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CZ testing institute s.r.o. 
 
 

Metody zkoušení a zkušenosti s testováním 
materiálů určených pro použití 

v hromadných dopravních prostředcích 
 

 
 



Kdo jsme?  

• Zkušební laboratoř č. 1709 akreditovaná ČIA podle  

     ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 

• Provádíme zkoušky se zaměřením na oblast drážních 
vozidel, dopravní techniky a zdravotní techniky aj. 
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• The The art of testing 



Požadavky normy aplikovány v rámci Směrnice Rady 
2008/57/ES o Interoperabilitě železničního systému ve 
společenství – 4.2.10.2 Požadavky na materiál 

 

Čl. 7.1.1.5. – 3 roky na implementaci požadavků TSI do 
31.12.2017 a nahrazení národních norem. 



Protipožární ochrana ŽKV v Technických specifikacích 
Interoperability:  
 

 Funkční 

• OPE 

• TAP 

• TAF 

Přechodové 

• SRT 

• PRM 

Infrastruktura 

• LOC&PAS 

• NOI 

• WAG 

• INF 

• CCS 

• ENE 

 



EN 45545-1 

Lokomotivy, vícevozové jednotky, osobní vozy, samohybné 
hnací vozidla, řízená tažená vozidla, vozidla metra, 
tramvaje, zavazadlové a poštovní vozy (jako součást os. 
vlaku), trolejbusy, motorová dopravní vozidla s cestujícími 

 
 

ČSN EN 45545-2+A1:2016 



 

Hlavní cíl: umožnit cestujícím a personálu opustit vozidlo a 
dosáhnout bezpečné místo při požáru. 

 

 

 

 

 

Ochrana cestujících spočívá v opatřeních: 

- Minimalizace možnosti vznícení materiálů (nehody, úmysl) 

- Minimalizace účinků požárů (teplo, kouř, toxické plyny) na cestující 
a personál ve smyslu použitých materiálů. 

- Ochrana ŽKV není jednoznačným cílem! 



 Modely vznícení EN 45545-1 
 

1. Žhářství – noviny odpadky – 7kW/3 min. 

2. Počáteční stádium požáru – účinek na plochy a povrchy – 25kW/m2 

3. Rozvinutý požár – účinek na plochy a povrchy stěn a stropů – 50kW/m2 

4. Účinky elektrického jiskření – žhavý zdroj 1kW/30s 

5. Rozsáhlé požáry – zavazadla, žhářství – 20kW/m2 – 75kW/m2/2min – 
40kW/m2 

 

 

 

 

 

ČSN EN 45545-2+A1:2016 



Nežádoucí příhody  

na železnici 
 

ČSN EN 45545-2+A1:2016 



Pravidla zařazování  

výrobků do skupin 



Požadavky na materiály  

Skupiny požadavků R1-R26 (typy zkoušek) 

 

• Kónický kalorimetr 

• Kouřová komora + FTIR 

• Šíření plamene CFE, CHF 

• Kyslíkový index 
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• The The art of testing 



Zkušenosti s testováním 

Srovnání původní DIN 5510-2 a EN 45545-2 
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• The The art of testing 



Zkušenosti s testováním 

Nejčastější problémy: 

•  CFE (lamináty, podlahové krytiny, nedostatečně retardované 
dřevo). 

• Vliv PÚ (tl. vrstvy, skladba podkladního materiálu), vysoký 
výskyt HCl u podlahových krytin a koženky (CITg) 

• Přírodní usně – dlouhá doba hoření, zapaluje podkladní vrstvy.  

• Textilní povlaky – dle složení PES/PA/Wool.  

• Materiály, které nemohou splnit požadavky normy – guma, 
abs (bez retardace) – schvalování z hlediska funkční potřeby. 

• Rozpory v technických listech dodavatelů a reálné zkoušce 
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• The The art of testing 



Požadavky na materiály  

• Video CFE 
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• The The art of testing 



Zkušenosti s testováním 

 

Budoucnost 

• Aplikace normy EN 45545-2 v oblastech autobusové dopravy, 
lodní a letecké dopravy 

• Postupné zpřísňování a zpřesňování zkušebních podmínek a 
požadavků. 
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• The The art of testing 



Zkoušky dle ECE R118 
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Nebojte se to s námi 
zkusit! 

Daniel Kudláček 
kudlacek@cztesting.cz 

+420 739 350 749 
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