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Anotace : 

HAMPEJS, Václav. Zateplovací systémy. Ostrava, 2010. 48 s. Bakalářská práce. VŠB-TU 
Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

 
     Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením vnějších tepelných izolací stavebních 

objektů, zejména s ohledem na požární bezpečnost. Vzhledem k současné situaci ve 

stavebnictví je největší pozornost věnována panelovým bytovým domům. Je zde uvedena 

historie výstavby panelových bytových domů, dále jednotlivé druhy zateplovacích systémů a  

zhodnocení požadavků požární bezpečnosti staveb kladené na vnější tepelnou izolaci 

stavebních objektů. Závěrem jsem vypracoval projekční návrh zateplovacího systému 

bytového domu, a to s použitím všech získaných poznatků. 

Klíčová slova : vnější tepelná izolace (ETICS), třída reakce na oheň, polystyren, minerální 

vata, požární bezpečnost staveb 

 
 
Abstract : 

HAMPEJS, Václav. Padding Systems. Ostrava, 2010. 48 s. Bachelor thesis. VŠB-TU Ostrava, 

Faculty of  Safety Engineering 

 

     This subject of the bachelor thesis is an evaluation of External Thermal Insulation 

Composite Systems (ETICS) of buildings, particularly in terms of fire safety. In view of the 

current situation in construction industry, biggest attention is devoted to prefabricated 

residential houses. Respective chapters of the thesis deal with the history of construction of 

prefabricated residential houses, respective types of warming systems, and with an assessment 

of fire safety requirements laid on external thermal insulation of buildings. To conclude with, 

the author presents a draft design of a warming system of a residential house, namely with the 

application of all savvy acquired. 

 
 

Key words: External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS), reaction to fire, 
polystyrene, mineral wool, fire safety of buildings 
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 1. Úvod 

 

     Požadavky na úroveň užívání staveb se vlivem změny společenského systému i stoupající 

životní úrovně během posledních let radikálně změnily. Vzhledem k rostoucím cenám energií 

se stává trendem posuzování a hodnocení energetické náročnosti staveb. Jedním z řešených 

problémů jsou tepelné ztráty vlivem nedostatečného tepelného odporu obvodových konstrukcí 

u stávajících staveb. U novostaveb je pak nutné navrhnout konstrukci, která požadavkům na 

tepelný odpor vyhoví. Do popředí zájmů se tedy dostává tepelná izolace obvodových, 

případně střešních plášťů stavebních objektů. Samostatnou kapitolou se stává zateplování 

bytových domů, kde kromě úspory energie vstupuje i otázka regenerace dožitých částí stavby, 

a je také kladen důraz na estetický vzhled provedených úprav. S ohledem na historický způsob 

výstavby bytových domů a složení domovního fondu v České republice se dominantní oblastí 

stává dodatečné vnější kontaktní zateplení panelových bytových domů, a to zejména těch, 

které byly řešené dle typových podkladů. K rozmachu tohoto odvětví ve stavebnictví přispívá 

i podpora státu ve formě státních dotačních titulů, případě možnost čerpání fondů Evropské 

unie.  

     Přestože by se mohlo zdát, že pro tak mocně se rozvíjející oblast budou jasně stanoveny 

požadavky a podmínky, ukázalo se, že to tak jednoduché a jednoznačné není. Tato práce se 

zabývá v podstatě všemi stavebními objekty tak, jak je zná kodex norem pro požární 

bezpečnost, a to především z hlediska projektových požadavků. Větší pozornost je pak 

věnována bytovým domům, zejména panelovým. Pro pochopení všech souvislostí je třeba 

uvést skutečnosti, které vedly k dominantní výstavbě panelových domů, popsat konstrukce 

nejčastěji používaných systémů včetně uvedení jejich zásadních funkčních a konstrukčních 

vad a také seznámit se základními způsoby zateplování staveb a jejich konstrukcí. Důležité je 

také uvedení s legislativních a normových požadavků zejména z oblasti stavebního práva a 

požární ochrany.  

     Požární bezpečnost je jedním ze základních požadavků na stavby. Je to samostatný, dnes 

už se dá říci vědní obor, který určuje základní pravidla pro navrhování, provádění a užívání 

staveb tak, aby byla v co možná nejvyšší míře zabezpečena ochrana osob, zvířat a majetku. K 

dosažení cíle a vybudování bezpečné stavby je používáno právních předpisů, českých 

technických norem, speciálních technických předpisů, případně údajů jednotlivých výrobců.  
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     Cílem této bakalářské práce je tedy popsat a posoudit současné požadavky požární 

bezpečnosti na konstrukce zateplovacích systémů, a to především u stávajících panelových 

bytových domů. Dále tato práce hodnotí legislativní i normativní ustanovení, která se týkají 

zateplování budov, a to z hlediska projektanta, dodavatelské firmy i státní správy. S využitím 

získaných poznatků, a to včetně osobní účasti na zkoušce zateplovacího systému v CSI Praha, 

jsem vypracoval vzorový návrh konstrukce dodatečného vnějšího zateplovacího systému. 
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 2. Rešerše 

     Problematika požární bezpečnosti vnějších zateplovacích systémů stavebních objektů není 

v odborné literatuře příliš často řešena. Odborné články většinou řeší pouze jeden typ staveb, 

nejčastěji panelové bytové domy. Od roku 2009, kdy došlo k podstatným změnám v 

navrhování, montáži a zkoušení zateplovacích systémů, není k dispozici práce, které by 

komplexně řešila zateplování všech stavebních objektů z hlediska požární bezpečnosti. 

Hlavním zdrojem informací byla ustanovení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, kodexu norem požární bezpečnosti a články uveřejněné 

na internetu a v časopisu 112. 

 
SKULINOVÁ, Darja. Historie panelové bytové výstavby. Stavitel.ihned.cz [online]. 2004, 
                                    [cit. 2010-02-01]. Dostupný z WWW: <http://stavitel.ihned.cz>. 

    Tento článek popisuje historii výstavby v České republice. Jsou zde uvedeny základní 

typové soustavy, včetně popisu jejich konstrukčního uspořádání. Uvádí důvody zavedení 

typizace panelových domů a její vliv na výstavbu. 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
                                       In Sbírka zákonů. 2008, 2008, částka 10, 23, s. 478-506. 

     Vyhláška stanovuje základní požadavky na požární bezpečnost staveb ve vztahu k českým 

technickým normám. Stanovuje postupy a principy pro projektování, výstavbu i užívání 

staveb, včetně požadavků na jejich technické a technologické vybavení. Také určuje způsob 

zabezpečení stavby pro potřeby úspěšného požárního zásahu. 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

     Tato norma stanovuje požadavky na požární bezpečnost, které jsou společné pro výrobní i 

nevýrobní objekty. Jsou zde uvedeny i požadavky na projektování, konstrukci, montáž a 

zkoušení systémů vnějších tepelných izolací.  

RYDLO, Pavel; TOMÁNKOVÁ, Pavla. Http://www.sdruzeni-zps.cz [online]. 27.10.2009 
           [cit. 2010-02-05]. Požární bezpečnost staveb a zateplování budov. Dostupné z 
WWW: <www.sdruzeni-zps.cz/tisk/20091027b.doc>. 

     V článku jsou podrobně popsány základní požadavky na projektování, konstrukci, montáž 

a zkoušení vnějších tepelných izolací tak, jak je předepisují ČSN 73 0810 a ČSN 73 0802. 

Zhodnocení je provedeno pro novostavby i stávající objekty.  
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 3. Použité symboly a zkratky 

 

A1                třída reakce na oheň, 
A2                třída reakce na oheň, 
AZ 2            ambulantní zdravotnické zařízení, 
B                  třída reakce na oheň, 
C                           třída reakce na oheň, 
D                  třída reakce ne oheň, 
DP                třídění konstrukčních částí - dílce a prvky  
E                  třída reakce na oheň 
F                  třída reakce na oheň, 
h                   požární výška objektu [m], 
hp                                             výšková poloha požárního úseku [m] 
is                  index šíření plamene [mm.min-1], 
LZ 2             lůžkové zdravotnické zařízení 
OB 1            budovy pro bydlení a individuální rekreaci  
Q                  množství uvolněného tepla [MJ] 
 
  
CSI             Centrum stavebního inženýrství Praha 
ČSN           Česká technická norma, 
ČSN ISO    Česká technická norma řady ISO, 
ČSN EN     harmonizovaná evropská norma,  
EPS            expandovaný polystyren, 
ETICS        External Thermal Insulation Composite Systems-Vnější zateplovací systém 
SBI             Single Burning Item 
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 4. Historie panelové výstavby 

 

     Podstatou panelové výstavby bylo rychlé vybudování velkého množství relativně 

kvalitních a především cenově dostupných bytů. Tento aspekt byl rozhodující především v 

období po první, a zejména pak po druhé světové válce, kdy byla nutná rychlá obnova 

bytového fondu. Tento trend byl víceméně celoevropský. Další významná vlna výstavby 

panelových domů nastává v socialistických zemích v období 60. a 70. let 20. století, a to 

zejména díky bytové politice, která je zaměřena především na kvantitu a cenovou dostupnost. 

Velké podniky a výrobní závody zakládají bytová družstva a nabízejí bydlení v panelových 

domech pro své zaměstnance. Rychlá výstavba se stává součástí propagandy. Předpokládaná 

životnost panelových domů byla 60 let s tím, že po 20 až 30 letech jejich provozu měla být 

provedena jejich rekonstrukce. 

 4.1 Panelová výstavba ve světě 

     Počátky historie panelové výstavby sahají až do začátku 20. století. Za vynálezce je 

považován Thomas Alva Edison, který nechal jako první touto technologií vystavět v Americe 

sídliště s několika domy určenými převážně pro dělníky. Po druhé světové válce, zejména pak 

v 70. letech 20 století, řešili evropské země rychlou obnovu bytového fondu. Výstavba 

panelových domů v tom sehrála zásadní roli, a to nejen z důvodů obnovy v důsledku druhé 

světové války, ale také zvyšující se životní úrovně a vzrůstající populace. Největší rozvoj 

panelové výstavby lze zaznamenat v západní Evropě, a to především ve Francii. Dalšími 

zeměmi, ve kterých se v tomto období rozmohla panelová výstavba, jsou skandinávské země, 

a to především Švédsko a Dánsko (tímto způsobem zde zajišťovali bydlení především pro 

nižší příjmovou skupinu).  

     Od poloviny 70. let se v Evropě bytová situace ustaluje a postupně dochází k ukončování 

systému panelové výstavby.  

 4.2 Panelová výstavba v České republice 

     V České republice se počátek panelové výstavby datuje do roku 1940. V tomto roce 

zahájila vývoj systémových panelů firma Baťa. Ještě v období druhé světové války bylo 

postaveno několik experimentálních dvojdomků s výrobou panelů přímo na staveništi. Po 

skončení války pokračoval vývoj ve Zlíně a byla zahájena výstavba jedno až třípodlažních 

domů. V roce 1952 bylo vývojové pracoviště přesunuto ze Zlína do Prahy, a to do Ústavu 

montovaných staveb.  
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     V 70. letech 20. století byl tehdejší vládou vydán pokyn k dalšímu rozšíření industrializace 

stavební výroby, zejména z důvodů řešení neutěšené bytové situace (především mladých lidí). 

Tehdejší odborníci zastávali názor, že situaci lze v následujících letech řešit pouze již 

zavedenou panelovou výstavbou. Proto byla v následujících letech rozšířena výroba v nových 

závodech a nakoupeno nové výrobní zařízení. Pro výstavbu v Praze byl zakoupen celý systém 

bytových domů Larsen-Nielsen. V Praze tak bylo dosaženo toho, že se pro panelovou 

výstavbu používalo dvou systému, a to systému VVÚ-ETA a systému Larsen-Nielsen, u 

kterého byla výstavba domu řízena počítačem. Panely byly z přepravníku zvedány přímo k 

montáži a odpadlo tak jejich zbytečné překládání, a tím i riziko poškození. Systém Larsen-

Nielsen byl konstrukčně na velmi vysoké úrovni. Na zasedání České národní rady, které se 

konalo 29.června 1983, řekl tehdejší poslanec České národní rady Jaromír Pliva: „ Mně na 

celé záležitosti ještě mrzí, že naši tvůrci typových podkladů nedokázali dopracovat typy 

nových domů na takovou úroveň, jakou má soustava Larsen-Nielsen, a to především z 

hlediska kvality obvodového pláště, zvláště pak styku panelů, kde u jiných soustav dochází k 

zatékání, jak jsme toho svědky na řadě sídlišť“.   

     V druhé polovině 80. let dosahovala výstavba panelových bytů největšího rozmachu. 

Docházelo k budování až 35 tisíc bytů ročně. Koncem 80. let dochází k postupnému útlumu 

systémové panelové výstavby, aby pak v roce 1990 byla tato výstavba prakticky ukončena. Za 

rychlým ukončením panelové výstavby stojí kompletní změna politické situace s následnou 

změnou situace ekonomické i sociální. Také došlo k privatizaci, případně i zániku velkých 

podniků a firem, a tak již nedocházelo k výstavbě družstevních bytů pro zaměstnance. Nastal 

příliv nových investorů, technologií i materiálů. Vznikaly developerské projekty, které se 

vrací k původním zdícím technologiím, případně monolitickým betonovým konstrukcím 

zhotovených přímo na stavbě. Podniková výstavba je velmi ojedinělá a i zde jsou používány 

především technologie klasického zdění. 

 4.2.1 Typizace panelových domů 

     Výrazem typizace můžeme v našem případě rozumět výběr modulovaně koordinovaných a 

unifikovaných stavebních dílů a prvků, sestav těchto prvků, skladebných jednotek a celých 

druhů staveb tak, aby jejich rozdílnost byla co nejmenší a použitelnost v hromadné výstavbě 

co největší. Typizaci můžeme rozdělit na typizaci skladebnou (prvkovou), která se vztahuje ke 

stejně použitelným prvkům/konstrukcím a typizaci objemovou, která se váže k typizaci druhů 

budov nebo jejich částí, jako je například bytový dům nebo jeho sekce.  

     V České republice začaly typizační práce již před rokem 1950. Studijní a typizační ústav v 

Praze (STÚ) jako ústřední typizační orgán vydával typizační sborníky a také typové podklady, 
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které představovaly objemovou typizaci, zabývající se zejména bytovou výstavbou. Tato 

typizace bytových domů si postupem času vyžádala vytvoření zásad modulové soustavy, 

rozměrové unifikace, a tím vznikla možnost zavedení hromadné výroby stavebních prvků.  

     V dalších letech typizační koncepce zvyšovala výšku bytové zástavby a podíl 

celomontované technologie dosahoval více než osmdesáti procent z celkového objemu bytové 

výstavby. Panelové montované konstrukční soustavy však již v té době vykazovaly projekční i 

konstrukční chyby a závady, které měly vliv na celkovou užitnou hodnotu typové výstavby. 

Jednalo se především o velmi omezené dispoziční možnosti, větší a závažnější závady se 

projevovaly v obvodovém a střešním plášti. Po zhodnocení dosavadního vývoje 

konstrukčních soustav bylo v roce 1967 rozhodnuto o zavedení tzv. NKS - Nové konstrukční 

soustavy, kterou zpracovávalo pracoviště VÚPS (Výzkumný ústav pozemního stavitelství) v 

Praze a v tehdejším Gottwaldově. NKS byla zavedena od roku 1972. Mezi nejdůležitější 

zásady, které sledovala, patřilo: upřednostnění silikátové materiálové základny, výroba 

betonových dílců z těžkého betonu, přechod z klasického způsobu urychlování tvrdnutí 

betonu beztlakovým proteplováním na aplikaci předehřívaných betonových směsí při použití 

vysokopevnostních cementů, vytváření dokončovacích procesů ve výrobě na výrobních 

linkách, zejména při povrchové úpravě panelů z jejich vnějšího i vnitřního líce. Typizace 

panelových objektů probíhala i na krajské úrovni. Příkladem toho je typový katalog B 70 

zpracovaný a vydaný v květnu 1979 Krajským projektovým ústavem v Ústí nad Labem. Také 

nedocházelo ke zpracování pouze bytových objektů, ale i staveb občanské vybavenosti. V 

roce 1976 vydalo České středisko výstavby a architektury v Praze dokument nazvaný 

Univerzální typový podklad 1. stupně pro samostatné mateřské školy, samostatné jesle a 

sdružené mateřské školy a jesle. 

     Uplatnění NKS ve vlastní výstavbě však neprobíhalo tak, jak se předpokládalo. 

Požadovaný objem výstavby bytů nešlo pokrýt tehdejší produkcí prefabrikátů, proto byl 

zahájen dovoz tzv. staveništních paneláren.  Po roce 1980 byla na základě zavedení nové ČSN 

73 0540 "Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov" provedena u všech 

konstrukčních soustav revize typových podkladů z hlediska tepelně technických požadavků.  

     V dalších letech již k rozvoji typizace nedocházelo, a to především z důvodu snižování 

společenských požadavků na kvantitativní růst produkce bytových jednotek. Celý vývoj 

panelových konstrukčních soustav byl ukončen unifikovanou konstrukční soustavou řady 

P1.1, která sjednocovala požadavky na konstrukci, výrobu, dopravu a montáž a snižovala 

sortiment dílců, což  umožnilo zaměnitelnost dílců jednotlivých krajových variant v rámci 

mezikrajové výpomoci. Od roku 1985 probíhaly v České republice prakticky již jen dostavby 
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posledních typů panelových konstrukčních soustav. 

     Typizace bytové výstavby v České republice byla zavedena především s ohledem na 

společenské potřeby, spojené zejména se snahou rychlé poválečné obnovy bytového fondu, 

podporované politickým prostředím a propagandou, která upřednostňovala kvantitu před 

kvalitou. 

 4.2.2 Konstrukční uspořádání panelových domů 

     Konstrukční soustavy panelových bytových domů, které byly postaveny v letech 1950 až 

1991, můžeme rozdělit podle vnějších rozměrů na stěnové soustavy, složené ze stěn 

uspořádaných ve směru obou os X a Y, zpravidla k sobě kolmých, a ze stropních desek ve 

vodorovných rovinách. Stěny i stropy mají otvory - okenní, dveřní, otvory pro schodiště, 

instalace a podobně. Podle půdorysných rozměrů B x L pak dělíme panelové domy na dvě 

skupiny:  

 

1) řadové domy - skládají se zpravidla ze dvou i více sekcí; vysoké řadové domy s malou   

                           hloubkou, jsou označovány také jako domy deskové            

       

2) bodové domy - rozměry B x L se od sebe příliš neliší, jsou-li domy vysoké, říkáme jim      

                              domy  věžové 

 

Nosnými stěnami označujeme ty stěny panelové soustavy, na kterých jsou uloženy stropní 

panely. Délka panelů je charakteristickým znakem každé panelové soustavy, protože od ní se 

odvíjí osová vzdálenost stěn. 

Podle uspořádání stropních panelů, a tedy i nosných stěn, rozeznáváme : 

Panelové soustavy jednosměrné - všechny nosné stěny jsou umístěny v jednom směru, 

pokud se jedná o panelové domy řadové, rozeznáváme konstrukční soustavu příčnou a 

konstrukční soustavu podélnou. U příčné konstrukční soustavy jsou stropní panely kladeny v 

podélném směru, nosné stěny jsou ve směru příčném. Pro zajištění stability budovy ve směru 

podélném soustava obsahuje stěny ztužující. U podélné konstrukční soustavy jsou stropní 

panely kladeny v příčném směru, nosné stěny jsou ve směru podélném. V tomto případě jsou 

také obvodové stěny stěnami nosnými. Stabilita panelového domu v příčném směru je 

zajištěna ztužujícími stěnami, příp. rámy v příčném směru. 
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Panelové soustavy obousměrné - stropní panely jsou kladeny v obou směrech, tedy také 

nosné stěny jsou umístěny ve dvou směrech. Stabilita budovy v obou směrech je zajištěna 

nosnými stěnami, popřípadě stěnami ztužujícími. Dvousměrné konstrukční soustavy nemusí 

vždy mít stropní panely pouze v jednom směru, ale mohou být také ve dvou směrech. 

Panelové soustavy kombinované - kombinují se svislé nosné prvky ze stěn a sloupů, které 

ve spojení s vodorovnými prvky mohou tvořit i rámy (tyto soustavy považujeme za stěnové 

soustavy, doplněné rámy nebo naopak za rámovou soustavu, doplněnou stěnami). 

 4.3 Základní typy panelových domů 

     Panelová výstavba bytových domů obsahovala celou řadu základních typů, často dále 

dělených do různých variant. Základní rozdíl mezi kmenovým typovým podkladem a dalšími 

jeho typovými řadami vycházel z předpokladu, že v celé bývalé ČSSR nebylo možné z 

důvodů rozdílné materiálové základny vystačit s jedinou základní kmenovou řadou.  

 4.3.1 Panelové domy typu „G“ 

     Od roku 1953 začala systémová výstavba a jednotlivé soustavy dostávají svá konkrétní 

označení. První pětipodlažní panelový dům nesl označení G 40, kde písmenem začínal název 

města Gottwaldov a číslice znamenala počet bytů. Suterénní podlaží bylo provedeno jako 

monolitické stužující, další čtyři podlaží byly provedeny z betonových panelů. První větší 

sídliště z těchto domů bylo postaveno v letech 1954-1955 v Praze 4 na Zelené Lišce. 

Specialitou tohoto typu domu byla tepelná izolace ze silikorku a spoje mezi panely byly 

překryty ozdobnými pilastry. Pilastr je dekorativní architektonický prvek v podobě sloupu 

nebo pilíře, který vystupuje ze stěny.  Na obrázku č.1 je vidět panelové sídliště v Praze na 

Zelené Lišce. V současné domě jsou panelové domy zatepleny kontaktním zateplovacím 

systém, ozdobné pilastry byly odstraněny.  

     U dalších panelových domů, označených jako G55 ( zde již číslice znamená rok ) a G57, 

byla tepelná izolace ze silikorku nahrazena pazderobetonem ( beton s přídavkem pazdeří). 

Zejména typ G57 zaznamenal velký rozmach a pro tento typ domu byla zavedena rozšířená 

sériová výroba ve více provozovnách.  Z domů typu G57 byla postavena některá velká 

pražská sídliště, jako je např. sídliště ve Strašnicích, na Petřinách, nebo na Červeném vrchu. 

Použití pazderobetonu se ukázalo jako nevhodné řešení. Tepelně technické a izolační 

vlastnosti se u tohoto typu betonu projevily jako nevyhovující. Byly zaznamenány velké 

náklady na vytápění vlivem tepelných ztrát a také tvorby plísní. Z důvodu nedokonalého 

provedení spár mezi obvodovými panely docházelo k častému zatékání. Domy těchto typů 

byly v následujících letech předmětem značných sanací.  
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     Dalším typem domu v řadě byl ve Zlíně experimentálně vyvinutý typ s označení G58. Pro 

tento dům byly použity panely o rozměrech 3,6 x 4,2 m. Tyto panely byly podporovány ve 

dvou rozích ocelovou hlavicí ocelového vybetonovaného sloupu a stěnovým pilířem v 

obvodovém plášti, dále byl uložen na vnitřní příčné nosné stěně. Přesto že tento typ domu 

svou konstrukcí umožňoval variabilnější vnitřní dispozici, bylo těchto typů postaveno jen 

několik. Jako poslední typ řady G byl označen jako G59 a byl charakteristický zavěšenou 

konstrukcí balkonů.  

 

                         Obr. č. 1. Sídlištní domy G40 Na Zelené Lišce,  Praha [1] 

 

 4.3.2 Panelové domy typu „T“ 

     Významným rokem ve výstavbě panelových domů byl rok 1962. Od této doby začalo 

ukončování výstavby domu typu G a výstavba se zaměřila na příčné nosné systémy. To 

znamená, že  v modulových vzdálenostech jsou v domech provedeny příčné nosné stěny z 

betonových panelů, na které jsou kolmo kladeny panely stropní. První stavbou této konstrukce 

byl dům s typovým označením T06 B, panely dosahovaly délky 3,6 metrů a tloušťky 120 mm. 

Dalším domem který byl jako vyzkoušen jako experimentální, byl vystavěn v Praze 10 na 

Invalidovně a byl označen jako T08 B.  Osová vzdálenost příčných nosných stěn dosahuje u 

tohoto typu domu 6m, délka panelů pak 5,9 m. Vzhledem k délce byla zvětšena i tloušťka 

panelů na 200mm a poprvé bylo pro výrobu panelů použito předpjatého betonu. Důvodem 

zavedení výroby z předpjatého betonu byl nárůst deformací v důsledku velkého rozpětí. 

Předepnutí se provádělo odporovým elektrohřevem a napnutím výztuže, na které byly 

provedeny kotvy. Ty se po patřičném vytvrdnutí betonu odstranily a předpětí se přeneslo do 
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vyrobeného dílu. Tento velkorozponový systém byl na území Prahy upraven a pojmenován 

VVÚ-ETA (spojení názvů ateliéru ETA a Výzkumného vývojového ústavu stavebních 

závodů) a byl realizován od roku 1970. Umožňoval také značnou variabilitu vnitřní dispozice, 

což bylo velkou výhodou.  

Základní typy: 

− typ T 06-B: malý rozpon s jednotnou modulovou osnovou 3,60 x1,20 m, 

− typ T 07-B: kombinovaný rozpon s modulovou osnovou 6,0 x1,20 m a 3,0 x1,20 m, 

− typ T 08-B: velký rozpon s jednotnou modulovou osnovou 6,0 x 1,20 m. 

 

                              Obr.č.2 Dům T08 B[1] 

 4.3.3 Panelové domy typu Larsen-Nielsen 

     Konstrukční soustava (stavěná pouze v Praze) byla zakoupena jako celý systém výstavby 

bytového domu a byla řešena jako systém nosných příčných a podélných stěn se třemi 

rozpony: 2,40 m, 3,60 m a 4,80 m. Používalo se železobetonových stěnových panelů tl. 150 

mm a betonových příček tl. 65 mm. Obvodový plášť tl. 240 mm tvořily celostěnové panely z 

vrstveného železobetonu. Stropní panely se používaly plné, železobetonové desky tl. 160 mm. 

Spodní podhled byl připraven pro malbu nebo tapetování, horní povrch byl hladký, 

připravený pro podlahu. Obvodové nenosné fasádní panely byly celostěnové, zavěšené na 

konzolách příčných stěn. Jejich délka odpovídala osnově příčných nosných stěn 2,40 m - 3,60 

m - 4,80 m. Obvodové panely se vyráběly jako vrstvené betonové se střední tepelně-izolační 

vrstvou. Vnitřní povrch panelů byl rovněž připraven pro malbu nebo tapetování. 
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 4.3.4 Panelové domy typu VVÚ-ETA 

     Tento typ panelových domů tvořil příčný nosný panelový systém s rozpony 3,0 m a 6,0 m. 

Obvodový plášť měl tl.190 mm, později tl. 240 mm s 80 mm vrstvou polystyrenu, složený z 

parapetních dílců a meziokenních vložek. Tento typ obvodového pláště dával celému objektu 

charakteristické členění průčelí vodorovnými parapetními a okenními pásy (tzv. pásová 

architektura). Vnitřní nosné stěny byly plné (tl. 190 mm) svislá strana byla se zazubenou 

drážkou, horní a dolní strany panelů byly rovné. Panelové dílce s dveřními otvory měly ostění 

tvarované tak, aby do otvoru mohla být dodatečně přišroubována zárubeň. Stropní panely 

byly navrženy na rozpon 3,0 m - nepředpjaté a 6,0 m - předpjaté v tl. 190 mm, vylehčené 

kruhovými dutinami. 

 4.3.5 Panelové domy typu VMOS, VOS, VPOS 

     Soustavy VMOS, VOS a VPOS byly využívané pro výškové objekty s počtem nadzemních 

podlaží 12 až 14, 12 až 16 a 12 až 17, a to zejména na severní Moravě. Konstrukčně se 

jednalo o systém příčných nosných a výztužných podélných stěn s rozpony 2,40 m, 3,60 m a 

4,80 m s tuhým komunikačním jádrem, nebo o skeletový systém se ztužujícím monolitickým 

jádrem a obvodovým plynosilikátovým pláštěm. Stěnové panely byly železobetonové tl. 140 

mm, obvodový plášť byl tvořen sendvičovými pásy tl. 220 mm se 40 mm vrstvou 

polystyrenové tepelné izolace, nebo se používaly keramzitobetonové celostěnové panely tl. 

270 mm. 

                                                  Obr. č. 3 Výškové panelové domy [2] 

 

 5. Struktura bytového fondu v České republice 

 

     V České republice bylo dle údajů Českého statistického úřadu [3] při sčítání lidu, domů a 

bytů v roce 2001 zjištěno 1 969 tisíc bytových domů, z nichž bylo 1 630 tisíc domů trvale 
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obydlených. Počet bytových domů byl vyšší ve srovnání s rokem 1970 o 11,6 % a ve srovnání 

s rokem 1991 o 5,3 %. Počet trvale obydlených domů rostl pomaleji. V tomtéž období se 

zvýšil o 0,9 %, resp. o 2,1 %; přičemž do roku 1980 se zvyšoval, aby v následujícím desetiletí 

se jejich počet snížil. V bytových domech bylo v roce 2001 zjištěno 4 366 tis. bytů, z nichž 3 

827 tis. (87,7 %) bylo trvale obydlených bytů. Ve srovnání s rokem 1970 to bylo více o 35,7 

%, resp. o 23,9 %. V běžných reprodukčních cenách představovala v roce 2001 průměrná 

cena jednoho bytu asi 600 tis. Kč. Z uvedených trvale obydlených bytů se nacházelo v 

rodinných domcích 1 632 tis. bytů (42,6 %), jejichž počet se sice v uplynulém desetiletí zvýšil 

o 7,0 %, avšak ve srovnání s rokem 1961 byl nižší o 8,1 %.  

   Tabulka č. 1 uvádí složení domovního fondu v České republice k datu 1.3. 2001, 

uveřejněném Ministerstvem pro místní rozvoj [4]. Tabulka č.2 pak uvádí trvale obydlené 

domy s byty podle období výstavby nebo rekonstrukce a podle druhu domu, počtu bytů, počtu 

nadzemních podlaží, materiálu nosných zdí a vlastníka domu, tak jak je uveřejnil Český 

statistický úřad [3]. 

 

                   Tab. č.1 Složení domovního fondu k 1.3.2001 [4] 
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Od konce padesátých let bylo v naší republice vyhlášeno a užíváno celkem 15 typů 

základních neboli kmenových panelových konstrukčních soustav bytových domů, ke kterým 

byly vyhlášeny krajové varianty, odvíjející se zejména od materiálové základny daného 

regionu. Dnes je v celé České republice evidováno kolem 50ti typů konstrukčních soustav, 

včetně jejich modifikovaných krajových variant (jen v samotném moravskoslezském kraji jich 

je přibližně třicet). Od roku 1959 bylo u nás postaveno panelovou technologií 1 165 000 bytů, 

což představuje 31 % celkového bytového fondu České republiky a 54 % všech bytů v 

bytových domech [2]. 

 

Tab. č. 3  Trvale obydlené domy s byty podle období výstavby nebo rekonstrukce a podle druhu domu, počtu 

      bytů, počtu nadzemních podlaží, materiálu nosných zdí a vlastníka domu [4] 

Období výstavby nebo rekonstrukce

nezjištěno

Počet domů úhrnem

   v domech:

trvale obydlené byty

neobydlené byty

cenzové domácnosti

bydlící osoby

Druh budovy

rodinné domy - samostatné

rodinné domy - dvojdomky

rodinné domy - řadové

bytové domy

ostatní budovy

Domy s počtem všech bytů

1

2

3 932 769 514

4 494 709 487

5 - 9 863

10 - 19 411

20 - 49 175 366 745 139

50+ 5 1 55 28 453 925 607 179 108 13

Nadzemní podlaží

1

2

3 953

4 411

5 753 815 226

6 - 8 378 838 686 171

9 - 12 - - - - 448 77 17

13 a více - - - - 368 796 327 43 11 8

nezjištěno 667 577 973 378 483 432 306 144 234

Materiál nosných zdí

cihly, tvárnice, cihlové bloky

kámen - - - - 489

kámen a cihly

stěnové panely - - - 240

nepálené cihly - - - - 232

dřevo 574 874 102

486

nezjištěno 128 127 267 119 120 177 182 75 158

Vlastník domu

soukr. fyz. osoba

obec, stát

bytové družstvo - - - 794 224 203

zahraniční vlastník 180 152 253 69 43 56 62 49 67 35 966

420 543 174 150 90

jiná právnická osoba 518

kombinace vlastníků 359

nezjištěno 186 137 264 172 173 177 90 38 73

Trvale obydlené domy

s byty a jejich vybavení

Trvale

obydlené 

domy

celkem
do r. 

1899

1900 - 

1919

1920 - 

1945

1946 - 

1960

1961 - 

1970

1971 - 

1980

1981 - 

1990

1991 - 

1995

1996

a později

134 857 124 933 320 613 160 345 193 468 283 209 216 990 82 106 88 342 21 926 1 626 789

203 920 214 084 561 934 392 526 614 696 861 718 627 486 169 905 143 864 37 545 3 827 678

12 282 14 147 33 646 12 049 25 704 32 175 22 780 11 287 18 165 3 084 185 319

227 391 239 808 623 119 432 920 676 500 967 360 689 716 182 687 154 505 41 686 4 235 692

497 456 535 069 1 362 496 962 463 1 503 375 2 350 518 1 912 267 502 814 388 879 85 965 10 101 302

95 541 82 166 207 849 93 681 124 038 177 084 135 727 54 483 61 394 14 877 1 046 840

4 288 7 109 34 235 16 608 13 792 20 100 13 957 5 507 6 643 1 035 123 274

18 284 19 134 47 850 17 506 20 130 44 801 39 794 14 091 12 768 2 334 236 692

12 190 13 659 26 684 30 808 33 686 38 775 25 657 6 031 5 468 2 312 195 270

4 554 2 865 3 995 1 742 1 822 2 449 1 855 1 994 2 069 1 368 24 713

106 930 94 785 240 206 109 677 126 987 181 926 159 064 65 706 71 246 17 667 1 174 194

14 497 15 111 48 379 19 624 32 187 61 586 31 851 9 882 10 813 1 832 245 762

3 751 3 587 8 696 1 306 1 150 1 620 1 326 23 651

2 839 2 784 4 929 5 854 3 186 4 048 2 260 27 590

5 024 5 489 9 812 16 395 10 519 10 964 5 863 1 581 1 856 68 366

1 636 2 810 6 113 5 927 13 598 13 403 8 660 2 060 1 539 56 157

2 423 1 534 5 388 8 737 7 753 1 435 28 695

2 374

84 009 71 612 133 897 66 003 67 014 69 395 49 695 20 680 27 230 6 088 595 623

40 396 40 890 155 151 69 248 95 462 175 257 139 909 53 269 53 766 4 978 828 326

5 980 6 153 18 073 12 318 7 503 10 197 7 265 3 388 3 979 75 809

2 347 2 901 5 580 7 886 9 978 10 089 5 389 1 514 1 544 47 639

1 080 1 962 3 653 2 901 4 761 4 240 1 859 22 250

3 286 1 611 6 143 10 211 10 057 1 867 35 248

1 756 2 592 2 183 7 073

1 553

9 074 13 268

20 492 43 015 185 462 108 899 125 382 206 542 164 088 64 242 66 864 4 959 989 945

22 120 8 268 6 908 2 186 2 677 42 648

69 155 60 356 109 272 34 341 37 005 32 019 18 774 10 085 14 112 3 641 388 760

2 230 18 068 31 196 22 273 4 190 1 340 79 537

12 140 7 264 8 649 3 194 3 079 34 558

3 183 1 037 1 916 3 556 1 425 2 342 2 317 17 326

jiné kombinace materiálů a 

ostatní 7 639 4 866 8 139 5 820 5 712 10 933 9 356 2 940 4 994 60 885

11 777 13 130

119 818 110 890 292 635 125 251 156 520 236 851 186 997 74 147 80 703 13 565 1 397 377

8 369 7 196 13 172 13 866 9 226 10 366 7 928 2 594 3 835 1 446 77 998

9 932 16 375 11 748 2 532 41 808

práv. os. za účelem 

privatizace 1 474 3 255 2 494 2 535 1 269 12 404

3 407 3 096 4 858 6 434 3 218 5 310 3 534 1 413 1 545 33 333

2 477 2 919 7 957 10 504 11 862 11 539 5 362 1 159 1 745 55 883

5 710 7 020
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 6. Regenerace panelových domů 

 

     Jak již bylo uvedeno - k ukončení výstavby panelových domů došlo v 90. letech 20. století. 

Téměř zároveň se začalo s postupnými opravami nejzávažnějších poruch a se zateplováním 

panelových domů. Důvody regenerace panelových bytových domů byly zřejmé, část domů již 

začala být na pokraji své životnosti a u většiny se projevily konstrukční a materiálové vady. 

Dalším důvodem byl i požadavek na energetickou úsporu a estetické zpracování. Stát začal 

opravy panelových domů podporovat formou přímých dotací: státní program podpory úspory 

energie poskytoval na demonstrační projekty podporu až 70 % nákladů na tepelně úsporná 

opatření, další formou podpory byl program podpory oprav vad panelové výstavby pod 

záštitou ministerstva pro místní rozvoj. V současné době je aktuální program Zelená úsporám, 

který je zaměřen právě na energetické úspory. Pro regeneraci bytového fondu a zejména pak 

panelových bytových domů jsou také vypisovány granty Evropské unie. 

     Oprava či regenerace panelových domů probíhá v různém rozsahu a v různé kvalitě. V tom 

horším případě je pozornost zaměřena na zateplení obvodového pláště včetně opravy 

statických vad. Tento způsob může sice přinést částečné splnění požadavků na energetickou 

úsporu a změnu vzhledu, nepřináší ale komplexní řešení regenerace panelového domu.  

     Druhá možnost je komplexní a kvalitní oprava konstrukcí s cílem zlepšit co nejvíce 

užitných vlastností objektu v rámci jedné stavební akce. Komplexní oprava obvodového 

pláště budovy, včetně statických vad a poruch, oprava případně zateplení střechy, výměna 

oken, parapetů, balkónů, a lodžií, včetně možného zasklení, soklu a stropu nad nevytápěným 

podzemím. Jedině taková oprava, při důsledném použití kvalitních ověřených, a také 

certifikovaných, systémů se správným řešením technických detailů a při dodržení předepsané 

technologie, může přinést [5]: 

● prodloužení životnosti domu o 30 až 50 let, 

● snížení spotřeby energie o 30–60 %, 

● zamezení vzniku dalších poruch panelové konstrukce, 

● snížení nákladů na údržbu a opravy, 

● odstranění příčiny vzniku plísní na vnitřních stěnách, 

● zlepšení architektonického vzhledu budovy, 

● díky vyšší atraktivitě zvýšení tržní hodnoty nemovitosti. 

     Tato páce se bude nadále zabývat pouze konstrukcemi vnějších kontaktních tepelných 

izolací s ohledem na požární bezpečnost staveb. 
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 7. Druhy zateplení 

 

     Základní funkcí zateplovacího systému by mělo být snížení energetické náročnosti 

objektu, a tím snížit náklady na jeho vytápění se současným zvýšením komfortu užívání 

stavby jak v zimních, tak i v letních obdobích. Zateplení se dá rozdělit podle řady hledisek. Ty 

základní jsou především na vnější a vnitřní, dále na kontaktní a provětrávané a také podle 

použitého druhu izolantu. 

 

Obr. 4 Prostup tepla obvodovou stěnou bez zateplení [6] 

 

 7.1 Vnější zateplovací systémy 

     Kontaktní zateplovací systém s pěnovým polystyrenem je v současnosti 

nejpoužívanější. Desky se lepí pomocí tmele přímo na obvodovou stěnu a kotví se plastovými 

talířovými hmoždinkami. Následuje souvrství vyrovnávací malty, sklotextilní síťoviny a 

dvouvrstvé omítky. Jelikož polystyren sám o sobě má velký difúzní odpor, hodí se na stávající 

konstrukce s vyšším difúzním odporem (třeba beton). Pro cihelné a plynosilikátové zdivo je 

nevhodný, i když se houfně používá. Výjimkou jsou polystyrenové desky s 5mm otvory, kudy 

se vodní pára odvádí.  

     Kontaktní zateplovací systém s minerálními deskami je opět sendvič z tuhých desek s 

kolmými nebo podélnými vlákny, které jsou lepeny na fasádu a kotveny plastovými 

hmoždinkami. Následuje vrstva lepidla, armovací výztuže a omítka. Desky se pro svoji 

prodyšnost a zvukovou izolaci dají použít na všechny typy zděných, betonových i dřevěných 

konstrukcí.  

     Provětrané fasády patří k dalším možnostem zateplení. Minerální desky s hydrofobizační 

(vodoodpudivou) úpravou jsou vkládány do U profilů nebo držáků fasádního obkladu 

přikotvených ke stěně. Následuje min. 30mm větraná vzduchová mezera a opláštění 
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provedené z kamene, keramiky, kovu, plastu či dřeva. Použití systému je univerzální jak na 

velké administrativní budovy, haly, tak i rodinné domky. 

     Tepelně izolační omítky jsou speciální jádrové omítky s lehčeným kamenivem dodávaná 

jako suchá omítková směs. Nanáší se strojně nebo ručně v tloušťce max. 25mm. Je-li 

stanovenou tl. omítky víc jak 25mm, provede se několik vrstev. Jako finální úprava se provádí 

šlechtěná difúzně propustná omítka. Souvrství dobře propouští vodní páry a hodí se na cihelné 

konstrukce, pórobeton, cementoštěpkové bloky. Určité omítky se nehodí k omítání soklů. 

     Termopancíř je tvarovka se spodní vrstvou z minerální vlny a vrchní deskou z 

pórobetonu. Desky se ukládají na spodní nosný profil přikotvený k fasádě a lepí se ke stěně 

tmelem. Následně se kotví talířovými hmoždinkami. Povrchová úprava je provedena z 

armované šlechtěné omítky. Desky se používají na jakýkoliv podklad a jsou prodyšné. 

Tepelný odpor konstrukce se zvýší o 0.94 m2K/W, zvuková izolace o 5dB. 

     Dodatečné přizdívání vede k vytvoření sendvičové konstrukce ve skladbě původní zdivo, 

tepelná izolace, event. vzduchová větraná mezera a vnější přizdívka z plných cihel. Desky 

tepelné izolace z polystyrenu nebo minerální vlny se lepí na původní stěnu a kotví talířovými 

hmoždinkami. 

 

     Tepelně izolační obklad s omítkou se aplikují lepením přímo na jakýkoliv rovný 

minerální podklad nebo na starou dostatečně únosnou a rovnou omítku. Jedná se o desky s 

perem a drážkou ze stabilizovaného polystyrenu, 5mm silné, vlákny vyztužené, jemné omítky 

s obvodovým stupňovitým falcem. Falc vytvoří na fasádě strukturu. Po sesazení desek se 

pouze provede difúzně propustný fasádní nátěr. 

 

Obr. 5 Prostup tepla obvodovou stěnou s vnější izolací [6] 
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 7.2 Vnitřní zateplovací systémy 

     Fasádu je možné zateplit i zevnitř. Zde je ale důležité věnovat mimořádnou pozornost 

možnosti kondenzaci vodní páry ve stěně. Také je nutné zateplit i vodorovné konstrukce, aby 

se zamezilo vzniku tepelných mostů. 

     Sádrokartonové desky opatřené izolací ze stabilizovaného polystyrenu tl. 20-80mm se 

lepí speciálním pojivem přímo na obvodovou stěnu. Není-li podklad dostatečně únosný, 

zhotoví se podkladní konstrukce ze sádrokartonových pruhů a následně se na ni lepí desky. 

     Desky z extrudovaného polystyrenu opatřené oboustranně parozábranou, s vrchní 

konečnou povrchovou úpravou se mechanicky kotví pomocí nosných lišt a fasádních 

hmoždinek k rovnému a bezesparému podkladu. Spáry se přelepí hliníkovou páskou. 

Parozábrana výrazně sníží prostup par z vnitřního prostředí, a tak i riziko kondenzace.  

     Vnitřní zateplení se dá vyřešit i předsazenou dřevěnou stěnou, kdy se mezi nosný rošt z 

latí vloží tepelná izolace z minerální vlny či desek a osadí dřevěné opláštění z palubek či 

celoplošných dílců. 

Obr. 6 Prostup tepla obvodovou stěnou s vnitřní izolací [6] 

 

 8. Legislativní základ požární bezpečnosti staveb 

 

     Během několika posledních let došlo v právních i normativních předpisech týkajících se 

stavebnictví a požární bezpečnosti staveb k zásadním změnám. Zejména nabyl účinnosti nový 

stavební zákon [8] včetně prováděcích vyhlášek, dále vyhláška o technických požadavcích na 

stavby [9] a zcela nově se v roce 2008 objevuje vyhláška o technických podmínkách požární 

ochrany staveb [10]. Také české technické normy jsou v procesu změn. U některých je tento 

proces již u konce, jiné na své nové znění teprve čekají. 
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 8.1 Stavební zákon 

     V souladu s ustanovením § 156 odstavce 1 [8] mohou být navrženy a použity jen takové 

výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro 

navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 

předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární 

bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání 

stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a 

ochranu tepla. Podle odstavce 2 pak výrobky pro stavbu, které mají rozhodující význam pro 

výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou 

stanoveny a posuzovány podle zvláštních právních předpisů [11]. Jak bude uvedeno dále, 

technické požadavky na zateplovací systémy z hlediska na požární bezpečnosti stanovuje 

zejména ČSN 73 0810 [12] v návaznosti na  vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb[10]. Splnění zákonných a normativních požadavků na 

kvalitu použitých materiálů se prokazuje zejména při místním šetření konaném v rámci 

závěrečné kontrolní prohlídky stavby tak, jak ukládá stavební zákon.  Hasičskému 

záchrannému sboru při výkonu státního požárního dozoru prokazuje stavebník splnění výše 

uvedených požadavků v souladu s ustanovením § 46 odst. 5 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární 

prevenci [13].   

 8.2  Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

     Základní požadavky na stavbu jsou uvedeny jak v evropské legislativě, tak v nové vyhl. č. 

268/2009 Sb. [9], která nahradila vyhl. č. 137/1995 Sb., o obecných technických požadavcích 

na výstavbu. V § 8 odstavec 1 se uvádí, že stavba musí být navržena a provedena tak, aby 

byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila 

základní požadavky, kterými jsou 

a) mechanická odolnost a stabilita, 

b) požární bezpečnost, 

c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 

d) ochrana proti hluku, 

e) bezpečnost při užívání, 

f) úspora energie a tepelná ochrana. 

 
Uvedené požadavky musí stavba splňovat při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných 

vlivů po dobu plánované životnosti stavby. Také navržené a použité výrobky, materiály a 

konstrukce musí zaručit, že stavba tyto požadavky splní. 
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 8.3  Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 

     V České republice nejsou technické normy závazné, ale pouze platné, a tak bylo nutné dát 

požární bezpečnosti staveb závaznější podobu. Vyhláška č. 23/2008 Sb. [10]  měla tedy dát 

požadavkům na požární bezpečnost právní základ. Do doby nabytí účinnosti řešila základní 

požadavky vyhl. č. 137/1995 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Tato 

byla v roce 2009 nahrazena vyhl. č. 268/2009 Sb. [9], ve které je již odkaz na vyhlášku č. 

23/2008 Sb [10]. 

 8.3.1 Požární úsek 

     Požární úsek je dle ustanovení ČSN 73 0802 [14] prostor stavebního objektu, ohraničený 

od ostatních částí tohoto objektu, popř. sousedních objektů, požárně dělícími konstrukcemi, 

popř. požárně bezpečnostním zařízením. Je to základní posuzovaná jednotka z hlediska 

požární bezpečnosti stavebních objektů. V souladu s § 3 vyhlášky [10] musí být při 

navrhování stavby vymezeny požární úseky v souladu s českými technickými normami. 

Rozdělení stavby do požárních úseků může být provedeno na základě výpočtu, případně 

taxativně podle ustanovení jednotlivých norem kodexu požární bezpečnosti. 

 8.3.2 Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku 

     Stupeň požární odolnosti je dle ustanovení ČSN 73 0802 [14] klasifikační zatřídění 

vyjadřující schopnost stavebních konstrukcí požárního úseku jako celku čelit požáru z 

hlediska rozšíření požáru a stability konstrukcí. Shodně je stupeň požární bezpečnosti 

definován i v § 4 vyhlášky [10]. Dále je v tomto paragrafu uvedeno, že  se stupeň požární 

odolnosti stanovuje v souladu s českými technickými normami v závislosti na:  

a) požárním riziku, 

b) konstrukčním systému stavby  

c) výšce stavby nebo počtu podlaží při zohlednění polohy požárního úseku v nadzemním nebo   

    podzemním podlaží. 

České technické normy znají sedm stupňů požární odolnosti I-VII. 

Stupeň požární bezpečnosti se nestanovuje v případě postupu podle ČSN EN 1991-1-2 [15]. 

 8.3.3 Požární odolnost stavebních konstrukcí 

     Požární odolnost stavebních konstrukcí je dle ustanovení ČSN 73 0802[14] doba, po 

kterou jsou stavební konstrukce schopny odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by 

došlo k porušení jejich funkce. V souladu s § 5 vyhlášky [10] se musí požární odolnost 

stanovit s přihlédnutím k druhu konstrukce a stavby postupem podle českých technických 

norem. Požárně dělicí a nosná stavební konstrukce u stavby se třemi a více nadzemními 
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podlažími musí být navržena s požární odolností nejméně 30 minut, nestanoví-li české 

technické normy uvedené požární odolnost vyšší.  

     Základní hodnoty požadované požární odolnosti stavebních konstrukcí včetně jejich druhu, 

jsou s ohledem na stupeň požární odolnosti uvedeny v tabulce 12 ČSN 73 0802 [14], případně 

tabulce 13 ČSN 73 0804 [16]. Další, většinou zpřesňující požadavky, jsou uvedeny v 

jednotlivých normách kodexu požární bezpečnosti staveb. 

     Klasifikace požární odolnosti jednotlivých konstrukcí, případně výrobků, se vyjadřuje 

písmeny a dobou v minutách (t), po kterou posuzované konstrukce splňují charakteristické 

vlastnosti-mezní stavy. V normách řady 73 08.. pro navrhování požární bezpečnosti staveb 

jsou nejčastěji používány tyto značky mezních stavů: 

R(t) nosnost konstrukce 

E(t) celistvost konstrukce 

I(t) tepelná izolace konstrukce 

W(t) hustota tepelného toku či radiace z povrchu konstrukce  

Sa, Sm kouřoťesnost konstrukce 

C samozavírací zařízení požárního uzávěru   

 8.3.4 Třída reakce na oheň 

     Vliv stavebních výrobků na rozvoj požáru je stanoven třídami reakce na oheň podle ČSN 

EN 13501-1 [17]. Vyhláška [10] v § 6 stanovila, že reakce stavební konstrukce včetně 

stavebního výrobku určeného k zabudování do stavby na oheň („ třída reakce na oheň“) musí 

být klasifikována do tříd A až F včetně přiřazených indexů podle české technické normy 

uvedené v příloze č. 1, části 5, kterou je právě ČSN EN 13501-1 [17]. Výrobky třídy reakce 

na oheň A1 nebo A2 se  považují za nehořlavé, výrobky ostatních tříd reakce na oheň se 

považují za hořlavé, a to od písmene B až F vzestupně, přičemž písmenem F se mohou 

klasifikovat i výrobky, které nebyly odzkoušeny. Při hodnocení splnění požadavků na třídy 

reakce na oheň u stavebních výrobků je rozhodující zatřídění podle normy. V tabulce uvedené 

v  ČSN 73 0810 [12] se uvádí nejčastěji používané stavební výrobky, u kterých se dá bez 

dalších průkazů použít klasifikace uvedené v této tabulce. Pokud však výrobce bude na 

základě provedených zkoušek deklarovat jiné vlastnosti, platí pro klasifikaci stavebních 

výrobků vždy výsledky zkoušek.    
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 9. Navrhování zateplovacích systémů  

 

     Pro navrhování zateplovacích systémů z hlediska požární bezpečnosti se v České republice 

používá především kodexu norem požární bezpečnosti staveb. Jak již bylo řečeno, technické 

normy nejsou v ČR závazné. Jsou však platné a splněním jejich požadavků se má také za 

splnění požadavků právních předpisů, a to zejména stavebního zákona [8] a vyhlášky [10]. 

Pro řešení požární bezpečnosti staveb je vydán celý kodex norem národních a v současné 

době také harmonizovaných norem evropských. V poslední době došlo vzhledem k posunu v 

úrovni poznání, výrobě nových materiálů a konstrukcí, a také vlivem Evropské unie k 

zásadním změnám v oblasti požární bezpečnosti staveb.  

 9.1 Požární bezpečnost staveb - společná ustanovení 

     V roce 2009 byla vydána novelizovaná norma ČSN 73 0810 [12], která zavádí základní  

požadavky a principy pro navrhování staveb, společné pro všechny druhy objektů. Tato 

norma upřesňuje požadavky na stavební výrobky a stavební konstrukce, popř. na požárně 

bezpečnostní zařízení ve vztahu k ČSN 73 0802 [14], ČSN 73 0804 [16] a k navazujícím 

normám, podle nichž je navrhována požární bezpečnost výrobních i nevýrobních objektů v 

ČR. Jsou zde uvedeny také základní požadavky na zateplování budov.  

 9.1.1 Třídění konstrukčních částí a konstrukčních systémů 

     Konstrukční části (dílce a prvky) se v závislosti na teple uvolňovaném při požáru, vlivu na 

stabilitu a únosnost konstrukčních částí, třídí na druhy DP1, DP2, DP3.  

     Konstrukční části druhu DP1 nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu 

požáru a podstatné složky se sestávají : 

a) pouze z  výrobků třídy reakce na oheň A1, 

b) také z výrobků třídy reakce na oheň A2, jde-li o objekty s požární výškou do 22,5 m, nebo 

s vyšší požární výškou, pokud v objektu je instalováno samočinné stabilní hasicí zařízení ve 

všech požárních úsecích s požárním rizikem; za vyšší požární výšku se považuje také druhé a 

další podzemní podlaží, 

c) z výrobků třídy reakce na oheň B až F umístěných uvnitř konstrukčních částí mezi výrobky 

podle bodu a) a b), a to tak, že v požadované době požární odolnosti nedojde ke vzplanutí 

hmot obsažených ve výrobcích; na těchto výrobcích není závislá stabilita a únosnost 

konstrukčních částí. 
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Další podrobnější požadavky na konstrukční části druhu DP1 jsou stanoveny pro obvodové 

pláště, střešní pláště a zasklené konstrukce s požární odolností. 

 

     Konstrukční části druhu DP2 nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu 

požáru a podstatné složky konstrukcí se sestávají: 

a) z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 tvořících povrchové vrstvy konstrukčních částí 

u nichž se po dobu požadované požární odolnosti nenaruší jejich stabilita a jejich tloušťka je 

ověřena zkouškou prokazující nejméně odolnost E 15, (například omítky na pletivu, desky na 

bázi sádry a jiné deskové materiály odpovídajícího zatřídění musí mít zpravidla tloušťku 

alespoň 12mm), 

b) z výrobků třídy reakce na oheň B až D umístěných uvnitř konstrukčních částí mezi 

výrobky podle bodu a); na těchto výrobcích je závislá stabilita konstrukčních částí (např. 

dřevěné sloupy, nosníky apod.), 

c) případně také z výrobků třídy reakce na oheň B až E umístěných uvnitř konstrukční části, 

aniž by na těchto výrobcích byla závislá stabilita konstrukční části. 

     Za konstrukce druhu DP2 se kromě případů uvedených v části 9.1.2 a 9.1.3 této práce 

považují i obvodové stěny s vnější tepelnou izolací třídy reakce na oheň C až E, i když ostatní 

části obvodové stěny jsou třídy reakce na oheň A1 či A2,  

     Konstrukční části druhu DP3 zvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu 

požáru; zahrnují podstatné složky konstrukcí, které nesplňují požadavky na konstrukce druhu 

DP1 a DP2.  

     Stavební objekty nebo jejich části se podle uvedených druhů konstrukčních částí použitých 

v požárně dělících a nosných konstrukcích zajišťujících stabilitu objektu nebo jeho částí třídí 

v souladu s ustanovením ČSN 73 0802 [14] na objekty s konstrukčními systémy : 

a) nehořlavými, které mají pouze konstrukce DP1, 

b) smíšenými, které mají: 

1) svislé požárně dělící a svislé nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu nebo 

jeho částí pouze z konstrukcí druhu DP1 a 

2) ostatní požárně dělící a nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu nebo jeho 

částí z konstrukcí druhu DP2; u jednopodlažních objektů mohou být střešní nosné 

konstrukce z konstrukcí druhu DP3, 
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c) hořlavými, které mají: 

1) konstrukce alespoň druhu DP2; nebo 

2) konstrukce druhu DP3, popř. nesplňují požadavky na nehořlavé nebo smíšené 

                  konstrukční systémy. 

     Souhrnně řečeno - druh konstrukčních částí má vliv na druh konstrukčního sytému, který 

má následně vliv na stupeň požární bezpečnosti a mezní rozměry požárního úseku. Minimální 

stupeň požární bezpečnosti je stanoven v závislosti na druhu konstrukčního systému, 

výpočtovém požárním zatížení a výšce objektu. Stupeň požární bezpečnosti má pak vliv na 

hodnotu požární odolnosti stavebních konstrukcí včetně jejich druhu.   

 9.1.2 Požadavky na zateplení stávajících objektů 

     Konstrukcemi dodatečných vnějších tepelných izolací stavebních objektů včetně 

požadavků na jejich kvalitu, zkoušení i montáž se v ČSN 73 0810 [12] zabývá především čl.č. 

3.1.3. Jsou to takové objekty, zejména pak panelové bytové domy, které byly realizovány a 

zkolaudovány před rokem 2000. Konstrukce dodatečných vnějších tepelných izolací u 

stávajících objektů s požární výškou h > 12,0 m se pak navrhují podle těchto zásad  (viz obr. 

č. 7): 

a) konstrukce se hodnotí jako ucelený výrobek (povrchová vrstva, tepelná izolace, nosné 

rošty, upevňovací prvky, popř. další specifické součásti) a za vyhovující se považují 

konstrukce, které splňují následující požadavky: 

1. konstrukce mají třídu na oheň B, jde-li o konstrukce s výškovou polohou do hp ≤ 22,5 

m (aniž by výška upravované obvodové stěny přesáhla úroveň stropní konstrukce 

podlaží odpovídající této výšce), přičemž výrobek tepelně izolační části musí 

odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojený se 

zateplovanou stěnou; 

2. konstrukce mající třídu reakce na oheň A1 nebo A2 v případech nekontaktního spojení 

s dutinami, které umožňují svislé proudění plynů, nebo jsou-li tyto konstrukce ve 

výškové poloze hp > 22,5 m; 

3. povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm . min -1; 
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                                              Obr. č. 7 Konstrukce dodatečné vnější tepelné izolace [18] 

 

     Ustanovení a1) až a3) znamená, že na zateplení objektů s požární výškou h > 12 m 

nelze použít konstrukci složenou z jednotlivých částí, mnohdy různých výrobců. 

Konstrukce dodatečné vnější tepelné izolace musí být pro požadované vlastnosti 

vyzkoušena jako jeden výrobek, včetně všech jejích částí a ve všech používaných 

složeních. Vzhledem k tomu, že jsou na tyto konstrukce kladeny požadavky třídy reakce 

na oheň, prokazují se vlastnosti v souladu s ustanovením zk. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů [11], NV č. 

163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve 

znění pozdějších předpisů [21], případně NV 190/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na stavební výrobky označované CE [22]. 

 

4. konstrukce dodatečných tepelných izolací musí být v úrovni založení zateplovacího 

systému, okenních a jiných otvorů (dále jen oken) zajištěny tak, aby při zkoušce 

provedené podle ISO 13785-1[19] nedošlo k šíření plamene po vnějším povrchu, nebo 

po tepelné izolaci obvodové stěny a to do 15 minut přes úroveň 0,5 m od spodní hrany 

zkušebního vzorku; šíření požáru se považuje za vyhovující, pokud :  

- v úrovni založení zateplovacího systému bude ze spodního povrchu užito výrobků třídy 

reakce na oheň A1 nebo A2 (např. kovové lišty tloušťky alespoň 0,8 mm) a při zkoušce podle 

ISO 13785-1 [19], ale s výkonem 50 kW nedojde k výše uvedenému šíření plamene; pokud 

zateplovací systém je založen pod terénem, nemusí být ověřováno šíření požáru zkouškou 

podle ISO 13785-1 [19], ale jen podle bodu a3) (viz. obr. č. 8 a 9); 
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Obr. č. 8 Založení zateplovacího systému pod terénem [18] 

 

                       

Obr. č. 9 Založeni zateplovacího systému nad terénem[18] 

 

- nejvýše ve vzdálenosti 0,15 m nad stávající plochou nadpraží oken bude tepelná izolace 

provedena z výrobků třídy reakce na oheň A1 či A2 v pásu výšky 0,5m a tento horizontální 

pás bude probíhat nad všemi okny obvodové stěny; pokud jsou okna vzájemně vzdálená, 

může být tato úprava provedena nad jednotlivými okny s přesahem nejméně 1,5 m; výška 

pásu může být snížena oproti 0,5 m jen v případě, že se zkouškou podle ISO 13785-1[19] 

prokáže, že nedojde k výše uvedenému šíření plamene; pásy s třídou reakce na oheň A1 či A2 

výšky 0,5 m mohou být užity i v místech založení zateplovacího systému; nebo 

- jen kolem ostění a nadpraží oken jsou provedeny takové úpravy, aby nedošlo při zkoušce 

podle ISO 13785-1 [19] k výše uvedenému šíření požáru, přičemž tato úprava musí být 

provedena u všech oken v dodatečně zateplených obvodových stěnách; 
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     Požadavky uvedenými v bodě a4) má být dosaženo použití kvalitních materiálů a 

zabráněno přenesením požáru výtokem horkých plynů a plamenů ve 2/3 výšky okna při 

požáru uvnitř objektu.   

 

     Založením zateplovacího systému pod terénem, případně instalací  výrobků třídy 

reakce na oheň A1 nebo A2 ze spodního povrchu, má být zabráněno iniciaci (zapálení) 

zateplovacího systému pomocí otevřeného ohně. Pokud je zateplovací systém založen 

pod terénem, není nutné prokazovat šíření požáru zkouškou podle ISO 13785-1 [19]. V 

případě že je zateplovací systém založen na úrovni terénu, případně nad terénem, je 

nutné šíření požáru podle ISO 13785-1 [19] prokázat, nebo v úrovni založení použít 

pásy třídy reakce na oheň A1 či A2 výšky 0,5 m, což prakticky znamená užití minerální 

vaty. Vzhledem k tomu, že zde není uvedena horní hranice založení zateplovacího 

systému, mohou vzniknout dohady, při jaké výšce založení od úrovně přilehlého terénu 

je ještě nutné použít ze spodního povrchu výrobky třídy A1 či A2 a přijmout opatření 

proti šíření požáru po vnějším povrchu. Z hlediska státní správy tato výška nijak 

určená není, a proto by bylo na projektantovi prokázat vhodnost navrženého způsobu 

řešení. Šlo by o případ, kdy by k založení zateplovacího systému došlo ve výšce 

například 2,5m od úrovně přilehlého terénu, kdy nelze předpokládat, že by mohlo dojít 

k zapálení ze spodní povrchu.   

     Instalací tepelné izolace z výrobků třídy reakce na oheň A1 či A2 nad stávající 

plochou nadpraží oken , případně úpravou nadpraží i ostění v souladu s ISO 13785-1 

[19], se má zabránit přenesení požáru výtokem horkých plynů a plamenů a následným 

šířením požáru po povrchu, ale i vnitřkem konstrukce zateplovacího systému vlivem 

odhořívání tepelné izolace z plastických hmot. Instalace pásů z minerální vaty ve 

vzdálenosti 0,15 m nad stávajícím nadpražím oken byla zvolena jako přijatelný 

kompromis mezi požadavky na maximální požární bezpečnost a požadavky na 

technologické řešení detailů vznesených výrobními a dodavatelskými firmami. 

 

     Další zpřesňující požadavky jsou v ČSN 73 0810 [12] stanoveny v poznámce k čl.č. 3.1.3, 

která  uvádí následující : 

     Za kontaktní spojení se považují případy, kde mezi tepelnou izolací a povrchem odvodové 

stěny jsou i vertikální otvory (např. vlivem profilovaného povrchu obvodové stěny), jejichž 

průřezová plocha v horizontální úrovni není větší než 0,01 m2 na běžný metr. Uvedenými 

úpravami se nemění původní zatřídění druhu konstrukce obvodové stěny, a tím ani původní 

konstrukční systém objektu. Dodatečné tepelné izolace při výšce hp ≤ 22,5 m mohou být 
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provedeny nejvýše do úrovně stropní konstrukce podlaží odpovídající této výšce (např. 22,5 + 

3 = 25,5m); na výšku stropní konstrukce, atiku, římsu apod. se výškově nebere zřetel. 

Polystyrény použité na tepelné izolace třídy reakce na oheň E jsou podle ČSN 72 7221-2 [20] 

povrchově značeny středním černým pruhem (uprostřed šířky desky); třída F má tento pruh 

červený. U dodatečných vnějších tepelných izolací stávajících objektů se musí prokázat, že 

nedojde k šíření požáru podle bodu a4) nejméně u oken nad úrovní hp ≥ 12,0 m. Jsou-li 

provedeny úpravy proti šíření požáru u jednotlivých oken, nemusí být tyto úpravy u oken 

chráněných únikových cest, neboť u těchto oken není riziko výtoku plynů při požáru. Na 

dodatečné zateplení objektů s požární výškou h ≤ 12,0 m nejsou kladeny žádné požadavky; 

doporučuje se však postupovat obdobně  jako podle bodu a1) a a3). Dodatečné vnější tepelné 

izolace jsou změnou (stávajících) staveb, zejména dříve realizovaných panelových bytových 

objektů; nejedná se tedy o právě dokončené objekty či objekty kolaudované po roce 2000. 

 

    Doplňující ustanovení uvedená v poznámce k čl. č. 3.1.3, má vzhledem k instalaci 

konstrukcí dodatečné tepelné izolace zásadní význam. Některé její požadavky a 

zpřesnění by měly být spíše přímou součástí  článku 3.1.3. A také volba grafické 

úpravy, kdy je písmo menší, ubírá textu na významu.  

    

     Úpravami obvodových konstrukcí dodatečným vnějším zateplením podle čl.č. 3.1.3 

73 0810 [12] tak, jak jsou popsány v části 9.1.2 této práce, se nemění původní 

zatřídění druhu konstrukce obvodové stěny, a tím ani původní konstrukční systém 

objektu. Článek 3.1.3 však řeší pouze konstrukce objektů s požární výškou h > 12 m. 

Na dodatečné zateplení objektů s požární výškou h ≤ 12,0 m nejsou kladeny žádné 

požadavky a postup podle bodu a1) a a3) se pouze doporučuje. To by potom 

znamenalo, že u  objektů s výškou h < 12 m, které tento článek neřeší, ke změně druhu 

konstrukce a konstrukčního systému dochází. Takto to zřejmě myšleno není, ale 

vzhledem k dále uvedeným skutečnostem je na zamyšlení, zda by u objektů s požární 

výškou h < 12 m, na které nebude použit postup podle a1) a a3), skutečně ke změně 

druhu konstrukce dojít nemělo. Konstrukční části obvodového pláště by byly 

přehodnoceny na druh DP2, pokud původně byly DP1, a to v souladu s ustanovením 

části 9.1.1 této práce. Také  s ohledem na skutečnost, že zateplovací systém, na který 

nejsou kladeny požadavky třídy reakce na oheň a nemusí se hodnotit jako ucelený 

výrobek ve smyslu čl.č. 3.1.3 a1) až a3), není nutné certifikovat v souladu s 

ustanovením § 5 či § 5a NV 163/2002 Sb. [21], ale pouze ověřit shodu tepelně 

izolačního  výrobku,  tedy samostatného polystyrenu,  podle  § 7.  Pro objekty s  výškou  
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h < 12,0 m je použití uceleného výrobku pouze doporučené. Nechceme-li tedy, aby 

došlo ke změně konstrukčních částí, případně celého systému, bylo by vhodné aby se i 

u objektů s h < 12,0 m postupovalo podle ustanovení čl. č. 3.1.3 a1) až a3), a to včetně 

požadavků na prokazování shody.  

     Řešení problému zatřídění konstrukcí by mělo být součástí textu článku a pro držení 

koncepce požární bezpečnosti by znění mohlo být následující: „Úpravami podle 3.1.3 

včetně objektů s h < 12 m upravených podle a1) a a3) nedochází ke změně původního 

zatřídění druhu konstrukce obvodové stěny, a tím ani původního konstrukčního 

systému objektu. Pokud nejsou při instalaci dodatečné vnější tepelné izolace 

obvodových stěn objektů s h < 12 m respektovány požadavky a1) a a3) 3.1.3,  je nutné 

provést nové zatříděni druhu konstrukce obvodové stěny a následně nové zatřídění 

konstrukčního systému.“ 

     U dodatečných vnějších tepelných izolací stávajících objektů se musí podle a4) 

prokázat, že nedojde k šíření požáru nejméně u oken nad úrovní hp ≥ 12,0 m. Zde je 

zřejmě předpokládáno, že pokud nejsou u objektů s výškou h < 12,0 m na zateplovací 

systém kladeny žádné požadavky, lze u vyšších objektů upustit od použití tepelné 

izolace A1 respektive A2 (tedy minerální vaty) pro plochu nadpraží oken, a to   do 

výškové úrovně požárního úseku hp < 12,0 m. Znamená to ovšem, že na jednom 

stavebním objektu dochází ke dvou rozdílným stupňům ochrany.  

     Poslední věta uvedená v poznámce, která stanoví časové omezení pro použití 

dodatečné vnější tepelné izolace, by měla uvozovat celý článek normy, aby bylo hned v 

úvodu jasné, pro jaké objekty je článek určen. Opět je zde na zamyšlení, zda takto 

důležité sdělení patří pouze do poznámky. 

 9.1.3 Požadavky na zateplení nových objektů 

     Konstrukcemi vnějších tepelných izolací nových stavebních objektů včetně požadavků na 

jejich kvalitu, zkoušení i montáž, se v ČSN 73 0810 [12] zabývá především čl.č. 3.1.3.1. Pro 

zatřídění konstrukčních částí do druhu DP 1, DP 2 nebo DP 3 záleží na třídě reakce na oheň 

jak povrchové vrstvy konstrukčních částí, tak materiálů umístěných uvnitř konstrukce. Při 

určení druhu konstrukčních částí obvodových stěn nových objektů se nebere zřetel na vnější 

tepelné izolace, pokud splňují následující požadavky (Obr. č. 10) : 

a) požární výšky objektů h ≤ 12,0 m (aniž by výška obvodové stěny s touto tepelnou izolací 

přesáhla úroveň stropní konstrukce podlaží odpovídající této výšce) 

b) tepelné izolace tvoří ucelený výrobek (povrchová vrstva, tepelná izolace, nosné rošty, 

upevňovací prvky, popř. další specifické součásti) třídy reakce na oheň B, přičemž výrobek 
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tepelně izolační části musí být nejméně  třídy reakce na oheň E a musí být kontaktně spojený 

se zateplovanou stěnou; 

c) povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm. min-1; u objektů s 

hořlavým konstrukčními konstrukčnímu systémy musí být is ≤ 100 mm.min-1; 

d) pokud jsou podle normových ustanovení požadovány v obvodových stěnách požární pásy 

(např. u stěn mezi objekty), musí být tepelné izolace jako ucelený výrobek třídy reakce na 

oheň A1, popř. A2. 

     Je-li požární výška objektu h se smíšeným nebo nehořlavým konstrukčním systémem vyšší 

něž 12,0 m, nejvýše však 30,0 m, může být do úrovně 12,0 m volen postup podle bodů a) až 

d) a nad touto úrovní musí být odvodové stěny druhu DP1 (tepelné izolace A1 nebo A2), a to 

za předpokladu, že požární normy řady ČSN 73 08.. takové úpravy nevylučují. I v tomto 

případě se při hodnocení druhu konstrukcí obvodových stěn celého objektu nebere zřetel na 

vnější tepelné izolace do požární výšky 12,0 m (obr. č. 10).  

 

     Novostavbu lze tedy vyprojektovat včetně konstrukce vnější tepelné izolace tak, aby 

nedošlo ke zhoršení druhu konstrukčních částí případně konstrukčních systémů, což by 

mělo vliv na  požární odolnost, případně maximální výšku objektů.  

      Požadavky na konstrukce zateplovacích systémů jsou zde stanoveny již pro objekty 

s požární výškou h ≤ 12,0 m, a to v bodech a) až d). Pro objekty s  požární výškou h > 

12 m je předepsána tepelná izolace z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, ovšem 

s úlevou, že pokud má objekt smíšený nebo nehořlavý konstrukční systém a jeho 

požární výška je nejvýše 30,0 m, může se do výšky 12 m opět postupovat podle bodu a) 

až d). Není zde však stanoveno, co znamená výraz „ do výšky 12 m“. Zda se jedná o 

požární výšku h, výškovou polohu požárního úseku hp, nebo o jinou stavební či 

konstrukční výšku. Takovouto úpravou však dochází k situaci, kdy při maximálním 

požadavku na konstrukční části, které jsou druhu DP1, a konstrukční systém, který je 

nehořlavý, dojde na jednom objektu k instalaci dvou zásadně rozdílných systémů 

tepelné izolace, a přesto se k těmto konstrukcím nebude přihlížet a nebude na ně brán 

zřetel. Znovu se tedy setkáváme s dvojí ochranou, kdy uživatelé v části objektu do 

výšky 12 m jsou jinak chráněny před možností přenosu požáru prostřednictvím 

zateplovacího systému, než uživatelé v částech objektu nad 12 m, kde musí být 

konstrukce zateplovacího systému vždy z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2. 

Navíc u objektů s požární výškou h > 12 m vzniká požadavek na požární pásy. Požární 

pásy jsou svislé nebo vodorovné konstrukce obvodových stěn druhu DP1 o šířce min. 
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900 mm, které brání přenosu požáru do jiného požárního úseku. V praxi by to tedy 

znamenalo, že u objektu s požární výškou do 30 m může být sice do úrovně 12 m použit 

jako izolant polystyren, ale požární pásy mezi okny jednotlivých bytů jako 

samostatných požárních úseků by musely být tvořeny zateplovacím systémem třídy 

reakce na oheň A1 nebo A2, a tedy izolantem z minerální vaty. 

                                                                                                                                                                               

 

Obr. č. 10 Zateplení nových objektů [18] 

 

     Další zpřesňující požadavky jsou v ČSN 73 0810 [12] stanoveny v poznámce k čl.č. 

3.1.3.1, která  uvádí následující : 

     Ustanovení tohoto článku se týká zcela nově budovaných stavebních objektů. Kontaktní 

spojením se rozumí stejné technické řešení, tak jak je uvedeno v předchozím článku pro 

zateplení stávajících objektů. Zateplení podle tohoto článku (tedy článku 3.1.3.1) může být u 

nosných nebo nenosných obvodových stěn třídy DP1, DP2, nebo DP3.  

 

     Ustanovení uvedená v poznámce by se stejně jako v článku 3.1.3 měla objevit hned 

v úvodu   jako součást znění, nikoliv na konci pouze jako součást poznámky. Pokud je 

článek 3.1.3 určen pro stavební objekty zkolaudované před rokem 2000 a článek 

3.1.3.1 je určen pro zcela nově budované stavební objekty, vzniká zde časové období 

mezi rokem 2000 a současností, která se však každým rokem posouvá. První věta 

poznámky k článku 3.1.3.1 by tedy měla spíše znít „ Ustanovení tohoto článku se týká 

objektů, projektovaných a budovaných po roce 2000.“ 
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 9.2 Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty 

     Pro nevýrobní objekty byla v roce 2009 vydána novelizovaná norma ČSN 73 0802 [14]. 

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních objektů, jejich části 

a prostorů které nejsou určeny pro výrobu a pro projektování změn staveb stávajících objektů 

a prostorů nevýrobního charakteru. 

     Pro konstrukce vnějších tepelných izolací tato norma ve svém článku č. 8.4.11 odkazuje na 

ustanovení čl. č. 3.1.3 případně 3.1.3.1 ČSN 73 0810 [12]. Tyto konstrukce lze u stávajících 

objektů použít i v požárně nebezpečném prostoru, což je prostor kolem hořícího objektu, ve 

kterém je nebezpečí přenosu požáru sáláním tepla nebo padajícími částmi konstrukcí hořícího 

objektu. Na základě vymezení požárně nebezpečného prostoru se stanovují odstupové 

vzdálenosti jednotlivých objektů mezi sebou. Také uvádí skutečnost, že obvodové konstrukce 

stávajících objektů splňujících požadavky na požární pásy nebo stěny v požárně nebezpečném 

prostoru, které jsou opatřeny tepelnou izolací podle čl. č. 8.4.11, se považují za vyhovující i s 

touto dodatečnou úpravou. 

  

     Další důležitá problematika v oblasti instalace zateplovacích systémů je otázka 

požární otevřenosti obvodových konstrukcí. Pokud obvodová stěna nevykazuje požární 

odolnost nebo obsahuje jiný druh konstrukce, než je normativně přípustné, hodnotí se 

jako zcela nebo částečně požárně otevřená plocha, což má následně vliv na vymezení 

požárně nebezpečného prostoru a stanovení odstupových vzdáleností. Za částečně 

požárně otevřené plochy se považují také obvodové stěny druhu DP1 či DP2, které 

vykazují požadovanou požární odolnost a které mají vnější povrch z výrobků třídy 

reakce na oheň B až D, což je případ konstrukcí tepelných izolací především na bázi 

polystyrenu, pokud množství uvolněného tepla je větší než 150 MJ nejvýše však 350 MJ 

z 1 m2 plochy stěny podle rovnice 1. Případně se požární otevřenost obvodové 

konstrukce posoudí podle hodnoty hustoty tepelného toku I v rovině vnějšího líce. 

Pokud tato hodnota dosahuje 15 kW.m-2< I < 60 kW.m-2, jedná se o částečně požárně 

otevřenou plochu. 

          Q = ∑
=

j

i

HiMi
1

.                                                                                  rovnice 1 

Mi - hmotnost 1m2 i-tého druhu hořlavého výrobku umístěného na vnějším povrchu obvodové  stěny v kg 

Hi – normová výhřevnost i-tého druhu hořlavého výrobku v MJ/kg vnějšího povrchu obvodové stěny 
(podle ČSN 73 0824 [23], je normová výhřevnost polystyrenu 35 MJ/kg) 

       j - počet druhů hořlavých výrobků 
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Pokud je tedy hodnota uvolněného tepla podle rovnice 1 vyšší než 150 MJ/m2, je nutné 

nově posoudit odstupové vzdálenosti. Použitím materiálů na bázi polystyrenu s nižší 

objemovou hmotností, případně materiálu třídy reakce na oheň A1/A2, lze dosáhnout 

hodnoty nižší než 150 MJ/m2, a tím se vyhneme novému stanovení odstupových 

vzdáleností. Zároveň také dochází k instalaci kvalitnějších materiálů z hlediska požární 

bezpečnosti. 

 9.3 Požární bezpečnost staveb -výrobní objekty 

     Požární bezpečnost výrobních objektů řeší ČSN 73 0804 [16]. Tato norma platí pro 

projektování požární bezpečnosti nových stavebních objektů, jejich části a prostorů určených 

pro výrobu a pro projektování změn staveb stávajících objektů a prostorů určených pro 

výrobu. 

    Pro konstrukce vnějších tepelných izolací je zde v podstatě opět odkaz na ustanovení 

článků ČSN 73 0810 s tím, že tyto konstrukce lze užít i v požárně nebezpečném 

prostoru. Oproti řešení zateplení nevýrobních objektů je pro výrobní objekty uvedeno, 

že jelikož se nemění druh konstrukcí, nemusí se nově posuzovat odstupové vzdálenosti. 

Zateplování výrobních objektů polystyrenem asi nebude tak časté a v takovém rozsahu 

jako u nevýrobních objektů, ale i zde může dojít k instalaci systému značné tloušťky, a 

tak by mohlo dojít k uvolňování velkého množství tepla při požáru. Požární otevřenost 

zateplených konstrukcí by tedy měla být posouzena a následně stanovena nová 

odstupová vzdálenost. Zvláště v některých výrobních areálech jsou velmi stísněné 

prostory, a tak by mohlo dojít k velké kumulaci uvolněného tepla v místech vedení 

požárního zásahu. Nové hodnocení požární otevřenosti ploch by kladlo požadavky na 

použití kvalitnějších materiálu s nižší objemovou hmotností, případně použití materiálu 

třídy reakce na oheň A1/A2.     

 9.4 Požární bezpečnost staveb - budovy pro bydlení a ubytování 

     Požární bezpečnost objektů určených pro bydlení a ubytování řeší ČSN 73 0833 [24]. Tato 

norma stanoví specifické požadavky na požární bezpečnost objektů a prostorů pro bydlení a 

ubytování, a to v návaznosti na ČSN 73 0802 [14], která platí i pro uvedené prostory, pokud 

nejsou zpřesněny specifickými požadavky této normy. Pro konstrukce vnějších tepelných 

izolací platí v případě objektů pro bydlení a ubytování ustanovení ČSN 73 0802 [14] a ČSN 

73 0810 [12]. Pouze v článku 3.2.4 ČSN 73 0833 [24] se uvádí zpřesnění, kdy na konstrukce 

dodatečného zateplení obvodových stěn budov skupiny OB1, tedy u objektů zkolaudovaných 
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před rokem 2000, nejsou kladeny žádné požadavky. Pokud se použije hořlavých hmot, tedy 

hmot třídy reakce na oheň B-F, musí se vymezit požárně nebezpečný prostor. Objekty skupiny 

OB1 jsou rodinné domy a rodinné rekreační objekty s nejvýše třemi obytnými buňkami a 

třemi užitnými nadzemními podlažími. 

I zde vzniká otázka řešení požární otevřenosti obvodových konstrukcí a následného 

stanovení odstupových vzdáleností. Zejména u nově budovaných rodinných domů, kde 

vnější tepelná izolace může dosahovat značné tloušťky. Vzhledem k velikosti stavebních 

parcel a vzdálenosti rodinných domků mezi sebou by při vymezení požárně 

nebezpečného prostoru objektu s masivní izolací z polystyrenu mohlo dojít k ohrožení 

okolních objektů vlivem sálavého tepla. Při postupnému prodeji stavebních parcel a 

postupné výstavbě rodinných domů by mohlo dojít k tomu, že vzhledem k vymezení 

požárně nebezpečného prostoru vlastník prostřední parcely v podstatě domek 

nepostaví, protože se z obou stran bude nacházet v požárně nebezpečném prostoru 

okolních staveb. Tomuto jistě meznímu případu nahrává i skutečnost, že v nové právní 

úpravě [9] již není striktně stanoveno řešení přesahu požárně nebezpečného prostoru 

přes hranici stavebního pozemku. 

 9.5 Požární bezpečnost staveb - shromažďovací prostory 

     Požární bezpečnost objektů a prostorů pro shromažďování většího počtu osob řeší ČSN 73 

0831 [25]. Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových shromažďovacích 

prostorů, pro projektování změn stávajících shromažďovacích prostorů a pro projektování 

změn staveb, při kterých se upravují stávající prostory jiného účelu na prostory 

shromažďovací. Jsou zde stanoveny specifické požadavky v návaznosti na ČSN 73 0802 [14], 

jejichž všechna ustanovení jsou pro řešení shromažďovacích prostorů platná, pokud nejsou v 

ČSN 73 0831 [25] nahrazena nebo zpřesněna.  

     Konstrukce vnějších tepelných izolací obvodových stěn, a to i dodatečných, se u objektů se 

shromažďovacími prostory navrhují podle ČSN 73 0802 [14] a ČSN 73 0810 [12] s 

následujícím zpřesněním, tepelně izolační vrstva nesmí být v částech které souvisí se 

shromažďovacími prostory a únikovými cestami z těchto prostorů z plastických hmot a celý 

systém musí být ve skladbě jako pro požární úseky s výškovou polohou hp > 22,5 m dle ČSN 

73 0810 [12], a tedy třídy reakce na oheň A1 nebo A2, což znamená užití systémů s izolantem 

s minerální vaty. 
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 9.6 Požární bezpečnost staveb - budovy zdravotnických zařízení a sociální péče 

     Budovy a prostory zdravotnických zařízení a sociální péče jsou z hlediska požární 

bezpečnosti řešeny dle ČSN 73 0835 [26]. Tato norma platí pro projektování požární 

bezpečnosti nových budov a prostorů určených k poskytování zdravotní nebo sociální péče, 

pro projektování změn staveb stávajících budov a prostorů zdravotnických zařízení nebo 

zařízení sociální péče a pro projektování změn staveb, jimiž se upravují objekty a prostory 

jiného účelu na objekty a prostory zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče. 

     Jsou zde stanoveny specifické požadavky v návaznosti na ČSN 73 0802 [14] a ČSN 73 

0810 [12], jejichž všechna ustanovení jsou pro řešení budov a prostorů zdravotnických 

zařízení a zařízení sociální péče platná, pokud nejsou v ČSN 73 0835 [26] nahrazena nebo 

zpřesněna. 

     Konstrukce vnějších tepelných izolací obvodových stěn, a to i dodatečných, se pro objekty 

ve kterých jsou umístěna zdravotnická zařízení skupiny AZ 2 a LZ 2 navrhují odchylně od 

ČSN 73 0802 [14] a ČSN 73 0810 [12]. Třída reakce na oheň použitých materiálů nesmí být 

B až F, a to tedy znamená použití zateplovacích systémů s izolantem z minerální vaty . 

 9.7 Požární bezpečnost staveb - změny staveb 

     Změny dokončených staveb z hlediska požární bezpečnosti řeší ČSN 73 0834 [27]. Tato 

norma platí pro projektování požární bezpečnosti změn dokončených staveb, pokud tyto 

změny podléhají řízením podle stavebního zákona. Norma stanoví požadavky požární 

bezpečnosti na měněné objekty nebo jejich části v návaznosti na ČSN 73 0802 [14], ČSN 73 

0804 [16] a přidružených norem. 

     V článku 1 - Předmět normy je uvedeno, že tato norma neplatí pro konstrukce 

dodatečných vnějších tepelných izolací obvodových stěn, které jsou prováděny bez 

dalších stavebních úprav. Tyto se řeší podle ČSN 73 0802 [14], ČSN 73 0804 [16] a 

norem přidružených, tedy i ČSN 73 0810 [12]. Přesto se ve znění normy objevují 

ustanovení, která se konstrukcí dodatečného zateplení týkají. A to ve smyslu, že pokud 

je dodatečná tepelná izolace provedena podle ČSN 73 0802 [14] a norem 

přidružených, nezhoršuje se druh konstrukcí, nezvětšují se požárně otevřené plochy, 

ani nevznikají nové požadavky na požární pásy. Vzhledem k ustanovení čl. 1 ČSN 73 

0834 - Předmět normy [27] se však nejedná o změnu stavby ve smyslu ČSN 73 0834 

[27], tato norma pro konstrukce dodatečných vnějších tepelných izolací neplatí. Druh 

konstrukcí a požadavky na požární pásy jsou již uvedeny v ČSN 73 0802 [14] a ČSN 

73 0810 [12]. Požárně otevřené plochy by však měly být nově posouzeny, a to v 

souladu s ustanovení ČSN 73 0802 [14] na základě výpočtu podle rovnice 1, nebo 
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stanovením hustoty tepelného toku v rovině vnějšího líce. V dnešní době jsou již na trhu 

takové materiály, které s ohledem na objemovou hmotnost polystyrenu dovolí i tloušťky 

kolem 100 mm s výhřevností Q < 150 MJ, a tedy beze změny požární otevřenosti 

obvodové stěny. Použitím těchto materiálů nevíc dochází ke zvýšení kvality systému z 

hlediska požární bezpečnosti.  

     Výše uvedená ustanovení by se tedy měli z ČSN 73 0834 [27] odstranit. Zůstalo by 

tak obecné ustanovení v ČSN 73 0802 [14] a pokud by projektant nechtěl řešit zvětšení 

požárně otevřených ploch, a tedy zvětšení odstupových vzdáleností, navrhl by v 

požárně bezpečnostním řešení stavby takový polystyren, který by svou objemovou 

hmotností při požadované tloušťce vyhověl ve výpočtu podle rovnice 1 pro  Q < 150 

MJ, případně by použil materiál třídy reakce na oheň A1/A2. 

     Základní požadavky na konstrukce vnějších zateplovacích systémů jsou tedy 

stanoveny v České technické normě ČSN 73 0810 [12]. V ostatních normách kodexu 

požární bezpečnosti jsou pak stanoveny odchylky a zpřesnění podle druhu objektu 

případně provozu. 

 10. Zkoušky zateplovacích systémů 

 

     Změnou projektových norem a přijetím evropských zkušebních norem došlo také ke 

změně způsobu zkoušení zateplovacích systému a jejich klasifikaci. Do terminologie odborné 

veřejnosti a specializovaných ústavů se zařazuje zkratka ETICS (z anglického External 

Thermal Insulation Composite Systems). V roce 2003 byla v České republice pro zkoušení 

ETICS přijata evropská zkušební norma EN 13 501-1 [17] Požární klasifikace stavebních 

výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. Ve 

spojení s revizí ČSN 73 0810 [12], která stanoví zkoušení ETICS jako uceleného výrobku, 

nastala doba nového zkoušení všech na trhu dostupných systémů.  

 10.1 Klasifikace stavebních výrobků 

    Klasifikace výrobků z hlediska třídy reakce na oheň se provádí podle ČSN EN 13 501-1 

[17]. Výrobky jsou klasifikovány do tříd A1, A2, B, C, D, E, F podle předepsaných zkoušek 

pro každou jednotlivou třídu.  

 10.1.1 Zkoušení podle EN 13 823 zkouška SBI 

     Tato zkušební metoda je určena pro klasifikaci výrobků tříd A2, B, C, D a v některých 

případech i pro A1. Zkouší se celá sestava ETICS tak, jak bude nakonec instalována na 
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stavbě, a proto je nutné sledovat důležité parametry jako druh a množství lepící hmoty, druh, 

tloušťka a objemová hmotnost tepelně izolačního materiálu, druh, pojivo a tloušťka vnějšího 

souvrství, množství organického obsahu ve vnějším souvrství, druh vyztužení, druh a 

množství omítky. Maximální tloušťka včetně podkladu je 200 mm.  Vzhledem k množství 

variant složení ETICS by bylo nutné dělat velké množství zkoušek. Proto se jednotlivé 

varianty hodnotí na základě rozšířené aplikace dosažených výsledků zkoušek. Hledá se tedy 

varianta vzorku, který tvoří nejhorší případ z hlediska výsledků zkoušek třídy reakce na oheň. 

Organické a anorganické omítky se zkouší ve všech svých variantách, tloušťka omítky 

ovlivněná velikostí zrna se zkouší jen jednou a výsledek je platný pro všechny velikosti zrn. 

Použité pojivo má na výsledek zkoušky vliv velikostí organického obsahu. Proto se 

doporučuje použít co největší množství pojiva s co největším množstvím organických látek. 

Vzorek je zkoušen včetně výztuže, která by měla být použita při stavbě. Pokud se uvažuje s 

použitím různých druhů výztuže, zkouší se ta s nejvyšším organickým obsahem.  

     Výsledek zkoušky pak platí i pro konfiguraci s tepelně izolačním materiálem, který má  

menší tloušťku, objemovou hmotnost nebo obsah organických látek, pro lepicí hmoty s menší 

tloušťkou a organickým obsahem a pro omítky stejného druhu jako byly použity při zkoušce, 

ale s menším organickým obsahem na jednotku plochy. 

 

Obr. 11 Schéma zařízení pro zkoušky SBI podle ČSN EN 13 823 [28] 

 

 10.1.2 Zkoušení podle ČSN EN ISO 11 925-2 

     Tato zkouška stanoví zápalnost výrobku při působení malého plamene. Výsledky zkoušky 

klasifikuji výrobky do tříd B, C, D, nebo E, a platí tedy i pro zkoušení polystyrenu. Zkouší se 

zkušební těleso vyřezané ze vzorku reprezentujícího celý výrobek. Zkušební tělesa mající 
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tloušťku větší než 60 mm musí být ztenčena na tuto tloušťku, a to  odříznutím té části 

povrchu, která není při zkoušce exponována. 

 10.1.3  Zkoušení podle ČSN EN ISO 1182 a ČSN EN ISO 1716 

     Tyto zkušební metodiky jsou používány pro hodnocení do tříd reakce na oheň A1, A2. 

Jedná se tedy o zkoušeních takových sestav ETICS, kde je použito výrobků a hmot tepelně 

izolační části na bázy minerální vaty.  Pro ETICS s tepelnou izolací z EPS nemůže být této 

třídy dosáhnuto. 

 10.2  Zkoušky šíření požáru zateplovacích systémů ETICS podle ISO 13 785-1 

     V roce 2009 byla do soustavy českých státních norem převzata evropská norma ISO 13 

785-1  Reaction-to-fire tests for facades-Part-1 : Intermediate-scale test [19] vydaná v roce 

2002. Norma byla včetně národní přílohy zveřejněna jako ČSN ISO 13 785-1 Zkoušky reakce 

na oheň pro fasády-Část 1 : Zkouška středního rozměru [19].  Zkoušky podle této normy jsou 

využívány  pro zkoušení požárně citlivých detailů dodatečného zateplení fasád v místech 

jejich spodního vodorovného zakončení, jako jsou zakládací lišty nebo nadpraží, a to s 

ohledem na tři definované požární nebezpečí stěn: 

1) odvod spalin objektového požáru oknem fasády, 

2) venkovní požár hořlavých materiálů nahromaděných u stěny, 

3) požár v sousední budově.  

Zkoušení systémů ETICS bylo provedeno například na Slovensku ve zkušebně Fires 

Batizovce, u nás pak v Centru stavebního inženýrství Praha. Cílem zkoušek bylo vždy ověřit 

bezpečnost běžně prováděných zateplovacích systémů z hlediska možného šíření požáru, a to 

především v nejvíce namáhaných částech, kterými jsou nadpraží oken a založení systému.  

 10.2.1 Zkouška podle ISO 13 785-1 ve Fires Batizovce 

     Při slovenské zkoušce byl vybrán standardní ETICS s izolanty polystyren a minerální vata, 

tloušťky 80 mm, připevněný na zděné konstrukci tloušťky 250 mm. Sledovali se následují 

parametry: 

1. Hoření ve vzdálenosti 0,9 m od spodního okraje. Toto je charakterizované maximální 

dovolenou teplotou 300°C zaznamenanou termočlánkem ve vzdálenosti 0,9 m od 

spodního okraje vzorku v místě styku systému zateplení a nosné konstrukce nebo 

maximálním dovoleným přírůstkem teploty 30°C/min, 

2. Rozšíření plamene po povrchu kontaktního systému zateplení do vzdálenosti 0,9 m, 

3. Rozšíření plamene po povrchu kontaktního systému zateplení po svislý okraj boční 

stěny, 
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4. Odpadávání, nebo odkapávání hořících částí systému, nebo odpadnutí části systému až 

po nosnou konstrukci. 

Pokud v čase trvání zkoušky nedošlo k překročení těchto parametrů, považuje se systém 

ETICS za vyhovující. Výsledkem zkoušky bylo, že u žádného zkušebního vzorku nedošlo k 

rozšíření požáru. Typickou reakcí u systémů s pěnovým polystyrenem bylo vytvoření dutiny 

uvnitř systému ETICS. Tato dutina však neměla vliv na zachování celistvosti systému, ani na 

celkový výsledek zkoušky (obr. č. 12 a 13). 

 

                        Obr. 12  Zkouška systému ETICS (soklová část) v průběhu a po skončení zkoušky [28] 

 

 

               Obr. 13 Zkouška systému ETICS (oblast okenního nadpraží) v průběhu a po skončení zkoušky [28] 

 

 10.2.2 Zkouška podle ISO 13 785-1 v CSI 

     Také pro zkoušku, kterou provedlo Centrum stavebního inženýrství, byly použity vzorky s 

polystyrenem, minerální vatou a navíc pro nadpraží kombinace obou. Na vzorcích byly 

vyznačeny úrovně 50 cm, 100 cm a navíc také 90 cm podle slovenského předpisu (viz výše). 

Pod vzorky byl na 30 minut zapálen plynový hořák a byl sledován čas, kdy dojde k trvalému 

hoření nad vyznačenou hranicí. Jako mezní teplota, kdy plameny dosáhnou požadované 

úrovně, byla uvažována teplota 300 oC, stejně jako u slovenské zkoušky.  
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     U vzorku s polystyrenem již po 8,5 minutách přesáhly plameny hranici 100 cm a 

polystyren intenzivně vytékal z prostoru pod omítkou. Minerální vata oproti tomu dle 

očekávání nedoznala vážnějšího poškození. Při zkoušení nadpraží byla u polystyrenu po 30ti 

minutách ve výšce 90 cm překročena teplota 300 oC. U vzorku kde byl použit 50 cm pás 

minerální vaty a poté teprve polystyren, byla po uplynutí stejného časového úseku teplota 

pouze 150 oC. Na obrázku č. 14  je vidět vzorek s pásem minerální vaty (vlevo nahoře) a 

vzorek pouze s polystyrenem, a to po ukončení zkoušky. Vpravo je potom průběh zkoušky 

vzorku s polystyrenem s vyznačeným časovým údajem. 

 

         Obr. 14 Zkouška zateplovacích systémů [ 33] 

      

     Přestože  byla na Slovensku u v České republice použita stejná zkušební norma a 

provedení a podmínky zkoušky byly srovnatelné, výsledky už tak srovnatelné nejsou. Nelze je 

ovšem považovat za zcela průkazné, neboť to byly jedny z prvních zkoušek, které byly dle 

ISO 13 785-1 [19] provedeny. 

     Výrobci a dodavatelé zateplovacích systémů stále hledají optimální konstrukční řešení, a to 

tak, aby vyhověly požadavkům ČSN 73 0810 [12] a ČSN ISO 13 785-1 [19]. Jedná se 

zejména o provedení částí založení systému a detailu napraží oken a dveří. V souladu s 

požadavky ČSN 73 0810 [12] je nutné instalovat ze spodního okraje založení ETICS materiál 
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třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a v šířce 0,5 m prokázat šíření plamene v souladu s ČSN 

ISO 13 785-1 [19], případně použít izolantu třídy reakce na oheň A1 nebo A2 ( minerální 

vata). V dubnu 2010 byla v Centru stavebního inženýrství provedena další zkouška, a to už 

zcela podle požadavků ČSN ISO 13 785-1 [18] včetně národní přílohy.  Jak je vidět ze 

složení, nejedná se o standardní složení ETICS. Tato zkouška byla provedena jako jedna z 

dalších v rámci výzkumu a hledání optimálního složení ETICS a to tak, aby složení vyhovělo 

požadavkům ČSN 73 0810 [12] a ČSN ISO 13 785-1 [19] a mohlo být upuštěno od instalace 

pásů minerální vaty.  

Složení vzorku : 

• polystyren tloušťky 200 mm 

• ze spodní hrany plastová lišta opatřena armovací tkaninou a omítkovinou 

• od spodní hrany v tloušťce 60 mm a šířce 500 mm použita minerální vata + 140 mm 

polystyren 

      Na vzorek bylo umístěno šest termočlánků ( Obr. 15). Tři na povrch a tři do poloviny 

tloušťky vzorku vždy ve výšce 0,5 m od hrany založení. Pod vzorek byl umístěn plynový 

hořák o výkonu 50 kW ( Obr. 16). Sledovanou hodnotou byla teplota na termočláncích 

dosažená v 15-té minutě. Při zkoušce definované a provedené dle ČSN ISO 13 785-1 [19] 

nedošlo k odpadávání částí systému, ani k rozšíření plamene nad stanovenou hranici.  

 

                           Obr. č. 15 Umístění termočlánků a zapálení hořáku o výkonu 50 kW 
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                              Obr. č. 16 Hořák o výkonu 50 kW 

 

     Teplota na termočláncích v 15-té minutě nepřekročila stanovených 300 oC. Na obrázku 17 

je vidět vzorek v 15-té minutě, ve které byla zkouška ukončena. Zkouška vzorku v uvedeném 

složení byla tedy úspěšná a vzorek vyhověl požadavkům ČSN ISO 13 785-1 [19]. Jak je vidět 

z popisu složení, spodní hrana vzorku nebyla provedena v souladu s ČSN 73 0810 [12], nebyl 

ze spodní hrany použit materiál třídy reakce na oheň A1 nebo A2.  

 

                           Obr. č. 17 Ukončení zkoušky v 15té minutě 
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     Složení vzorku je vidět na obrázku 18, kdy byl po skončení zkoušky proveden řez zhruba v 

místě instalace termočlánků. Přestože tedy vzorek vyhověl ČSN ISO 13 785-1 [19], 

nevyhovělo jeho složení ČSN 73 0810 [12], a tak by nemohl být v praxi pro zateplení použit. 

 

                          Obr. č. 18 Řez vzorkem                  

                               

 11. Vzorový návrh dodatečné vnější tepelné izolace 

 

     Pro vzorový návrh byl vybrán panelový bytový dům postavený dle typových podkladů s 

požární výškou  h = 30 m a s výškou podlaží 3 m. Návrh bude proveden v souladu s 

ustanovením ČSN 73 0802 [14], ČSN 73 0810 [12] a s přihlédnutím ke všem zjištěním 

uvedeným v této práci.  

     Do úrovně stropní konstrukce požárního úseku výškové úrovně hp  ≤ 22,5 m, tzn. 21+3=24 

m, bude použito certifikovaného zateplovacího systému ETICS třídy reakce na oheň B, s 

tepelně izolační částí z polystyrenu třídy reakce na oheň E, objemové hmotnosti do 35 kg/m3. 

V úrovni nad 24  m bude použito ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2  s izolační částí z 

minerální vaty (viz Schématický obrázek č. 19). Tloušťka tepelně izolační části bude 100 mm. 
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                    Obr.č. 19 Schématický nákres umístění zateplovacího systému s různými izolanty 

      

Založení zateplovacího systému bude provedeno na úrovni terénu. Do výšky 0,5 m bude 

použito systému ETICS třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Ze spodní hrany bude použita 

kovová lišta třídy reakce na oheň A1. 

     Nejvýše do vzdálenosti 0,15 m nad stávající plochou nadpraží oken a dveří bude tepelná 

izolace v pásu šířky 0,5 m provedena z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (minerální 

vata). Tento horizontální pás bude probíhat spojitě nad všemi okny obvodové stěny, s 

přesahem hrany ostění krajních oken 1,5 m. U oken štítových stěn bude tento pás proveden 

nad jednotlivými okny opět s přesahem od hrany ostění nejméně 1,5 m. Toto opatření bude 

provedeno u všech oken od založení až do výšky 24 m, kde již je celá konstrukce ETICS třídy 

reakce na oheň A1 nebo A2. 

Povrchová úprava zateplovacího systému celého objektu bude vykazovat index šíření 

plamene po povrchu is=0 mm/min. 

Ověření požární otevřenosti obvodové konstrukce 

Q = M * H < 150 MJ/m2 

Q = 35*0,1*35    [MJ/m2] 

Q = 122,5 MJ/m2 < 150 MJ/m2  nejedná se o částečně požárně otevřenou plochu 

11. N.P.

h30

10. N.P.

h27

9. N.P. minerální vata

h24

8. N.P. hp 22,5

h21

7. N.P.

h18

6. N.P.

h15

5. N.P. polystyren

h12

4. N.P.

h9

3. N.P

h6

2. N.P

h3

1. N.P.
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 12. Závěr  

 

     Cílem této práce bylo zhodnotit systém zateplování stavebních objektů, především 

bytových domů, z hlediska požární bezpečnosti.  Část práce je věnována historii výstavby 

panelových domů a systému typizace konstrukcí panelových bytových domů. Dále jsou zde 

uvedeny základní typy a způsoby zateplování objektů s jejich stručným popisem. Poslední, 

nicméně velmi důležitá část práce, je věnována požární bezpečnosti systému zateplování 

stavebních objektů s jejich kritickým zhodnocením. 

     V roce 2009 došlo k podstatným změnám v ustanovení základních norem pro požární 

bezpečnost staveb, a to ČSN 73 0810 a ČSN 73 0802. Především v ČSN 73 0810 byly 

zavedeny nové principy navrhování zateplovacích systémů a stanoveny nové požadavky na 

kvalitu materiálů a provedení konstrukcí. Zůstalo původní rozdělení na dodatečnou tepelnou 

izolaci u stávajících objektů a tepelnou izolaci u nových objektů. Oproti původnímu znění 

bylo zavedeno časové omezení pro použití dodatečného zateplení, a to datem kolaudace 

objektu do roku 2000. Nejzásadnější změnou je požadavek na řešení detailu založení 

zateplovacího systému a  konstrukce systému nad okny a dveřmi. To přineslo požadavky na 

další zkoušení v souladu s nově přijatou normou ISO 13 785-1, případně na změnu 

technologie práce, vlivem nutnosti použít minerální vatu tam, kde dosud stačilo použít 

polystyren. Také došlo u stávajících objektů ke zvýšení hranice, po kterou se na zateplení 

nebere zřetel a nejsou kladeny žádné požadavky, a to z 9 m na 12 m. V rámci této bakalářské 

práce jsem se snažil posoudit jednotlivé články norem, které řeší zateplení objektů, upozornit 

na případné rozpory či nejasnosti a v některých případech jsem se  pokusil navrhnout jejich 

nové, příp. srozumitelnější znění. Vycházel jsem přitom z jednotlivých legislativních i 

normativních ustanovení, z praxe výkonu státního požárního dozoru a osobní účasti na výše 

uvedené dubnové zkoušce zateplovacího systému v Centru stavebního inženýrství v Praze. 

     Při řešení problematiky zateplovacích systémů se objevila řada otázek, z nichž ta 

nejvýznamnější zní, zda jsou všechna stávající normativní ustanovení, nutná. Zda se reálný 

požár opravdu chová tak, jak se předpokládá a zda se tedy požár může rozšířit vlivem 

zateplovacího systému, případně zda zateplovací systém může negativně přispět k průběhu 

požáru. Bylo by zajímavé analyzovat statistiku požárů zateplených bytových domů, případně 

provést praktickou zkoušku v reálných podmínkách, např. na objektu určeném k demolici. To 

by však vydalo na další samostatnou práci. 
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