
Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí podobu životnosti 
staveb podle norem ČSN 73 0810 a technického postupu ETAG 018: 
 

Úvod: Podle ČSN 73 0810 a návodu na „Technické osvědčení“ ETAG 018 
požadovaná PO stavebních konstrukcí musí být zabezpečená podobu předpokládané 
životnosti stavebního nebo technologického díla. Na základě tohoto požadavku norma ČSN 
73 0810 přesně vymezuje přípustné  aplikace všech protipožárních ochran (protipožární 
nátěry, omítky a obklady) v stavebních a technologických dílech (viz. Bod 4.12). 

Na prověřování reálné životnosti jednotlivých protipožárních ochran vypracovala 
evropská organizace návod pro vypracování „Technických osvědčení“  všech protipožárních 
ochran – pracovní skupina EOTA 11.01/04  tzv. „Návod na Technické osvědčení“ postup 
ETAG 018. Tento postup ETAG 018 je závazný pro všechny členské státy EU. 
 
ETAG 018 je rozdělený na tyto časti: 
Část 1: všeobecné – určuje třídy použití pro všechny protipožární ochrany 
Část 2: Reaktivní protipožární nátěry 
Část 3: Protipožární omítky 
Část 4: Protipožární obklady, Rohože, Desky a atd. 
 
 ETAG 018 určuje   „Třídy použití“ v rámci stavby všech protipožárních ochran: 
X – Podmínky použití v interiéru a exteriéru 
Y – Podmínky interiéru a krytého exteriéru 
Z1 – Podmínky interiéru s vysokou vlhkostí do 98%± 2% 
Z2 – Podmínky interiéru s vlhkostí jinou než Z1 
 

Vypracování Technického osvědčení podle  postupu ETAG 018 je zárukou, že 
vlastnosti jednotlivých protipožárních ochran se nebudou měnit podobu jejich požadované 
minimální životnosti, tj. 10 roků a maximálních 25 roků.  Tyto protipožární vlastnosti podle 
ČSN 73 0810 musí zůstat nezměněné podobu působení např. vlivem povětrnostních vlivů  v 
exteriéru, v interiéru při zvýšené vlhkosti, působením chemických látek ve výrobních 
provozech atd. 

Při výběru protipožární ochrany je potřeba v první řadě posoudit její vhodnost 
vzhledem na prostředí v daném provozu objektu tak, aby nedošlo k jeho poškození. 

Pokud je prokázaná jen minimální životnost ( 10 roků)  protipožární ochrany (nátěry, 
omítky a obklady) podle postupu ETAG 018, která ale nekoresponduje s životností stavby 
nebo technologického díla, jeho aplikace musí byť v souladu s normou ČSN 73 0810 v bode 
4.12 ! 
 
Závěr: Postup ETAG 018 pro vystavení „Technického osvědčení“  protipožárních ochran 
staveb platí pro všechny systémy (nátěry, omítky a obklady) bez výjimky !!! U výrobku, který  
tento postup vynechá pro vystavení  např. „Stavebního technického osvědčení“a není možné 
věrohodně prokázat ani jeho minimální životnost (tj. 10 roků) po zabudovaní do stavebního 
nebo technologického díla, se v tomto případe podle normy ČSN 73 0810  postupuje tak, že 
takový výrobek protipožární ochrany má omezené použití (viď. Bod 4.12). 
 
Protipožární reagující nátěry:Pro reagující protipožární nátěry podle postupu ETAG 018-2 
(platí pro všechny prostředí  Z1, Z2, Y a X ) je uvažovaná minimální životnost 10 roků. 
Samozřejmě to platí jen pro takové nátěry, které mají prokazatelně absolvované všechny 
zkoušky životnosti podle postupu ETAG 018-2. Pokud je požadována vyšší životnost, tj. 25 
roků, která by korespondovala s životností stavby nebo technologického díla (do první 



rekonstrukce), musí výrobce protipožárního nátěru podle postupu ETAG 018-2 dokládat  
výsledky průkazných zkoušek na zjištění životnosti jinými postupy  než jsou uvedené 
v ETAG-u 018-2.  

Např. protipožární nátěr PYROSTOP steel má už několik roků úspěšné  zkoušky 
životnosti podle normy ČSN EN ISO 12944 se  zařazením do stupně korozní agresivity C3-
vysoká. Stupeň C3-vysoká znamená minimální životnost nátěru v daných klimatických 
podmínkách 15 a více roků, přičemž horní hranice podle této normy ČSN EN ISO 12944  
není je ohraničená. Zmiňované prostředí C3-vysoká je zkušební prostředí s vysokou vlhkostí 
100% a současným působením solné mlhy.  

Po namáhaní v klimatizované komoře se zkoušené vzorky zkoušely požární zkouškou 
podle ČSN EN 1365-3 za účelem zjištění zachování funkčnosti (požární odolnosti) 
protipožárního nátěru. Výsledek zkoušek potvrdil, že protipožární nátěrový systém  
PYROSTOP steel ani po namáhaní podle stupně C3-vysoká neztratil svoji funkčnost. Rozdíl 
v požární odolnosti mezi namáhanými a nenamáhanými vzorky nebyl větší než ± 5%. 
Povolený je maximální rozdíl až ±15%. Popisovaný způsob ověřování funkčnosti 
protipožárního nátěru po vykonání zkoušky životnosti nemá žádný jiný protipožární nátěr 
v ČR, jehož životnost až 25 roků deklarují výrobci či prodejci.   

Stupeň C3-vysoká je  extrémní zátěž na protipožární nátěrový systém, pokud se 
zredukuje (vid. Tabulka), geometrickou řadou roste jeho minimální životnost na 
požadovaných 25 roků v prostředí C3-nízká.  

 
Použité zkušební protokoly: 

1. TSÚS, n.o., číslo protokolu: 003/2004 ze dne 07.01.2004, použitá norma: ČSN EN 
ISO 12944-6 

2. Protokol o klasifikaci „Požární odolnosti“ výrobku FIRES CR 081/05 USR 
 

 
Stupeň 
korozní 

agresivity- 
podle ČSN 

EN ISO 
12944-2 

 
Zkušební 
zatížení – 

kondenzace 
vody 

(hodiny) 

 
Zkušební 
zatížení- 
neutrální     

solná mlha 
(hodiny) 

 
Životnost 

podle normy 
ČSN 12 944 

(platí pro 
zkoušky 

jednotlivých 
prostředí) 

(roky) 

 
Minimální 
životnost 

dosáhnutá po 
redukci 

zkušebního 
zatížení 
(roky) 

 
Popis prostředí 

a použití 
v praxi podle 
ČSN EN ISO 

12944 

 
Kategorie 

použitelnosti 
v prostředí  

podle  
ETAG 018 

C2-nízká 48 - Do 5 25  Z2 
C2-střední 48 - Od 5 do 10 25  Z1 
C2-vysoká 120 - 15 a více 25  Y 

C3-nízká 48 120 Od 2 do 5 25 Interiér 
s vysokou 
vlhkostí 
a krytý 
exteriér 

Y 

C3-střední 120 240 Od 5 do 10 20  X 
C3-vysoká 240 480 15 a více 15 Interiér a 

exteriér 
s vysokou 
vlhkostí 

a s mírným 
znečištěním, 
přímořské 
prostěedí 

X 

 



Z výsledků těchto zkoušek jednoznačně vyplývá, že protipožární nátěrový systém 
PYROSTOP steel  splňuje požadavek normy ČSN 73 0810 na životnost 25 roků, který 
koresponduje s  životností stavby a tým sa nemusí  při aplikací řídit bodem 4.12. 
 
Protipožární obklady: 

Bohužel mezi odborníky v požární ochraně, investory  a některými dodavateli staveb 
je velmi rozšířený názor, že problematika „životnosti“ se netýká výsostně omítek a obkladů. 
Je to jejich mylná představa o skladbě a funkčnosti těchto protipožárních ochran. 
Nevyvratitelným důkazem je i přijatí evropské normy na zjišťování životnosti – postupu 
ETAG 018-3 pro omítky a ETAG 018-4 pro obklady.  

Např. u obkladů se používají protipožární tmely na vyplňování mezer mezi deskami a 
u lepených obkladů dokonce i protipožární lepidla, které obsahují i organické složky. 
Výrobky obsahující organické složky můžou byt velmi nestabilní z hlediska životnosti, 
myslím tím hlavně zachování jejich protipožární funkčnosti. I kvůli chemické skladbě tmelů 
a lepidel se u všech obkladů  musí  jejich životnost jednoznačně prověřovat podle postupu 
ETAG 018-4.  

Podle postupu ETAG 018-4, bod 6.2.7.1.3, který platí pro protipožární obklady je 
jejich životnost maximálně 10 roků  pro kategorii prostředí Z2 (vytápěný, suchý interiér), 
platí to jen pokud se zabezpečí posouzení základní trvanlivosti v souladu s evropskými 
výrobkovými technickými specifikacemi(harmonizované normy anebo postupy ETAG) 

Podle postupu ETAG 018-4, bod 6.2.7.1.2, který platí pro protipožární obklady je 
jejich životnost maximálně 25 roků pro všechny kategorie prostředí Z1, Z2, Y a X, pokud se 
zabezpečí posouzení trvanlivosti podle vzpomínaného bodu. Tento bod má následné podbody: 

6.2.7.1.2.1 Odolnost proti poškození vodou 
6.2.7.1.2.2 Odolnost proti nasákavosti/vysušování 
6.2.7.1.2.3 Mrazuvzdornost 
6.2.7.1.2.4 Odolnost proti teplu/dešti 
Je zřejmé, že splnění těchto tvrdých podmínek na dosáhnutí prokazatelné životnosti 25 

roků je pro většinu obkladů nedosahnutelná! Myslím tím např. obklady,  které jsou navrhnuté 
na bázi  desek z minerálních vláken. Je všeobecně známé, že tyto desky z minerálních vláken 
jsou částečně hydrofobní, ale  vodou  značně nasákavé a působením vlhkosti dochází k jejich 
destrukci. Proto jsou bez finančně nákladných krycích vrstev (aplikace omítek do exteriéru na 
povrch obkladu) nepoužitelné v prostředí s vyšší vlhkostí jako je 75%. To jednoznačně 
znamená, že s běžně  používanými tenkými krycími nátěry má maximální prokazatelnou 
životnost 10 roků v prostředí Z2 (vytápěný interiér bez zvýšené vlhkosti).  

Samozřejmě to platí jen v případě, pokud se zabezpečí posouzení základní trvanlivosti 
v souladu s evropskými výrobkovými technickými specifikacemi (harmonizované normy 
anebo postupy ETAG).  V opačném případě nemá  tento obklad žádnou prokázanou životnost, 
bohužel jen ničím nepodložené tvrzení  o jejich „neomezené životnosti“ jeho dodavatelů. 
V tomto případe se jedná o maximální nekorektní jednání vůči odběratelům, investorům, 
dodavatelům staveb a ostatní odborné veřejnosti jako jsou např. projektanti, technici HZS, 
stavební úřady. 
 
Protipožární omítky: 

U protipožárních omítek se také používají na kotvení k podkladu tekuté nebo 
v nejnovějších recepturách už práškové disperze. Všechny disperze obsahují organické 
složky, proto platí i pro  protipožární omítky povinnost prověřovat jejich minimální životnost 
podle postupu ETAG 018–3.  

Pokud se pro protipožární omítky  nevykonají zkoušky podle postupu ETAG 018-3 



ale jen základní zkoušky podle harmonizovaných evropských norem (pevnost v ohybu, 
pevnost v tlaku a  přilnavost k podkladu) je možné stanovit jejich životnost na maximálních 
10 roků. Jen v případě, že se vykonají úspěšně všechny zkoušky podle postupu  ETAG 018-3, 
je možné stanovit jejich maximální technickou životnost na dobu 25 roků, ale jen 
v konkrétních klimatických podmínkách (pro prostředí  Z1, Z2, Y a  X)! 

 
 
 
 
Vypracoval:  
Ing. Tibor Žigrai 
Prokurista 
DUALCOM, s.r.o. 

 


