uskutočnilo napríklad vo Zvolene
dňa 4. februára 2010 z podnetu Prezídia HaZZ
inštruktážno-metodické zamestnanie príslušníkov
KR a OR HaZZ, ktorí posudzujú riešenie PPB
stavieb.

I M Z ku KZS vo Zvolene 4. 2. 2010
Pri posúdení projektovej dokumentácie zmeny stavieb vrátane KZS
následne pri spracovaní a vydaní stanoviska k stavbe, ktorá je
zaradená do skupiny II. podľa STN 73 0834 nepožadovať:
 určenie konštrukčného celku;
 výpočet odstupových vzdialeností;
 zväčšenie pôvodných otvorov a zmenu ich spôsobu otvárania
v chránenej únikovej ceste,
 zateplenie obvodových stien lodžií MVD, v stavbách s požiarnou
výškou najviac 22,5 m a v stavbách viac ako 22,5 m do výškovej
polohy požiarneho úseku najviac 22,5 m;
 v štítovej stene bez otvorov v stavbách s požiarnou výškou viac
ako 22,5 m použitie tepelnej izolácie s triedou reakcie na oheň
najviac A2 a ETICS s triedou reakcie na oheň najviac A2-s1,d0

I M Z ku KZS vo Zvolene 4. 2. 2010
Prílohou zápisu z tohoto rokovania podpísaným prezidentom
HaZZ Nejedlým bol popis a detaily:
● zhotovenia zateplenia na štíte budovy bez okien,
● alternatívne vytváranie detailu ETICS v úrovni parapetu,
● vytvorenie kontaktného tepelnoizolačného systému
v oblasti bleskozvodu.
Na základe výsledkov skúšky stredného rozmeru podľa STN
ISO 13785-1 vykonanej dňa 9.3.2011 notifikovanou osobou
FIRES s.r.o. Batizovce, vydalo MV SR (HaZZ) usmernenie zo
dňa 26.7.2011, kde akceptuje variantné riešenie nadpražia
okna (balkónových dverí) s využitím APU-lišty. Usmernenie
bolo rozoslané Krajským riaditeľstvám HaZZ

Rokovanie na FIRES s.r.o. - 27.4.2011
K posúdeniu bolo daných 8 protokolov zo skúšok reakcie na
oheň, z toho päť od PAVUSu a.s. a tri od FIRESu s.r.o.
U 7 vzoriek bolo simulované nadpražie, jedna skúška hodnotila
založenie systému. Hrúbka tepelnej izolácie bola 120, 160 a 200
mm. Skúšali sa ETICS s EPS/F ,ale vo vzdialenosti 150 mm od
spodného okraja bola izolácia kombinovaná s MW hrúbky
200, 50 a 20 mm. Z rozboru vyplynulo, že ani pri jednej skúške
nedošlo k šíreniu požiaru po povrchu konštrukcie, nedošlo ani
k horeniu horného okraja skúšobných vzoriek, povrchová úprava
spolu s výstužnou vrstvou si zachovala celistvosť a teplota na
vnútornej vrstve u všetkých ETICS vo výške 500 mm od
spodného okraja bola menšia ako teplota vzplanutia EPS

Zhrnutie výsledkov, východiská
1) Podľa pozvánky cieľom odborného seminára APPO je vytvoriť
jednotný názor na riešenie PPB obvodových stien stavieb a stanoviť
kritéria na obvodové steny stavieb
2) Príspevok OZ ZPZ poukazuje na kroky, ktoré sa od roku cca 2000
až po súčasnosť postupne vykonali, čiže neboli riešené systémove,
ale predpisy boli postupne doplňované novelami a usmerneniami,
3) Príspevok OZ ZPZ súčasne ukázal nutnosť doplniť z hľadiska
uplatnenia ETICS riešenia a výstupy, ktoré sa vytvorili v spolupráci
HaZZ s TSÚS n.o. v rokoch 2010 až 2011 a využiť aj výsledky protipožiarnych skúšok vykonaných združením EPS SR a ČR podľa
STN a ČSN ISO 13 785-1 a STN ISO 13 501-1.

Zhrnutie výsledkov, východiská
4) Príspevok poukazuje nato, že nové predpisy vytvárajú predpoklad
pre zmeny najskôr po 1. 7. 2013 a ich akceptácia nemôže byť vykonaná
bez účasti TSÚS n. o. a združení výrobcov T.I. za účasti HaZZ
a MDVRR SR (odd. preukazovania zhody stavebných výrobkov).
5) Dôvodom pre zmenu zhotovovania ETICS sú nové predpisy pre EHB,
účinné v roku 2013, z ktorých vyplýva, že v ETCS sa budú uplatňovať
tepelné izolácie hrúbky >100 až 300 mm, čo je možné riešiť pri uplatnení
EPS/F v ETICS pomocou protipožiarnych zábran cez dve poschodia,
6) OZ ZPZ zásadne odporúča uplatniť a riešiť protipožiarne zábrany
výšky 200 mm do výšky 300 mm nad okenným otvorom. Táto výška
zábran bola overená mnohými skúškami v SRN, ale aj v CZ a SK.

