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Fabián, Tomáš. Zkušební metody a hodnocení kontaktních zateplovacích systémů z 

hlediska požární bezpečnosti staveb. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2013, 

39 s. 

Bakalářská práce se zabývá zkušebními metodami a hodnocením vnějších kontaktních 

zateplovacích systémů z hlediska požární bezpečnosti staveb. Na začátku práce jsou 

stručně popsány zkoušky, kterými se zkouší materiály nebo celé systémy používané 

k zateplování budov. V další kapitole jsou uvedeny podmínky zařazení těchto materiálu do 

tříd reakce na oheň dle druhu provedených zkoušek a v nich dosažených výsledků. Je zde 

také řešena problematika zateplování staveb, kde klasifikace materiálu a jeho třída reakce 

na oheň je jednou ze stěžejních vlastností při rozhodování o použití konkrétního výrobku 

jako fasádního systému. Závěrem práce jsou uvedeny některé materiály používané pro 

zateplování budov. 
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třídy reakce na oheň 
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This thesis deals with test methods and evaluation of external thermal insulation composite 

systems in terms of fire safety of buildings. At the beginning of the work there are briefly 

described trials which materials or entire systems used for thermal insulation of buildings 

are tested. The next chapter states conditions for classifying these materials into the 

reaction categories in relation to the fire according to the type of tests performed and their 

achievements. There is also solved the issue of thermal insulation of buildings, where the 

classification of the material and its reaction to fire class is one of the main characteristics 

when deciding to use a particular product as a facade system. In conclusion of this work 

there are indicated some of the materials used for thermal insulation of buildings. 
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Úvod 

 Zvláště v posledních letech je možné v České republice sledovat rychle rostoucí 

trend zateplování stávajících objektů a novostaveb. Rozhodnutí k zateplení budovy může 

mít hned několik důvodů. Asi nejčastějším z nich je snížení energetické náročnosti budovy, 

kdy správným zateplením můžeme ušetřit až polovinu tepelné energie a u stále 

oblíbenějších nízkoenergetických a pasivních domků to může být ještě více. Přímo s tím 

souvisí ochrana životního prostředí, kdy správně zateplená stavba má mnohem menší 

spotřebu tepelné energie a stává se ekologičtější. Dalším z důvodů může být nutnost 

opravy obvodového pláště a jeho následná regenerace. Budova navíc zateplením získá 

mnohem atraktivnější vzhled. Správným zateplením také docílíme k zlepšení mikroklimatu 

uvnitř budovy a omezíme vznik plísní a nadměrné vlhkosti.  

Jednou z možnosti efektivního zateplení je použití tzv. vnějších kontaktních 

zateplovacích systémů (VKZS). Tento systém je složen z několika částí (lepící hmoty a 

kotvících prvků, tepelně-izolačního materiálu, základní vrstvy s výztuží a konečné 

povrchové úpravy) a je dodáván ve formě průmyslově vyráběných výrobků. Při konečném 

použití se mechanicky montuje a lepí na vnější stranu obvodových zdí. Kvůli vysokému 

nebezpečí požáru zvláště výškových obytných budov je třeba rozhodnout a jasně stanovit 

pravidla pro zateplování objektů a určit, kdy je ještě možno použít hořlavých izolantů, jako 

je např. fasádní polystyren (EPS-f), a kdy už je nutné z požárního hlediska použít izolant 

nehořlavý (minerální vlákno – MV). Požární požadavky na VKZS jsou řešeny v normách a 

závisí hlavně na tom, o jaký druh stavby se jedná, jak bude užívána a také na výšce 

objektu. Rozlišuje se také, zdali se jedná o novostavbu nebo o dodatečné zateplení stávající 

budovy (kolaudované před rokem 2000), kde jsou požadavky na zateplení méně přísné. 

Důraz by měl být kladen také na založení a použití vhodného izolantu v atypických 

detailech stavby, jako je například oblast soklu, nadpraží a ostění. 

Podstatou požárních zkoušek je zjistit chování zkoušeného materiálu v případě 

zasažení požárem, ať už se jedná o požár jednoho tělesa (např. odpadkového koše) nebo 

plně rozvinutý požár. Sleduje se přitom mnoho parametrů, jako je například šíření plamene 

po povrchu, odkapávání materiálu, vývin kouře, přispívání materiálů k rozvoji požáru, atd. 

Cílem bakalářské práce je tedy zhodnocení zkušebních postupů a vhodnost používání 

vnějších kontaktních systémů v České republice z hlediska požární ochrany. 
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Rešerše 

V této kapitole je uveden seznam publikací a norem, které se zabývají problematikou 

zateplování budov a zkoušením materiálů nebo systémů používaných k zateplování. 

BRADÁČOVÁ, Isabela. Požární bezpečnost staveb I. – Nevýrobní objekty. 2. vydání. 

Ostrava: SPBI, 2010, 228 s. ISBN 978-80-86-111-77-3. 

Publikace se zabývá zajištěním požární bezpečností staveb v nevýrobních 

objektech. Vychází ze stěžejních zákonů, právních předpisů a norem v oblasti požární 

bezpečnosti staveb a snaží se jim dát logickou návaznost a přehlednost.  

ČSN 730802. Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. Praha: Český normalizační 

institut, 2009, 122 s. 

 Tato norma obsahuje postupy pro projektování stavebních nevýrobních objektů 

z hlediska požární bezpečnosti a dále změn staveb stávajících nevýrobních objektů a 

prostorů. Jedná se o jednu ze stěžejních norem v oblasti požární ochrany staveb. 

 

ČSN 730804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty. Praha: Český normalizační 

institut, 20010, 156 s. 

 Tato norma obsahuje postupy pro projektování stavebních výrobních objektů 

z hlediska požární bezpečnosti a dále změn staveb stávajících výrobních objektů a 

prostorů. Jedná se o jednu ze stěžejních norem v oblasti požární ochrany staveb. 

 

ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Praha: Český normalizační 

institut, 2009, 44 s. 

Touto normou jsou upřesněny požadavky na zajištění požární bezpečnosti staveb ve 

vztahu k normám ČSN 730802, ČSN 730804 a dalším. Mimo jiné je zde řešena 

problematika dodatečného zateplování a zateplování novostaveb. 

 

ČSN EN 13501-1+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: 

Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. Praha: Český normalizační institut, 

2010, 45 s. 

Tato norma klasifikuje výrobky, dle provedených zkoušek, a zařazuje je do 

příslušných tříd reakce na oheň. Zvlášť jsou zde řešeny stavební výrobky kromě 
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podlahových krytin a izolací potrubí, podlahové krytiny a izolace potrubí. Výrobky jsou 

zde klasifikovány ve vztahu k jejich konečnému použití. 

 

ČSN ISO 13785-1 Zkoušky reakce na oheň pro fasády - Část 1: Zkouška středního 

rozměru. Praha: Český normalizační institut, 2010, 16 s. 

Zkouška dle této normy charakterizuje vnitřní požár, který působí na obvodový 

plášť stěny. Zvlášť se klade důraz na zkoušení atypických detailů, jako je nadpraží, ostění 

nebo založení v oblasti soklu. Tato norma neslouží jako zkušební pro následné zařazení do 

tříd reakce na oheň, ale dle výsledků této zkoušky lze ovlivnit nutnost použití požárních 

pásů. 

 

ČSN EN ISO 1182 Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti. Praha: Český 

normalizační institut, 2010, 36 s.  

Touto normou se stanoví nehořlavost stavebních výrobků vystavených teplotám, 

jako při plně rozvinutém požáru. Touto metodou se zkouší stejnorodé stavební výrobky a 

všechny podstatné složky nestejnorodých stavebních výrobků. 

 

ČSN EN 13823 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě 

podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu. Praha: 

Český normalizační institut, 2010, 88 s. 

 Dle této zkušební normy se fasádní systém vystaví působení plamene, který 

charakterizuje požár odpadkového koše. Sleduje se následné šíření plamene po povrchu a 

případné odkapávání materiálu. Plamenem se působí na plochu materiálu. 

 

ČSN EN ISO 11925-2 Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků 

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

Český normalizační institut, 2011, 32 s. 

 Tato norma stanová zkušební postup pro výrobky, které jsou vystaveny účinkům 

malého zdroje plamene z pískového hořáku. Hořákem se výrobek zapaluje na plochu nebo 

na hranu po určitou dobu. Sleduje se, zda došlo k šíření plamene, a také případné 

odkapávání materiálu a následné zapálení filtračního papíru. 
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ČSN EN ISO 1716 Zkoušení reakce výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla (kalorické 

hodnoty). Praha: Český normalizační institut, 2010, 28 s. 

 Dle této normy se stanovuje množství spalného tepla, které je látka schopna uvolnit 

při spálení v kalorické bombě. Tato hodnota je důležitá pro zjištění toho, jak bude látka 

přispívat k hoření v případě plně rozvinutého požáru. 

 

ČSN 730863 Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu 

stavebních hmot. Praha: Český normalizační institut, 1991, 16 s. 

 Účelem zkoušky dle této zkušební normy je zjistit zda se může požár šířit po 

povrchu zkoušeného materiálu. Určuje se tzv. index šíření plamene v mm.min
-1

. 

V současné době slouží pouze jako doplňková zkouška k tzv. SBI testu.  
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1 Seznam použitých termínů a zkratek 

Abychom porozuměli termínům, zkratkám a značkám používaných pro hodnocení 

výrobků je třeba si je popsat a vysvětlit. Podrobně jsou vysvětleny a vypsány v normách  

ČSN EN 13501-1+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: 

Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň, ČSN EN 13823 Zkoušení reakce 

stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené 

tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu a ČSN EN ISO 13943 Požární 

bezpečnost - Slovník. 

1.1 Seznam použitých termínů 

Boční rozšíření plamene (LFS) též horizontální rozšíření plamene musíme 

zaznamenat, pokud v průběhu zkoušky nastane na 

povrchu zkušebního tělesa trvale plamenné hoření po 

dobu 5 s v jakékoli výšce mezi 500 mm a  

1000 mm 

Flashover efekt  jedná se o fázi požáru, kdy dojde k celkovému 

zapálení všech objektů v místnosti, kde teploty 

dosahují až cca 600 °C. Při flashover efektu dochází 

k přeskočení plamenů z lokálního zdroje na další 

zahřáté předměty v místnosti a v této fázi může shořet 

až 80 % všech hořlavých hmot. Tento efekt může 

vzniknout pouze v uzavřených prostorách. [1] 

Materiál  je jednotlivá základní látka nebo rovnoměrně 

rozložená směs látek, např. kov, kámen, dřevo, beton, 

minerální vlna s rovnoměrně rozloženým pojivem 

nebo polymery. 

Nestejnorodý výrobek  je výrobek, který nevyhovuje požadavkům na 

stejnorodý výrobek. Je to výrobek složený z jedné 

nebo více složek (vrstev), které jsou podstatné nebo 

nepodstatné. 

Nepodstatná složka  je materiál, který netvoří významnou část 

nestejnorodého výrobku. Za nepodstatnou složku je 
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považována vrstva o plošné hmotnosti < 1,0 kg/m
2
 

nebo tloušťky < 1,0 mm. 

Plamenně hořící kapky/částice  jsou části materiálu, jenž se oddělují v průběhu 

požární zkoušky od zkušebního tělesa a pokračují 

v plamenném hoření po minimální dobu uvedenou ve 

zkoušce nebo zapalují filtrační papír umístěný pod 

vzorkem. 

Podstatná složka  je materiál, který tvoří významnou část 

nestejnorodého výrobku. Za podstatnou složku je 

považována vrstva o plošné hmotnosti ≥ 1,0 kg/m
2
 

nebo tloušťky ≥ 1,0 mm. 

Spalné teplo (PCS) je tepelný obsah látky při dokonalém hoření, kdy 

všechna vzniklá voda je zcela kondenzovaná za 

stanovených podmínek [MJ/kg nebo MJ/m
2
]. 

Stejnorodý výrobek je výrobek obsahující pouze jeden materiál a tento 

materiál má stejnou hustotu a složení v celém svém 

objemu. 

Výhřevnost (PCI) je tepelný obsah látky při dokonalém hoření, kdy 

všechna vzniklá voda je přeměněna v páru za 

stanovených podmínek [MJ/kg nebo MJ/m
2
]. 

1.2 Seznam použitých zkratek 

DP1   konstrukční systém nehořlavý je tvořen svislými i vodorovnými 

konstrukcemi pouze druhu DP1 jedná se například o stavby s betonovými, 

ocelovými nebo ocelobetonovými skelety. [2] 

DP2   konstrukční systém smíšený musí mít svislé nosné a požárně dělící 

konstrukce druhu DP1 a vodorovné nosné a požárně dělící konstrukce 

mohou být DP2 jedná se například o staré zděné stavby s dřevěnými 

trámovými strop. [2] 

DP3   konstrukční systém hořlavý může být proveden buď tak, že svislé i 

vodorovné konstrukce jsou pouze druhu DP2 a nebo některá ze svislých 
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nebo vodorovných nosných nebo požárně dělících konstrukcí má charakter 

konstrukce DP3. [2] 

FIGRA0,2MJ  je maximální hodnota poměru uvolněného tepla ze zkušebního tělesa za 

příslušného času při použití mezní hodnoty THR 0,2 MJ 

FIGRA0,4MJ  je maximální hodnota poměru uvolněného tepla ze zkušebního tělesa za 

příslušného času při použití mezní hodnoty THR 0,4 MJ 

Fs     šíření plamene [mm] 

SMOGRA  je rychlost vývinu kouře; maximální hodnota poměru množství kouře 

vyvinutého ze zkušebního tělesa a příslušného času 

∆T   vzrůst teploty [K] 

tf    doba trvalého plamenného hoření [s] 

THR600s  je celkové množství tepla uvolněné ze zkušebního tělesa v prvních  

600 s vystavení plamenům hlavního (primárního) hořáku [MJ]. 

TSP600s  je celkový vývin kouře ze zkušebního tělesa v prvních 600 s vystavení 

plamenům hlavního (primárního) hořáku [m
2
]. 

∆m    úbytek hmotnosti [%] 

VKZS  vnější kontaktní zateplovací systém 
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2 Metody zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň 

Přechodem na Evropské zkušební normy se na začátku roku 2002 v celé Evropské unii 

sjednotil systém zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň a jejich následného 

zařazování do příslušných tříd reakce na oheň, tzv. Eurotříd. Zkoušky reakce na oheň 

můžeme rozdělit na zkoušky malého rozměru, zkoušky středního rozměru a 

velkorozměrové zkoušky.  

2.1 Zkoušky malého rozměru 

Zkoušky malého rozměru provádějí v České republice tři zkušebny a to zkušebna 

PAVUS, a.s., zkušebna Centrum stavebního inženýrství a.s. (CSI) a Technický ústav 

požární ochrany (TÚPO) v Praze. Tyto zkušebny jsou ve svých laboratořích schopny 

provádět všechny zkoušky potřebné pro stanovení třídy reakce na oheň (A1, A2, B, C, D, 

E, F) dle ČSN EN 13501-1+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb 

- Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. Zadavatel zkoušky si musí 

stanovit a určit, pro jakou třídu chce tento výrobek zkoušet. Pokud výrobek zkouškami pro 

tuto třídu nevyhoví, musí se buď upravit a nechat přezkoušet nebo se následně zkouší pro 

horší třídu. Výrobky zařazené do tříd A1 nebo A2 nepřispívají k šíření plamene ani 

k rozvoji požáru. (viz Tabulka 1) 

Tabulka 1 Přispívání materiálu k flashover efektu dle třídy reakce na oheň [3] 

Druh 

výrobků 

Třída reakce 

na oheň 
Příspěvek k rozvoji požáru 

Nehořlavé 

výrobky 

A1 
Nepřispívají k rozvoji požáru a k vývoji kouře (např. deska z 

MV) 

A2 Nepřispívají významně k rozvoji požáru (např. SDK deska) 

Hořlavé 

výrobky 

B 
Velmi omezeně přispívají k růstu požáru (např. ISOVER 

Twinner) 

C 
Omezeně přispívají k prostorovému vzplanutí - „flashover" 

efekt 

D Přispívají k „flashover" efektu (např. konstrukční dřevo) 

E Výrazně přispívají k „flashover" efektu (např. fasádní EPS) 

F Výrobky nezařazené do A1 ÷ E 

2.1.1 Zkouška nehořlavosti [4] 

 Zkouškou nehořlavosti se snažíme zjistit vlastnosti materiálu, zvlášť pak jeho 

hořlavost, v době plně rozvinutého požáru, kdy dochází k tzv. flashoveru neboli celkovému 

vzplanutí, kdy teploty dosahují několika set stupňů. Přesný postup zkoušky a sestavení 
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zkušebního zařízení je podrobně popsán v ČSN EN ISO 1182 Zkoušení reakce výrobků na 

oheň - Zkouška nehořlavosti.  

Jelikož je tato zkouška velmi energeticky náročná, přísná a probíhá za vysokých 

teplot, zkouší se pouze výrobky nehořlavé třídy A1 popř. A2. Zkoušejí se zároveň pouze 

stejnorodé výrobky nebo podstatné složky nestejnorodých výrobků. V případě zkoušení 

výrobku jako systému (např. VKZS) zkouší se každá vrstva systému zvlášť. Zkušební 

zařízení sestává z pece, která je tvořena trubkou ovinutou topnou spirálou a uzavřenou 

v izolovaném obalu. Pec se umístí na podstavec, opatří se krytem proti průvanu a nad pec 

se umístí zrcadlo pro lepší pozorování vzorku. Zkušební těleso se do trubky pece vkládá 

pomocí zařízení, které je vyrobeno z kovové tyče. Na jeho konci je upevněn držák 

válcového tvaru (drátěný košíček), do kterého se umisťuje zkoušené těleso.  Teplota je 

zjišťována a zaznamenávána pomocí termoelektrických článků umístěných na zařízení. 

Zkušební těleso je válcového tvaru o průměru 45 mm a výšce 50 mm. V průběhu zkoušky 

nesmí být zařízení vystaveno průvanu, působení slunečního záření a teplota v místnosti se 

během zkoušky nesmí změnit o více jak 5 °C. Pec je vytápěna pomocí elektrického proudu. 

Příkon pece se seřídí tak aby aspoň po dobu 10 min byla teplota v peci na hodnotě 750 °C. 

Připravené zkušební těleso se vloží do držáku a následně do pece a zapne se časoměrné 

zařízení.  Zkouška probíhá maximálně 60 min a poté je zkoušené těleso vyjmuto z pece. 

Zkouší se celkově pět těles, přičemž se u každého zaznamenává jeho hmotnost v gramech 

před a po zkoušce, poznamenává se výskyt a doba případného trvalého plamenného hoření. 

A dále se zaznamenává pomocí termočlánků počáteční, maximální a konečná teplota 

v průběhu zkoušky.  

Výsledkem u každého tělesa je úbytek hmotnosti (%), zdali byl pozorován výskyt 

plamenného hoření a nárůst teploty v peci.  Náročnost této zkoušky dokládá i fakt, že i 

nehořlavá tepelná izolace (MV) nemusí vyhovět podmínkám této zkoušky z důvodu 

množství obsaženého pojiva v materiálu. Z dostupných zkoušek vyplývá, že v případě MV 

je úbytek materiálu po zkoušce z důvodu obsažení pojiva 3,53 %, nárůst teploty v peci je 

18,08 °C a nevyskytuje se zde plamenné hoření. U EPS, který zcela shoří, byl tento úbytek 

100 %, avšak nárůst teploty v peci byl jen 10,1 °C, což je způsobeno velkým obsahem 

vzduchu v jeho složení. [3] 
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2.1.2 Stanovení spalného tepla [5] 

Způsob stanovení spalného tepla je podrobně popsán v ČSN EN ISO 1716 

Zkoušení reakce výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty). 

K provedení této zkoušky se používá kalorimetr. Kalorimetrem lze změřit spalné teplo 

materiálu, což je tepelný obsah látky po dokonalém vyhoření. Při této zkoušce je zkušební 

těleso o stanovené hmotnosti (v případě pevného materiálu je max. hmotnost 50 g a u 

materiálu v kapalném stavu je to minimálně 10 g materiálu v sušeném stavu) vloženo do 

kalorimetrické bomby, která je napuštěna kyslíkem o čistotě 99,5 % a je zde vytvořen 

přetlak 3 MPa. Bomba je ponořena do kalorimetrické nádoby, která je naplněna přesným 

množstvím destilované vody. Kalorimetr se uzavře. Nastaví se zařízení pro měření teploty 

a voda v kalorimetrické nádobě se ohřeje na stejnou teplotu jako voda v plášti.  Vzorek je 

zapálen kelímkovou nebo cigaretovou metodou. Poté už pouze sledujeme teplotu vody 

v nádobě kalorimetru, která je zaznamenávána každou minutu. Výpočtem stanovíme 

spalné teplo zkoušeného materiálu vyjádřené v MJ/kg. Abychom splnili podmínku pro 

výrobky A1 a A2 musí hodnota spalného tepla zůstat pod určitou hodnotou (viz. kapitola 

3.2.6 a 3.2.7). V případě nestejnorodého výrobku se každá jeho složka musí měřit zvlášť 

stejně jako u stejnorodého výrobku a poté se vypočítá spalné teplo pomocí spalného tepla 

nestejnorodého výrobku a plošné hmotnosti každé jednotlivé složky. Musí se zkoušet 

minimálně 3 vzorky.  

 

Obrázek 1 Zkušební pec  

(Zdroj: ČVUT, K124, Hejtmánek P.) 
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2.1.3 Test jednotlivým hořícím předmětem (SBI TEST) [6] 

SBI test neboli single burning test je zkušební metoda, která stanovuje reakci 

stavebních výrobků při vystavení tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu. Tento 

test je prováděn dle zkušební normy ČSN EN 13823 Zkoušení reakce stavebních výrobků 

na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku 

jednotlivého hořícího předmětu. Tato evropská norma je obzvláště určena pro chování 

plošných stavebních výrobků v případě účinku plamene, kromě podlahových krytin, které 

se dle této normy nezkoušejí.  

Zkouška probíhá ve zkušební místnosti, která má danou vnitřní výšku a vnitřní 

rozměry podlahy. Stěny jsou zhotoveny z materiálů klasifikovaných do třídy A1 nebo A2, 

většinou se jedná o sádrové desky, kalcium-silikátové desky nebo šamotové tvarovky. Do 

této místnosti se zaváží vozík s testovaným výrobkem, proto musí být vybavena 

otevíratelnými dveřmi a dvěma okny pro sledování průběhu zkoušky. Na vozíku jsou 

umístěny dvě vzájemně kolmé části zkušebního tělesa a hlavní (primární) pískový hořák. 

Zkušební těleso je ve tvaru L a sestává ze dvou křídel (částí) označovaných jako krátké a 

dlouhé s přesně stanovenými rozměry a tloušťkou maximálně 200 mm. První primární 

hořák je umístěn ve dně vozíku a druhý sekundární (pomocný) hořák, který je určen ke 

kalibraci, je umístěn na sloupku rámu, do kterého je zavážen vozík, proti rohu zkušebního 

tělesa. Jako palivo do hořáků se používá technický propan o čistotě nejméně 95 %. Dále 

jsou součásti měřícího zařízení odsávací zvon, sběrač na vrchu odsávacího zvonu a 

 Obrázek 2  Poloautomatický kalorimetr IKA C 200  

(zdroj: VŠB TUO, FBI, LUM C312, foto autor) 
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odsávací potrubí ve tvaru J o stanovených rozměrech, štít obdélníkového tvaru k ochraně 

zkušebních těles před působením plamenů sekundárního hořáku, přepínač pro přívod 

hořlavého plynu k jednotlivému hořáku a zadní desky použité za křídly zkušebního tělesa. 

Sestavení zkušebního tělesa může být buď normové, nebo jako při konečném použití. 

Odsávání kouře musí být zajištěno během zkoušky nepřetržitě o průtoku od 0,50 m
3
/s do 

0,65 m
3
/s. 

Princip zkoušení spočívá v tom, že na zkušební těleso, které je tvořeno ze dvou 

svislých křídel vytvářejících pravoúhlý roh, působí plameny primárního hořáku 

umístěného na vozíku v rohu. Plameny pískového hořáku mají tepelný výkon 30 kW, což 

simuluje klasický požár odpadkového koše v rohu místnosti. Účinky plamene na těleso se 

hodnotí 20 minut a sledují se tyto parametry: tepelný výkon, vývin kouře, boční 

(horizontální) šíření plamene, odpadávající plamenně hořící kapy a částice.  

Většina měření je vykonávána automaticky v odsávacím potrubí, které je vybaveno 

čidly pro měření teploty, útlumu světla neboli hustota kouře, která se měří vizuálně 

paprskem odtahu, molárních zlomků O2 a CO2 a laminární proudění vzduchu, které se měří 

Pitotovou trubicí. Tyto veličiny jsou převáděny do počítače, kde jsou zaznamenávány a 

použity pro výpočet objemového toku, rychlosti uvolňování tepla a rychlosti vývinu kouře. 

Vizuálně se sleduju vodorovné (horizontální) šíření plamene a odkapávání nebo 

odpadávání hořících kapek a částic. 

Vždy se musí zkoušet tři sady těles. V případě materiálů používaných pro VKZS se 

sleduje pouze vodorovné šíření plamene. Jestliže těleso dosáhne plamenného hoření 

minimálně po dobu 5 s na povrchu v jakémkoliv čase zkoušky vzdálené hrany dlouhého 

křídla ve výšce mezi 500 mm a 1000 mm musíme zaznamenat boční rozšíření plamene. 

SBI testem při zkoušení VKZS je uvažován pouze požár uvnitř budovy. V případě vnějšího 

požáru, např. od vedlejší budovy nebo jiného hořícího předmětu, může být výkon plamene 

mnohonásobně větší. 
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Jako doplňková zkouška k SBI testu slouží zkouška dle ČSN 730863 Požárně 

technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot. Tato 

zkouška není natolik průkazná, aby přímo určovala třídu rekce na oheň. V této zkoušce je 

znázorněna malá místnost, kde je zdroj plamene, který se následně šíří chodbou, kde jsou 

odnímatelnou minerální vlnou utvořena okénka, kterými se zkouška vizuálně pozoruje. 

Zkouška probíhá 30 min, anebo dokud plamen nedosáhne hranice 60 cm od okraje vzorku. 

 

 

2.1.4 Zkouška malým zdrojem plamene [7] 

 Zkouška malým zdrojem plamene je určena pro stanovení zapalitelnosti výrobku 

malým zdrojem plamene (např. od zápalky nebo svíčky) a je podrobně popsána v normě  

ČSN EN ISO 11925-2 Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků 

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

Posouzení zapalitelnosti je určeno na základě šíření plamene po zkoušeném výrobku ve 

svislém směru. Dále se zde posuzuje odkapávání materiálu respektive tvorba hořících 

kapek, které by byly schopny zapálit předmět pod ním (v tomhle případě filtrační papír). 

Tato metoda se používá i pro podlahové krytiny. 

 Zkušební komora je skříň vyrobená z plechů z nerezové oceli opatřená prosklenými 

dveřmi určenými k pozorování chování výrobku při vystavení plamene. Zkušební komora 

je umístěna pod vhodnou digestoří a ve větraném prostoru. Při zapnuté digestoři a hořícím 

hořáku by měla být rychlost proudění vzduchu v komínku 0,7 m/s. Jako zdroj zapálení se 

Obrázek 3 Zkouška jednotlivým hořícím předmětem [3] 

 



 

14 

 

používá malý plynový hořák, který je umístěn na pohyblivém posuvném roštu a je 

umožněno i nastavení úhlu ke svislé ose. Jako palivo se používá technický propan o čistotě 

95 % a tlak plynu v hořáku musí být v rozmezí 10 kPa až 50 kPa.  Zkušební těleso se musí 

vyříznout z výrobku dle šablony, aby bylo 250 mm dlouhé a 90 mm široké. Má mít 

tloušťku maximálně 60 mm. Pokud má výrobek větší tloušťku, musí být odříznutím 

neexponovaného povrchu ztenčen. Kromě tloušťky materiálu je také nutno určit jeho 

objemovou hmotnost (u tlustších materiálů) a plošnou hmotnost (u materiálů tenčích). Pro 

každý výrobek se musí zkoušet nejméně 6 zkušebních těles.  

 Dle požadavků zadavatele se těleso zkouší po dobu 15 s nebo 30 s a dle toho se pak 

zařazuje dle příslušných tříd reakce na oheň a zapalování se provádí na hranu nebo na 

povrch (jedná se o standardní postup). Pokud při zamýšleném konečném použití výrobku 

nemůže dojít k působení plamene na hranu je tento výrobek zkoušen plamenem pouze na 

plochu (např. podlahové krytiny). Pokud by při konečném umístění a použití výrobku 

mohlo dojít k působení plamene na hranu, pak se tento výrobek musí zkoušet na obě 

varianty. 

Před zkušebním pokusem se nejprve musí nastavit správná poloha hořáku, kterou je 

třeba zafixovat příslušnými šrouby. Při expozici na plochu je vzdálenost hořáku od vzorku 

5mm a osa hořáku musí protínat podélnou osu vzorku ve vzdálenosti 40mm do jeho spodní 

hrany. Pokud se provádí zapalování na hranu, tak vzdálenost ústí hořáku od spodní hrany 

vzorku je 16 mm. Poté hořák sklopíme do polohy, kdy jeho osa svírá s vodorovnou 

rovinou úhel 45° a zajistíme. Na zkušební těleso se vyznačí hranice vzdálenosti 150 mm od 

místa zapalování a těleso se vně komory umístí do držáku, tak aby spodní hrana vzorku 

byla posunutá o 30 mm od spodního okraje držáku. Těleso v držáku umístíme do komory a 

zkontrolujeme vzdálenost hořáku. Pod držák dáme misku z hliníkové fólie a do ní 

umístíme dva kusy filtračního papíru. V případě odpadávání plamenně hořících kapek 

sledujeme jeho možné vzplanutí. Zapálíme hořák ve svislé poloze a po ustálení plamene 

nastavíme za pomoci ventilu jeho výšku dle měřidla na 20 mm. Je třeba zabránit 

náhodnému dotyku tělesa s plamenem. Hořák sklopíme do pracovní polohy pod úhlem 45° 

a vodorovně ho posouváme, až plamen dosáhne předem určeného bodu na tělese. 

V okamžiku prvního dotyku plamene začneme měřit čas a necháme působit plamen dle 

požadavků buď 15 s nebo 30 s a poté hořák plynulým pohybem oddálíme.  
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V případě materiálů používaných u VKZS pro zařazení do Eurotřídy E nesmí 

plamen po 15 s působení přesáhnout hranici 150 mm do 20 s od začátku působení plamene 

pro zařazení do třídy E. V případě působení plamene 30 s nesmí plamen přesáhnout hranici 

150 mm do 60 s od začátku působení plamene, abychom mohli výrobek zařadit do  

Eurotřídy B, C nebo D. 

V tomto testu lze určovat výrobky, jejichž vlastnosti nelze zjistit při SBI testu, 

jelikož rychle shoří (např. různé fólie). Tato zkouška slouží jako doplňková k SBI testu. 

Požadavky pro klasifikaci materiálů řeší podrobně norma ČSN EN 13501-1+A1 Požární 

klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků 

zkoušek reakce na oheň. 

 

  

Obrázek 4 Zkouška malým zdrojem plamene  

(zdroj: VŠB TUO, FBI, LUM C312, foto autor) 

 



 

16 

 

2.2 Zkoušky středního rozměru [8] 

Zkoušky ve středním měřítku již nemají za cíl klasifikovat zkoušený materiál do 

evropské třídy reakce na oheň a ani nejsou pro tuto klasifikaci požadovány. Tyto zkoušky 

si kladou za cíl zjistit chování zkoušeného VKZS v podmínkách, které by měly 

napodobovat skutečný požár. Zvlášť jsou pak vhodné pro zkoušení atypických detailů, jako 

je založení v oblasti soklu, nadpraží a ostění. Přesný zkušební postup je podrobně popsán 

v normě ČSN ISO 13785-1 Zkoušky reakce na oheň pro fasády - Část 1: Zkouška 

středního rozměru a národní příloze této normy. 

Zkouška dle ČSN ISO 13785-1 Zkoušky reakce na oheň pro fasády - Část 1: 

Zkouška středního rozměru charakterizuje nejhorší možnou variantu vzniku vnitřního 

požáru a to je v koutu zkušebního tělesa o úhlu 90°. Uspořádání tělesa ve zkušebním rámu 

je velmi podobné jako při SBI testu, ale hořák na těleso nepůsobí čelně na plochu, ale na 

celou spodní hranu delšího křídla. Nosný rám zkušebního tělesa je umístěn v laboratorním 

prostředí, v němž je zajištěno větrání a prostředky pro odvod zplodin hoření. Je složen 

z jedné zadní a dvou bočních stěn. Výška všech částí je 2,8 m a dolní okraj zkušebního 

tělesa musí být 0,4 m nad úrovní podlahy. Přesné požadavky na konstrukci rámu jsou 

uvedeny v normě. Zkušební těleso by mělo reprezentovat skutečný systém používaný 

v praxi, takže všechny detaily spojů, upevnění na konstrukční rám, atd. by měly odpovídat 

podmínkám při konečném použití. Jako zdroj působení požáru je použit propanový hořák o 

tepelném výkonu 100 kW v celém průběhu zkoušky. Hořák je umístěn na podlahu podélně 

pod zkušební těleso a zadní stěna hořáku se musí dotýkat držáku tělesa. Nad volným 

prostorem hořáku je kamenivo a písek. Ve středu vnějšího povrchu zkušebního tělesa je 

umístěna sada měřících termoelektrických článků ve vzdálenostech vždy 0,5 m od sebe. 

Také je zde umístěn radiometr pro měření tepelného toku. Na těleso se nakreslí příčné 

viditelné značkovací čáry v intervalu 0,5 m, zapálí se pilotní plamen hořáku a do 10 s se 

musí seřídit na výkon 100 kW. Průběh zkoušky se zaznamenává fotograficky nebo na 

video a zaznamenává se vznícení zkušebního tělesa, rozšíření plamene do výšek dle 

značkovacích čar, proniknutí plamene z možné dutiny za vnějším povrchem zkušebního 

vzorku. Zkouška se ukončí, jakmile hoří intenzivně horní okraj tělesa nebo po 30 min. 

Národní příloha NA dále upřesňuje požadavky na zkoušení tělesa v oblasti založení 

(soklu) a nad okenními prostory, dále upřesňuje a jasně specifikuje způsob měření teploty a 

rozšíření plamene. Tato příloha mimo jiné také stanoví, že u dodatečných vnějších 

tepelných izolací u stávajících objektů s požární výškou h > 12 m se u okenních a jiných 
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otvorů se prokazuje touto zkouškou nešíření plamene při výkonu hořáku 100 kW po dobu  

15 min. V případě zkoušky založení (soklu) se předpokládá nižší uvolněné teplo v případě 

požáru (koš, odpad, atd.) a rychlejší a snadnější likvidace požáru jednotkami PO. Z tohoto 

důvodu zkouška trvá také jen 15 min, avšak při výkonu hořáku pouze 50 kW.   

Pokud průměrná teplota žádného termoelektrického článku umístěného na povrchu 

zadního křídla ani v žádné z vrstev uvnitř izolačního materiálu nebo dutiny zadního křídla 

nepřekročila ve výšce 0,5 m od dolní hrany zkušebního tělesa v průběhu zkoušky teplotu 

350 °C, pak zkoušený systém splní požadavky na nešíření plamene po vnějším povrchu 

nebo tepelnou izolací ve smyslu ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb – Společná 

ustanovení. Abychom nemuseli zkoušet izolant na každou tloušťku zvlášť, můžeme použít 

tzv. rozšířenou aplikaci výsledků zkoušek, kde se jako nejhorší případ volí tloušťka 

izolantu 200 mm. Výsledky zjištěné touto zkouškou můžeme použít pro menší tloušťky 

izolantů, ale i pro větší tloušťky v případě stejného konstrukčního a materiálového 

provedení, včetně všech detailů. 

  
Obrázek 5 Průběh zkoušky středního rozměru [9] 
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2.3 Zkoušky velkého rozměru [10] 

Zkouškami velkého rozměru dle ISO 13785-2  Reaction to fire tests for fasades – Part 

2: Large-scale test se zkouší VKZS při extrémním zatížení plně rozvinutého bytového 

požáru. V ČR tyto zkoušky nejsou závazné ani povinné, jelikož zkouška středního rozměru 

je pro vyzkoušení atypických detailů a vlastností materiálu zatím dostačující. Jedná se 

zároveň o velice nákladnou zkoušku, tudíž je výrobci pouze zřídka využívaná. Po úspěšně 

provedené zkoušce středního rozměru, kdy systém Isover TWINNER od firmy BAUMIT, 

spol. s.r.o. splnil požadavky požární bezpečnosti VKZS ve smyslu ČSN 730810 Požární 

bezpečnost staveb – Společná ustanovení, rozhodla se tato společnost vyzkoušet tento 

systém i velkorozměrovou zkouškou. Při zkoušení toho systému nedocházelo k šíření 

požáru po fasádě a ani uvnitř, zateplení zůstávalo celistvé a teplota uvnitř vzorku byla max. 

242 °C. Z daných výsledků vyplývá, že je možné tento systém použít pro zateplování 

novostaveb, kde nahrazuje nutnost použití nehořlavých pásů nebo pro nahrazení 

nehořlavých pruhů u staveb dodatečně zateplovaných. [9] 

  
Obrázek 6 VKZS s izolantem Isover TWINNER při zkoušce velkého rozměru [9] 
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3 Klasifikace materiálů používaných jako VKZS dle výsledků 

zkoušek 

3.1 Přijetí souborů evropských norem pro zkoušení stavebních výrobků 

a klasifikaci podle jejich reakce na oheň v ČR 

Donedávna bylo zkoušení stavebních materiálů z hlediska reakce na oheň specifikem 

vesměs každého státu v Evropě. Jen málo norem bylo ve více zemích stejných a každý stát 

měl vytvořeny vlastní národní zkušební normy. V roce 2002 však došlo k přijetí 

evropského souboru norem pro zkoušení stavebních výrobků a jejich klasifikaci a členské 

státy EU jej byly povinny do 6 měsíců převzít. Státy jako Německo, Francie nebo Velká 

Británie sice evropské normy přijaly, nicméně ponechaly platnost svých dosavadních na 

dobu ještě 10 či 12 let s odůvodněním, že tyto zkoušky jsou používány i v jiných oborech 

než ve stavebnictví. Důsledek toho byl, že v zahraničí byly nezřídka vyžadovány u českých 

výrobků zkoušky dle jejich národních norem. Česká republika se, na rozdíl od těchto států, 

zachovala velmi proevropsky a v roce 2003 byla zrušena původní česká zkušební a 

klasifikační norma ČSN 73 0862 Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot a byla 

nahrazena normou ČSN EN 13501-1+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a 

konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. Výsledky 

dosažené zkouškami dle již zrušené normy platily do konce roku 2007. Většina původních 

zkušebních norem byla buď nahrazena, nebo zrušena. Z důvodu zrušení ČSN 73 0862 

Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot a ponechání platnosti dosavadních zkoušek 

dle této normy musela být vytvořena převodníková tabulka (viz Tabulka 2), která je nyní 

součástí přílohy ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. 

 Tabulka 2 Nahrazení požadovaných stupňů hořlavosti třídami reakce na oheň [11] 

Stupeň hořlavosti Třída reakce na oheň  

 

A 

A1 

A2 

B B 

C1 C 

C2 D 

 

C3 

E 

F 
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Tuto převodníkovou tabulku je ovšem možno použít pouze ve směru zprava doleva. 

Nelze tak podle stupně hořlavosti určit příslušnou třídu reakce na oheň. Velkým rozdílem 

mezi oběma klasifikacemi je, že zatímco starší ČSN 73 0862 Stanovení stupně hořlavosti 

stavebních hmot hodnotila materiál jako stavební hmotu, která je určena k trvalému 

zabudování, přičemž za stavební hmotu se nepovažují výrobky složené z vrstev různých 

hmot, ale za samostatnou vrstvu se nepovažují lepidla ani nátěry. Z toho vyplývalo, že 

např. deska chráněná dostatečnou vrstvou zpěňujícího nátěru mohla být dříve zařazena i do 

stupně hořlavosti A (jako nehořlavá). Ve stávající klasifikaci dle ČSN EN 13501-1+A1 

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle 

výsledků zkoušek reakce na oheň se materiál na bázi dřeva nemůže zařadit do lepší třídy 

než je B, protože jeho podstatná složka nevyhoví ve zkoušce nehořlavosti a v množství 

uvolněného spalného tepla. I malá vrstva nátěru ovšem postačí, aby materiál na bázi dřeva 

byl zařazen do třídy B a jen velmi málo přispíval k rozvoji a šíření požáru. [12] 

3.2 Podmínky zařazení výrobků do příslušné třídy reakce na oheň [13] 

Klasifikací stavebních výrobků jakožto i materiálu používaných k zateplení se 

podrobně zabývá norma ČSN EN 13501-1+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a 

konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. Podle 

druhů provedených zkoušek na výrobcích (viz Tabulka 3), jejich výsledků, ale také 

postupů při zkoušení se výrobky klasifikují a zařazují do evropských tříd reakce na oheň 

tzv. Eurotříd a dále jim mohou být přiřazeny doplňkové klasifikace podle vývinu kouře 

nebo odkapávání plamenně hořících kapek nebo částic. Zařazením do Eurotříd se výrobek 

hodnotí z hlediska jeho hořlavosti a přispívání k celkovému vzplanutí tzv. flashoveru. 

Pokud výrobek vyhoví přísnějším podmínkám, tak je automaticky považováno, že 

vyhovuje i pro všechny méně přísné podmínky (např. výrobek klasifikovaný jako A2 může 

být použit, pokud je požadován výrobek klasifikovaný jako B). Výrobky uvedené v normě 

ČSN 730810 v příloze A mohou být bez dalších průkazů užity a klasifikovány dle zde 

uvedené třídy reakce na oheň a nemusí být zkoušeny. 
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Tabulka 3 Zkoušky prováděné na materiálech pro stanovení třídy reakce na oheň [3] 

Třída 

reakce na 

oheň 

Zkouška 

nehořlavosti ČSN 

EN ISO 1182 

Stanovení spalného 

tepla ČSN EN ISO 

1716 

Zkouška jednotlivým 
hořícím předmětem 

(SBI TEST) ČSN EN 

13823 

Zkouška 

zápalnosti ČSN 

EN ISO 11925-2 

A1 ANO ANO     

A2 ANO ANO ANO   

B     ANO ANO 

C     ANO ANO 

D     ANO ANO 

E       ANO 

F 
NETESTOVANÉ VÝROBKY (NECERTIFIKOVANÉ) NEBO NEVYHOVUJÍCÍ 

TŘÍDĚ E 

3.2.1 Třída F 

Nejsou stanovena žádná kritéria chování a dále je výrobek zařazen do třídy F v případě, že 

nesplní při zkoušce dle ČSN EN ISO 11925-2 Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost 

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

zdrojem plamene podmínky pro zařazení do třídy E.  

3.2.2 Třída E 

Pro zařazení do třídy E se výrobek musí zkoušet dle ČSN EN ISO 11925-2 Zkoušení 

reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - 

Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene a při 15 s působení plamene na povrch (popř. na 

hranu) se nesmí plamen rozšířit ve svislém směru na vzdálenost větší než 150 mm od místa 

jeho působení do 20 s od prvního přiložení zkušebního plamene. 

3.2.3 Třída D 

Pro zařazení do třídy D musí výrobek vyhovět zkoušce dle ČSN EN ISO 11925-2 Zkoušení 

reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - 

Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene, při působení plamene na povrch (případně 

hranu) po dobu 30 s, přičemž nesmí být zaznamenáno žádné rozšíření plamene přesahující 

vzdálenost 150 mm ve svislém směru od místa zapálení zkušebním plamenem po dobu  

60 s od prvního přiložení zkušebního plamene. 

A zároveň musí při zkoušce dle ČSN EN 13823 Zkoušení reakce stavebních výrobků na 

oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku 

jednotlivého hořícího předmětu dosáhnout hodnoty  FIGRA0,4MJ ≤ 750 W/s. 
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3.2.4 Třída C 

Pro zařazení do třídy C musí výrobek vyhovět zkoušce dle ČSN EN ISO 11925-2 Zkoušení 

reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - 

Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene stejně jako pro třídu D a zároveň při zkoušce dle 

ČSN EN 13823 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě 

podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu nesmí 

dojít k žádnému horizontálnímu šíření plamene (LFS) ke hraně zkušebního tělesa a musí 

dosáhnout hodnot 

FIGRA0,2MJ ≤ 250 W/s 

a 

THR600s ≤ 15 MJ. 

3.2.5 Třída B  

Pro zařazení do třídy B musí výrobek vyhovět zkoušce dle ČSN EN ISO 11925-2 Zkoušení 

reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - 

Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene stejně jako pro třídu C a D, ale při zkoušce dle 

ČSN EN 13823 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě 

podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu musí 

dosáhnout hodnot 

FIGRA0,2MJ ≤ 120 W/s 

a  

THR600s ≤ 7,5 MJ 

 a zároveň nesmí dojít k žádnému horizontálnímu šíření plamene (LFS) k hraně zkušebního 

tělesa. 

3.2.6 Třída A2 

Pokud je výrobek třídy A2 zkoušen dle ČSN EN 13823 Zkoušení reakce stavebních 

výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku 

jednotlivého hořícího předmětu, tak musí splnit stejná kritéria, jako jsou pro třídu B. 
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Pro stejnorodé výrobky musí dále splnit tyto požadavky: 

ČSN EN ISO 1716 Zkoušení reakce výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla (kalorické 

hodnoty) 

PCS ≤ 3,0 MJ/kg 

nebo  

ČSN EN ISO 1182 Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti 

 ∆T ≤ 50 °C  

 ∆m ≤ 50 % 

 tf ≤ 20 s. 

Všechny podstatné složky nestejnorodých výrobků musí splňovat tatáž kritéria a zároveň 

Každá vnější i vnitřní nepodstatná složka musí při zkoušce ČSN EN ISO 1716 Zkoušení 

reakce výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty) splnit podmínku, 

že PCS ≤ 4,0 MJ/m
2
 pro jednotlivé složky a výrobek jako celek musí splňovat  

PCS ≤ 3,0 MJ/kg. 

3.2.7 Třída A1 

Výrobky třídy A1 podléhají stejným zkouškám jako pro třídu A2, ale nároky na ně jsou 

ještě přísnější. 

Pro stejnorodé výrobky musí materiál splňovat tato kritéria: 

ČSN EN ISO 1716 Zkoušení reakce výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla 

(kalorické hodnoty) 

PCS ≤ 2,0 MJ/kg 

a 
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ČSN EN ISO 1182 Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti 

 ∆T ≤ 30°C   

∆m ≤ 50% 

 tf ≤ 0,0 s. 

Pro nestejnorodé výrobky musí každá podstatná složka výrobku splňovat stejná kritéria 

jako u stejnorodých výrobků. 

Každá nepodstatná vnější složka musí zároveň splňovat buď tato kritéria 

ČSN EN ISO 1716 Zkoušení reakce výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla 

(kalorické hodnoty) 

PCS ≤ 2,0 MJ/kg 

nebo tato kritéria 

ČSN EN ISO 1716 Zkoušení reakce výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla 

(kalorické hodnoty) 

PCS ≤ 2,0 MJ/m
2
  

a  

ČSN EN 13823 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební 

výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku 

jednotlivého hořícího předmětu  

FIGRA0,2MJ ≤ 20 W/s  

 a 

LFS < hrana vzorku a  

THR ≤ 4 MJ a zároveň musí splnit podmínky pro s1 a d0. 
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Každá vnitřní nepodstatná složka musí mít dle ČSN EN ISO 1716 Zkoušení reakce 

výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty) PCS ≤ 1,4 MJ/m
2
  

a výrobek jako celek musí splňovat dle ČSN EN ISO 1716 Zkoušení reakce výrobků na 

oheň - Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty) následující kritérium  

PCS ≤ 2,0 MJ/kg. 

Klasifikační kritéria na zařazení do Eurotříd včetně doplňkových klasifikací, jako je vývin 

kouře a odkapávání plamenně hořících kapek, jsou uvedena v normě ČSN EN 13501-1+A1 

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle 

výsledků zkoušek reakce na oheň velmi přehledně v Tabulce 1. 

3.3 Doplňkové klasifikace s1, s2 a s3 podle vývinu kouře 

Doplňkovou klasifikaci s1, s2 nebo s3 získávají výrobky klasifikované jako A2, B, C, D. 

Doplňková klasifikace s1 se získává dle zkoušky ČSN EN 13823 Zkoušení reakce 

stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené 

tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu, přičemž výrobek musí splňovat obě tyto 

kritéria: 

SMOGRA ≤  30 m
2
/s

2
 

a 

TSP600s ≤  50 m
2
. 

Doplňková klasifikace s2 se získává dle stejné zkoušky a výrobek musí splňovat obě tyto 

kritéria: 

SMOGRA ≤  180 m
2
/s

2¨ 

a
 

TSP600s ≤  200 m
2
. 

Pro klasifikaci s3 nejsou pro výrobek stanoveny žádné požadavky na chování. 
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3.4 Doplňková klasifikace d0, d1, d2 podle plamenně hořících 

kapek/částic 

Doplňkovou klasifikaci d0, d1 nebo d2 získávají výrobky klasifikované jako A2, B, C, D, 

E. 

Výrobky klasifikované jako A2, B, C, D získávají doplňkovou klasifikaci dle následujících 

pravidel: 

Pokud se při zkoušce ČSN EN 13823 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - 

Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého 

hořícího předmětu nevyskytují plamenně hořící částice nebo kapky během prvních  

600 s zkoušky, potom výrobek získává doplňkovou klasifikaci d0. 

Pokud se při zkoušce ČSN EN 13823 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - 

Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého 

hořícího předmětu nevyskytují plamenné hořící částice nebo kapky déle než 10 s během 

prvních 600 s zkoušky, potom výrobek získává doplňkovou klasifikaci d1. Jestliže nejsou 

stanoveny žádné požadavky na chování výrobku nebo výrobek nevyhovuje výše uvedeným 

požadavkům nebo se zapálí filtrační papír při zkoušce zapalitelnosti ČSN EN ISO 11925-2 

Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení 

plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene potom výrobek získává doplňkovou 

klasifikaci d2. 

Výrobky třídy E získávají doplňkovou klasifikaci d2, pokud dojde při zkoušce podle ČSN 

EN ISO 11925-2 Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených 

přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene k odpadávání 

plamenně hořících kapek nebo částic k zapálení filtračního papíru. 

V případě, že nedojde k jeho zapálení, není stanovena pro třídu E žádná doplňková 

klasifikace d. 
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4 Podmínky zateplování budov z hlediska požární bezpečnosti 

staveb 

Podmínky zateplování vnějšími kontaktními zateplovacími systémy z hlediska 

požární ochrany jsou podrobně řešeny ve třech stěžejních normách a to v ČSN 730802 

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, ČSN 730804 Požární bezpečnost staveb - 

Výrobní objekty a hlavně v ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. 

V dalších normách se řeší konkrétní objekty, jakou jsou budovy, kde se nacházejí 

shromažďovací prostory dle ČSN 730831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací 

prostory, budovy zdravotnických zařízení dle ČSN 730835 Požární bezpečnost staveb – 

Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče, atd. V mojí práci se budu zabývat pouze 

nevýrobními objekty, jako jsou například objekty bytového charakteru. 

Tyto normy řeší zvlášť zateplování stávajících objektů (kolaudace před rokem 

2000) a novostaveb, které byly kolaudovány po roce 2000. 

4.1 Dodatečné zateplování stávajících budov 

Jestliže se jedná o dodatečné zateplení objektů, které jsou kolaudovány před rokem 

2000, tak jsou podmínky z hlediska požární ochrany o něco mírnější než u zateplování 

novostaveb. Objekty se rozdělují dle požární výšky na objekty do 12 m, objekty od 12 m 

do 22,5 m a na objekty vyšší než 22,5 m. Při zateplování stávajících budov se nebere zřetel 

na konstrukční systém (DP1, DP2, DP3) pod VKZS, ale požadavky jsou kladeny pouze na 

druh materiálu používaného na zateplení. V případě dodatečného zateplování staveb o 

požární výšce hp ≤ 22,5 m mohou být stavby dle těchto podmínek zatepleny až do úrovně 

stropní konstrukce podlaží odpovídající této výšce. Dodatečným zateplením stavby taktéž 

nedochází ke změně zatřídění druhu konstrukce obvodové stěny tudíž ani ke změně 

konstrukčního systému objektu (např. z DP1 na DP2). [11]  

4.1.1 Objekty s požární výškou hp ≤ 12,5 m 

Na objekty s požární výškou do 12,5 m nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska 

dodatečného zateplení. Je však doporučeno používat certifikované materiály. Pouze 

v případě přilehlého objektu k objektu zateplovanému se na rozhraní těchto objektů musí 

vytvořit svislý požární pás o šířce 900 mm z nehořlavého izolantu (A1 nebo A2). 
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4.1.2 Objekty s požární výškou hp > 12,5 m 

V případě objektů s požární výškou nad 12,5 m lze do 22,5 m zateplovat 

hořlavým izolantem. Ten však musí být požárně certifikovaný (nejméně třída E) a musí být 

kontaktně spojen s fasádou s mezerou max. 1 cm. Do výšky 22,5 m musí být zamezeno 

šíření požáru po fasádě požárními pruhy o šířce 500 mm s třídou reakce na oheň A1 nebo 

A2. Tyto pruhy jsou umístěny nad okny mezi patry.  

Nad 22,5 m musí být VKZS třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Index šíření plamene 

po fasádě musí být i = 0 mm/min. VKZS se zde hodnotí jako ucelený výrobek (systém). 

 

 

 

4.2 Zateplování novostaveb 

Novostavby, které byly kolaudovány po roce 2000, se rozdělují dle požární výšky na 

objekty do 12,5m, od 12,5 m do 30 m a vyšší než 30 m. Předepsané úpravy platí pro celé 

podlaží v dané výšce. [11] 

4.2.1 Objekty o požární výšce hp ≤ 12,5m 

Objekty o požární výšce do 12,5 m musí mít index šíření plamene po povrchu  

i = 0 mm/min, VKZS jako celek musí mít třídu reakce na oheň B. Izolant musí být 

minimálně třídy reakce na oheň E (např. EPS). VKZS musí být kontaktně spojen se stěnou 

Obrázek 7 Podmínky dodatečného zateplování stávajících objektů  

(šedá barva – hořlavý izolant např. EPS-f, oranžová barva – nehořlavý izolant  

např. MV, žlutá barva - XPS) [14] 
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s mezerou max. 1 cm. V případě, že na budovu přiléhá sousední objekt, musí na rozhraní 

objektů být svislý požární pás o šířce 900 mm třídy reakce na oheň A1 nebo A2. 

V případě dodržení těchto požadavků je konstrukce druhu DP1. Pokud bychom 

použili necertifikovaný VKZS (třída reakce na oheň F) a teplený izolant by byl třídy C až 

E, pak by se změnil druh konstrukce na DP2, tzn. hořlavý. Z toho poté vyplývá řada 

dalších požadavků na stavební konstrukce, atd. 

4.2.2 Objekty o požární výšce 12,5 ≤ hp  ≤ 30 m 

Novostavby o požární výšce 12,5 m až 30 m se do 12,5 m zateplují stejně jako 

budovy výšky 12,5 m až 22,5 m dodatečně zateplované, ale přibývají zde svislé a 

vodorovné pásy třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Nad 22,5 m musí být budova po celé 

ploše zateplena VKZS třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Požární pásy mají zabránit šíření 

požáru po fasádě a dále brání hořícím kapičkám a částicím z odkapávajícího EPS rozšíření 

požáru ve VKZS směrem dolů. 

V praxi se požárních pásů v těchto případech moc nepoužívá a v rámci zjednodušení se 

zateplí celá budova nehořlavým zateplovacím systémem A1 nebo A2 (např. minerální 

vlnou).  

4.2.3 Objekty o požární výšce hp > 30 m 

Novostavby o požární výšce větší než 30 m musí být celé zatepleny pouze 

nehořlavým VKZS třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Takže připadá v úvahu pouze použití 

minerálního vlákna. Problematické je zateplení v soklové části, kde by měl být použit 

extrudovaný polystyren (XPS), který je odolný vůči mechanickému poškození, je 

nenasákavý avšak hořlavý (třída reakce na oheň E). 
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Normy dále řeší zateplování specifických objektů, jako jsou například rodinné domy 

nebo zdravotnická zařízení. Pokud je u rodinného domu použito VKZS třídy reakce na 

oheň nejméně B nemusí se určovat požárně nebezpečný prostor, přičemž nezáleží na 

tloušťce izolace. V ostatních případech platí pravidlo, že čím větší tloušťka izolace tím se 

zvětšuje požárně nebezpečný prostor. V případě budov zdravotnických zařízení AZ2 

(polikliniky) a LZ2 (nemocnice) musí být VKZS třídy reakce na oheň A1 nebo A2. [15] 

  

Obrázek 8 Podmínky zateplování novostaveb (šedá barva – hořlavý izolant  

např. EPS-f, oranžová barva – nehořlavý izolant např. MV, žlutá barva - XPS) 

[14] 
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5 Materiály používané pro zateplení 

Z důvodu stále častějšího zateplování dosavadních staveb a téměř nutného zateplení 

novostaveb se výrobci snaží nabídnout spotřebiteli velký výběr materiálů používaných 

k zateplení, které jsou pro určité umístění na budově nebo pro celé budovy vhodnější nebo 

dokonce normami vyžadovány. Například extrudovaný polystyren (XPS) je vhodnější pro 

použití v oblasti soklu u VKZS z důvodu jeho větší mechanické odolnosti a menší 

nasákavosti než klasický EPS. Minerální vlna je přímo vyžadována u určitých typů staveb, 

jako jsou např. výškové budovy, atd., jak bylo již uvedeno. Dřevěná vlna, popř. ovčí vlna 

se často používá na zateplování dřevostaveb (dřevěnic, srubů, atd.). V této práci se budu 

zabývat pouze základními nejpoužívanějšími druhy izolantů. 

 

  
Obrázek 9 Graf rozdělení izolací [16] 
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5.1 Expandovaný polystyren (EPS) – fasádní 

Mezi nejpoužívanější materiály k zateplování rozhodně patří fasádní expandovaný 

polystyren neboli EPS-f. Obecně se jedná o monomerní styrén, který je expandován tak, 

aby se utvořila buněčná struktura. Pěnový polystyren je sám o sobě hořlavý a při jeho 

hoření dochází ke vzniku oxidu uhelnatého, který se váže na hemoglobin v organismu, 

znemožňuje přenos kyslíku v krvi a nezřídka způsobuje i smrt. A dále vzniká styren, který 

způsobuje podráždění očí, nevolnost až zvracení a nakonec i neurotické poruchy. EPS je 

vyráběn ve standardním provedení anebo se sníženou hořlavostí (s retardéry hoření) 

označovaný „S“ jako samozhášivý. V ČR se na zateplování používají jen samozhášivé 

typy oproti například skandinávským zemím, kde se vyrábí EPS pouze ve standardním 

provedení. Polystyren při teplotě nad 100 °C začne měknout, sublimovat a poté se i tavit, 

ale teplota zapálení se pohybuje až kolem 360 °C, kdy se začíná vytvářet velké množství 

hořlavých plynů. Při teplotách nad 450 °C dochází u EPS standardního provedení 

k samovznícení bez přítomnosti plamenů. Samozhášivý EPS se vlivem přidaných retardérů 

rychle stáhne (smrskne) od zdroje plamenů, čímž se sníží riziko zapálení a bez zdroje 

plamene již sám o sobě nehoří. Samo složení EPS je asi 98 % vzduchu a jen 2 % 

polystyrenu, což napomáhá rozvoji požáru, ale snižuje výhřevnost na minimum. Velkou 

nevýhodou polystyrenu je odkapávání hořících částic, které mohou zapálit předměty 

umístěné pod ním. Tomu všemu lze předcházet tím, že EPS by se neměl nikdy na stavbě 

nacházet nezakrytý, pokud existuje riziko požáru, ale vždy by měl být opatřen vhodným 

obkladem. EPS sám o sobě je dle třídy reakce na oheň zařazen do třídy E, avšak jako 

systém s vhodným obkladem (fasádou) s indexem šíření plamene i = 0 mm/s může být 

zařazen do třídy B. [17] 

 EPS je hojně používán ve stavebnictví pro jeho výborné termo-izolační vlastnosti, 

nenasákavost, mrazuvzdornost a také relativní cenovou dostupnost. Mezi další používané 

druhy polystyrenu k zateplování je tzv. šedý polystyren, jehož příměsí je grafit, což 

zlepšuje jeho termo-izolační vlastnosti. Pro lepší provzdušnění VKZS se používá  

tzv. děrovaný polystyren a kvůli ochraně proti mechanickému poškození a vzlínání vody se 

používá hlavně v oblastech soklu již zmíněný extrudovaný polystyren (XPS). [17] 
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5.2 Minerální vlna (MV) 

Minerální vlnu můžeme rozdělit do dvou základních skupin na kamennou vlnu (dnes 

více používanou), která se vyrábí z čediče nebo dolomitu a recyklovaných briket, a na 

skelnou vlnu, která se vyrábí z písku nebo recyklovaného skla. Tavením surovin a jejich 

vytahováním vznikají jemná vlákna, která se upravují do desek nebo rolí. MV má výborné 

termo-izolační vlastnosti, akustické vlastnosti, vynikající prodyšnost a také montáž je 

snadná. Třída reakce na oheň je A1, popř. A2, takže je nehořlavá a odolává teplotám 

vyšším než 650 °C. Používá se hlavně na zateplení výškových budov, kde to normy 

vyžadují nebo při nutnosti řešení VKZS s požárními pásy. Vzhledem tomu, že její cena je 

asi dvakrát vyšší než u EPS-f, tak investoři raději volí levnější hořlavý izolant. MV je 

ekologická a lze ji zpětně recyklovat. [18] 

5.3 Pěnové sklo 

Pěnové sklo se vyrábí z křemičitého písku, vápence, živce a recyklovaného skla. 

Tyto suroviny se zahřejí na teplotu 1000 °C a poté se z něj vyrábějí kvádrové bloky, které 

se následně řežou do tvaru desek. Pěnové sklo měkne při teplotě až 700 °C a má třídu 

reakce na oheň A1. V podstatě nepropouští páru, je zcela nenasákavé a odolné vůči 

chemikáliím a mechanickému poškození. Díky těmto vlastnostem je vhodnou alternativou 

za XPS nebo MV v případech zateplování soklových částí. Nevýhodou je jeho vysoká 

cena. [19] 

5.4 PIR pěna 

PIR pěna neboli polyisokyanurátová pěna je materiál podobný PUR pěně, avšak je 

tužší, nepřijímá žádnou vlhkost, má lepší požární vlastnosti a při hoření nevznikají kapky. 

Pěna odolává teplotám kolem 90 °C, ale krátkodobě odolá i teplotám 250 °C. Má výborné 

termo-izolační vlastnosti. Samotná pěna ve formě desek bývá oboustranně opatřena 

povrchem (např. plechovým).  Používá se obzvlášť k zateplování střech. [20] 
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5.5 Ovčí vlna 

Jedná se o přírodní materiál s výbornými termo-izolačními vlastnostmi. Samotná 

ovčí vlna se upravuje použitím pro člověka nezávadných chemikálií proti napadení 

různými škůdci a hmyzem. Je velmi prodyšná, hygroskopická, ekologická a má dobré 

akustické vlastnosti. Za vysoké teploty nehoří, ale škvaří se a je samozhášivá. Používá se 

hlavně u zateplování dřevostaveb a ekologických domů. Její cena je srovnatelná s izolací 

z MV. [21] 

5.6 Isover TWINNER 

Systém TWINNER vyvinutý společností ISOVER je novinkou v oblasti materiálů 

používaných k zateplování. Jedná se o sendvičové uspořádání grafitové izolace Isover EPS 

GreyWall a krycí vrstvy tvořené izolační deskou z minerální vlny Isover TF PROFI 

konstantní tloušťky 30 mm. Spojení je provedeno průmyslovým PUR lepidlem. Tato 

izolace je třídy reakce na oheň B-s1,d0 a díky jejím dobrým termo-izolačním vlastnostem a 

tloušťkám až 300 mm je vhodná i pro zateplení pasivních domů. Další nespornou výhodou 

tohoto VKZS je zajištění požární bezpečnosti dle ČSN 730810 na stavbách do hp ≤ 22,5 m 

bez použití požárních pásů a pruhů. [9] 

 

  
Obrázek 10 Izolační desky systému Isover TWINNER [9] 
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Závěr 

 Cílem této práce bylo zhodnocení zkušebních metod a postupů, dle kterých se 

z hlediska požární ochrany klasifikují stavební materiály, které se používají na zateplování 

budov, jako vnější kontaktní zateplovací systémy (VKZS). 

Abychom mohli všechny vyráběné izolanty nějak hodnotit, musela se stanovit jasná 

pravidla pro zkoušení a následnou klasifikaci materiálů, která se v roce 2002 sjednotila pro 

všechny státy Evropské unie. Materiály se v těchto státech od této doby zkouší dle 

evropských zkušebních norem přesně stanovenými postupy a následně jsou zařazovány do 

evropských tříd reakce na oheň. Ovšem národní úpravy těchto norem mohou dále 

požadavky na zateplení a zkoušení materiálů zpřísňovat. 

 Požární zkoušky můžeme rozdělit do třech skupin, jako zkoušky malého rozměru, 

středního rozměru a zkoušky velkorozměrové. Zkouškami malého rozměru se zjišťuje, 

jestli povrch daného materiálu umožňuje šíření plamene a zda materiál přispívá k rozvoji 

požáru. Tyto zkoušky provádějí v České republice tři zkušební laboratoře, které se řídí 

postupy dle platných evropských norem, kde jsou přesně stanoveny podmínky zkoušení. 

Zkoušky středního rozměru slouží hlavě k odzkoušení atypických detailů, jako je založení 

nebo oblast kolem oken, kde se v případě požáru může oheň lehce šířit. Pokud materiál 

splní podmínky těchto zkoušek lze ho aplikovat bez nutnosti použití požární pásů nebo 

pruhů. Zkoušky velkého rozměru zatím nejsou v České republice moc rozšířené, protože 

jsou velmi nákladné a nejsou legislativně nařízeny. 

 Dle výsledků těchto zkoušek jsou izolační materiály nebo celé VKZS klasifikovány 

do tříd reakce na oheň, tzv. Eurotříd. Z hlediska zabezpečení požární ochrany se jako 

nejvhodnější a nejbezpečnější jeví používat minerální vlákno, avšak z důvodu vysoké ceny 

se mu snaží investoři, pokud je to možné, vyhnout a nahradit ho levnějším hořlavým 

izolantem. Ovšem i při použití správně zvoleného izolantu je z hlediska zajištění požární 

bezpečnosti velmi důležité přesné dodržení technologických postupů a pečlivé provedení 

montáže celého VKZS včetně všech detailů. 

 Česká legislativa rozděluje objekty z hlediska zateplení na novostavby a stávající 

objekty, přičemž na každý z nich jsou kladeny odlišné požadavky na použití VKZS. 

Rozhodujícím kritériem je výška stavby a také konečný způsob využití.  

Závěrem práce jsou uvedeny některé materiály používané k zateplení budov. 
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