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FORMATION OF TOXIC GASEOUS PRODUCTS OF 

SELECTED THERMAL INSULATION MATERIALS 

DURING THERMAL LOAD 

 

Tatiana BUBENÍKOVÁ1, Martin BEDNÁR1, Tomáš GERGEĽ2,                   

Veronika VEĽKOVÁ3 

 
1Technical University in Zvolen, Faculty of Wood Sciences and Technology, 

Department of Chemistry and Chemical Technologies, T. G. Masaryka 24, 960 53, 

Zvolen, Slovakia, bubenikova@tuzvo.sk 
2National Forest Centre, Forest Research Institute, T. G. Masaryka 22, 960 92, Zvolen, 

Slovakia, gergel@nlcsk.org 
3Technical University in Zvolen, Faculty of Wood Sciences and Technology, 

Department of Fire Protection, T. G. Masaryka 24, 960 53, Zvolen, Slovakia, 

velkova@tuzvo.sk 

 

Abstract 

The quality of buildings in terms of thermo-humidity microclimate, acoustics and health 

safety depends largely on the building products used. The polystyrene is commonly 

used material because of its low price and good properties. Its disadvantages are 

flammability and poor degradation resistance. In this paper is compared formation of 

toxic gaseous products of selected thermal insulation materials – EPS, mineral wool and 

recycled technical textile during thermal load. Insulating materials were thermal loaded 

in temperature range from 20°C to 200°C. Volatile gaseous products were analysed by 

HS-GC-MS method. Results show potential of mineral wool and recycled technical 

textile in compare with EPS, because of lower negative impact to environment and 

inside environment of buildings. 

 

Keywords: thermal degradation, VOCs, EPS, recycled textile, mineral wool 
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ÚVOD 

Kvalita stavieb z hľadiska teplotnej a vlhkostnej mikroklímy, akustiky, zdravotnej 

bezpečnosti závisí do veľkej miery od použitých stavebných výrobkov. V  nariadení EP 

a Rady č. 305/2011 (Parliament 2011) o stavebných výrobkoch sa okrem iného uvádza, 

že stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby napríklad počas svojho životného 

cyklu neohrozovali hygienu, zdravie a bezpečnosť pracovníkov, obyvateľov alebo 

okolia v dôsledku napríklad uvoľňovania nebezpečných látok, prchavých organických 

zlúčenín (VOC), skleníkových plynov alebo nebezpečných častíc do vzduchu v interiéri 

alebo exteriéri. Európska komisia pre štandardizáciu sa zameriava sa aj na emisie do 

vnútorného prostredia budov (Oppl 2014). Práve vo vnútornom prostredí budov trávia 

ľudia v niektorých krajinách až 90% času, a práve u detí, ktoré majú väčšiu náchylnosť 

na niektoré environmentálne znečisťujúce látky sa potvrdila súvislosť medzi výskytom 

respiračných ochorení u detí a kvalitou vnútorného ovzdušia (de Gennaro et al. 2014). 

Zo stavebných materiálov, tepelnoizolačných materiálov, nábytku, plávajúcich podláh 

sa do vnútorného prostredia môžu uvoľňovať rôzne toxické prchavé organické 

zlúčeniny. Brown et al. (Brown et al. 2013) vo svojej práci uvádza nasledovné látky, 

najčastejšie uvoľňované zo stavebných materiálov do vnútorného prostredia budov: 

fenol, styrén, formaldehyd, benzén, xylén, toluén, benzaldehyd, pinén a fural. Styrén 

(možný ľudský karcinogén (skupina 2B)), etylbenzén, xylén, toluén a benzaldehyd sa 

môžu uvoľňovať napríklad z izolačných materiálov na báze polystyrénu (Bednár and 

Bubeníková 2018).  

Polystyrén patril a stále patrí medzi najčastejšie používané syntetické polymérne 

materiály. Expandovaný polystyrén (EPS) je veľmi ľahký a tvarovo stály materiál. 

Medzi jeho prednosti patria: nízka hmotnosť (ľahká manipulácia), nízka nasiakavosť 

(vhodný do vlhkého prostredia), paropriepustnosť (vhodný pri nevetraných 

konštrukciách), vysoká pevnosť v tlaku (odolný voči prerazeniu) a tepelnoizolačná 

schopnosť (EUMEPS 2016). Nevýhodou všetkých druhov EPS je najmä ich reakcia na 

oheň triedy E, do ktorej boli zaradené podľa normy  STN EN 13501-1 + A1: 2010 o 

klasifikácii požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. 

Plasty, ktorým je aj EPS, používame takmer na každom kroku a z pohľadu ochrany 

zdravia a protipožiarnej ochrany je dôležité vedieť, aké sa z daných materiálov 

uvoľňujú látky a tiež poznať ich správanie sa pri zahrievaní a požiari. Cieľom práce 
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bolo analyzovať prchavé degradačné produkty uvoľňujúce sa z EPS metódou HS-GC-

MS, pričom na porovnanie sa vybrali dve možné alternatívy EPS - recyklovaný 

technický textil a minerálna vlna.  

 

MATERIÁL 

Testovali sa tri tepelnoizolačné materiály – stále často používaný expandovaný 

polystyrén (určený pre interiérové použitie), minerálna vlna a recyklovaný technický 

textil.  

EPS – testoval sa EPS pre interiérové použitie, ktorý sa vyrába vo forme stropných 

dosiek o rozmeroch 500 mm x 500 mm. 

Minerálna vlna – „kamenná vlna“ sa z prevažnej väčšiny skladá z anorganických 

vlákien. Tieto vlákna vznikajú tavením vyvretých vulkanických hornín, ktoré majú 

veľkú odolnosť proti vysokým teplotám (do 750°C). Vlákna sú spojené nízkym 

množstvom organického spojiva. Vodoodpudivosť materiálu zabezpečuje 

hydrofobizačný olej (Humans et al. 2002). Zo vzniknutých vlákien sa vyrábajú bloky, 

ktoré sa následne používajú ako tepelnoizolačná vrstva napríklad pri izolovaní krovu 

alebo ako fasádna, zvuková prípadne protipožiarna izolácia. Je nehorľavá, trieda reakcie 

na oheň A1. Pri zmene teploty je objemovo a tvarovo stabilná (KNAUF 2013).  

 

Recyklovaný technický textil - na testovanie bol použitý recyklovaný textil vzniknutý 

mechanickým prepracovaním odpadov z textilných materiálov používaných v 

automobilovom priemysle. Jednotlivé textilné dielce pre automobily sú vyrábané zo 

syntetických textílií, tvoria ho polypropylén (PP), polyamid (PA), polyester (PET), ako 

doplnkové materiály sa používajú polyetylén (PE) a  polyuretánové ľahké a  tuhé peny 

(PUR). Ide o mäkký materiál, ktorý sa na pohľad skladá z niekoľkých vrstiev spojených 

plstením. Vyrába sa vo forme panelov o rozmeroch 1000 mm x 600 mm x 50 mm. 

Hustota materiálu je približne 60 kg/m3. 

 

METÓDY 

Rovnaké množstvá testovaných materiálov sa po rozdrobení navážili do 20 ml HS-

vialiek, ktoré sa uzavreli jednorázovým hliníkovým uzáverom so silikón/PFTE septom. 

Takto pripravené vzorky sa termicky zaťažovali 60 minút pri teplotách 20, 100 a 200 °C 

v zariadení Headspace Autosampler 7697A. Teplota 20 °C – laboratórna teplota - sa 
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zvolila pre porovnanie a tiež z dôvodu zistiť, či pri teplote bežne dosahovanej v exteriéri 

aj v interiéri sa z testovaných materiálov uvoľňujú prchavé organické zlúčeniny. 

Teplotami 100 a 200 °C sme chceli poukázať na to, že aj pri teplotách, keď sa materiál 

ešte len zahrieva, môže dochádzať k uvoľňovaniu nebezpečných látok do prostredia. 

Uvoľnené prchavé organické látky a pri vyšších teplotách vzniknuté plynné degradačné 

produkty sa separovali plynovou chromatografiou GC System 7890A a analyzovali 

hmotnostnou spektrometriou VL MSD 5975 C. Analýza jednej vzorky trvala 45 minút. 

Nosný plyn - hélium s prietokom 1 ml/min; kolóna - HP-5MS (Agilent). Identifikácia 

jednotlivých látok prebehla porovnaním nameraných spektier s knižnicou hmotnostných 

spektier NIST 17. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Zloženie prchavých organických látok a tvorbu degradačných produktov ovplyvňuje 

najmä chemické zloženie samotného materiálu a jeho prímesí, použitie retardačného 

prostriedku, priebeh a teplota termického zaťaženia, prítomnosť oxidačného prostriedku 

a podobne. Testované materiály sa podrobili termickému zaťaženiu pri teplotách 20, 

100 a 200 °C a vzniknuté prchavé produkty analyzovali metódou HS-GC-MS. 

 

 
Figure 1 Material from EPS (a), recycled technical textiles (b) and mineral wool (c) after exposure 

to temperatures of 20, 100 and 200°C for 1 hour 
 

Testované materiály sa pri termickom zaťažení správali rozdielne. Ako vidieť na obr. 1 

pri minerálnej vlne, ani recyklovanej technickej textílii, nie sú pozorovateľné žiadne 

vizuálne zmeny pri jednotlivých teplotách zaťaženia. Naopak pri EPS už pri teplote              

100 °C bola pozorovateľná strata objemu a pri teplote zaťaženia 200°C je táto zmena 

výrazná. Stratila sa štruktúra EPS a nahradila ju tuhá homogénna látka (tavenina) 
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nažltlej farby. Takéto objemové zmeny a s tým súvisiace zmeny hustoty môžu 

spôsobovať oddeľovanie EPS od steny, narušenie celistvosti zateplenia a možný 

komínový efekt pri rozšírenom požiari. Tiež sa tým potvrdzuje jeho nižšia termická 

odolnosť a poukazuje na možný priebeh degradačných reakcií a tvorbu prchavých 

produktov.  

Podľa viacerých autorov (Kruse et al. 2002) (Kruse et al. 2003) (Beyler and Hirschler 

2002) (Woo and Broadbelt 1998) sa totiž z EPS uvoľňuje do prostredia zvyškový styrén 

už pri 20°C, pričom so zvyšujúcou sa teplotou množstvo a variabilita prchavých 

produktov narastá. My sme pri 20°C v prchavých produktoch uvoľňujúcich sa z EPS 

okrem styrénu zistili aj prítomnosť etylbenzénu, izopropylbenzénu a acetofenónu. 

Zoznam identifikovaných prchavých organických látok uvoľňujúcich sa z testovaných 

materiálov pri jednotlivých teplotách je uvedený v tab. 1. 

 

Table 1 Volatile products released from EPS, mineral wool and recycled technical textiles 

Identifikovaná látka 
EPS interiérový Minerálna vlna Recyklovaný textil 

20°C 100°C 200°C 20°C 100°C 200°C 20°C 100°C 200°C 

alpha-Methylstyrene   +               

beta-
Phenylpropiophenone 

    +             

1,2-Diphenylethylene     +             

1,3-Diphenyl-3-
methylcyclopropene 

    +             

1-Propanone, 1-phenyl-     +             

2,4-Diphenyl-4-methyl-
2-pentene 

    +             

2-Buten-1-one, 1,3-
diphenyl- 

    +             

2-Dodecanone                 + 

2-Naphthalenol                 + 

2-Octanone                 + 

2-Propen-1-one, 1,3-
diphenyl- 

    +             

2-Propenal, 3-phenyl-     +           + 

2-
Pyridinecarboxaldehyde 

                + 

3-Phenylbutyrophenone     +             

Acetophenone + + +           + 

Benzaldehyde   + +         + + 

Benzene     +             

Benzene, (1-methylene-
2-propenyl)- 

    +             
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Benzene, (1-
methylenepropyl)- 

    +             

Benzene, (1-
methylethyl)- 

+ + +             

Benzene, (1-
methylpropyl)- 

  + +             

Benzene, 
(bromomethyl)- 

    +             

Benzene, 1,1'-(1,1,2,2-
tetramethyl-1,2-
ethanediyl)bis- 

    +             

Benzene, 1,1'-(1,3-
propanediyl)bis- 

    +             

Benzene, 1,1'-(1-ethyl-
1,3-propanediyl)bis- 

    +             

Benzene, 1,1'-(3-
methyl-1-propene-1,3-
diyl)bis- 

    +             

Benzene, 1-ethyl-2-
methyl- 

  +               

Benzene, 1-methyl-2-
(2-propenyl)- 

    +             

Benzene, 1-methyl-4-
(2-propenyl)- 

  +               

Benzene, 1-methyl-4-
propyl- 

    +             

Benzene, 1-propenyl-   + +             

Benzene, 2-propenyl-   + +             

Benzene, cyclopropyl-     +             

Benzene, propyl-     +             

Benzeneacetaldehyde     +             

Benzenecarboxylic acid     +           + 

Benzeneethanol, beta-
methylene- 

    +             

Benzothiazole                   

Benzyl Alcohol     +           + 

Benzyl methyl ketone     +             

Biphenyl     +             

Butyrolactone                 + 

Caprolactam                 + 

Cyclododecane                 + 

Cyclohexane, methyl-   + +             

Decanal                 + 

Dodecanal                 + 

Eicosane                 + 

Ethanone, 2-bromo-1-
phenyl- 

    +             

Ethylbenzene + + +             
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Furan, 2,5-diphenyl-     +             

Furfural                 + 

Heneicosane                 + 

Heptanal                 + 

Hexadecanal                 + 

Hexadecanoic acid, 
butyl ester 

    +           + 

Mesitylene                   

Naphthalene               + + 

Naphthalene, 1-phenyl-     +             

Nonanal                 + 

Octadecanoic acid     +             

Octanal                 + 

Oxirane, 2-methyl-2-
phenyl- 

    +             

Phenol     +         + + 

Phenylethyne   +               

Pyridine                 + 

Styrene + + +         + + 

Toluene     +         +   

Undecanal                 + 

Xylenes   + +         +   

 

Podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o požiadavkách na 

vnútorné prostredie budov č. 259/2008 Z.z. (v znení č. 124/2017 Z.z.) sa vo vnútornom 

ovzduší budov sledujú koncentrácie chemických látok ako napríklad: formaldehyd, 

toluén, xylény, styrén, tetrachlóretylén, naftalén a podobne. Z minerálnej vlny ani 

z recyklovaných technických textílií sa pri 20 °C neuvoľňovali žiadne prchavé 

produkty. Tieto predbežné výsledky poukazujú na potenciál týchto materiálov 

z pohľadu menšej záťaže vnútorného prostredia budov prchavými organickými 

zlúčeninami v porovnaní s  EPS.  

Z minerálnej vlny pri teplotách do 200 °C sa neuvoľňujú žiadne prchavé organické 

zlúčeniny. Na druhej strane, podľa nariadenia CLP (nariadenie o klasifikácii, 

označovaní a balení látok a zmesí - nariadenie (ES č. 1272/2008) sa minerálna vlna 

klasifikuje do druhej kategórie ako podozrivý ľudský karcinogén (Echa 2015). 

Nevýhodou je tiež, že pri manipulácii s minerálnou vlnou môže dôjsť k dráždeniu kože, 
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dýchacích ciest a je potrebné používať respirátor, ochranný odev, okuliare a rukavice 

(Knauf 2008).  

Viaceré štúdie (Abdel-Rehim et al. 2006) (Hadded et al. 2016) ukázali, že recyklovaný 

textil má aj vynikajúce termoizolačné a akustické vlastnosti a má potenciál aj z hľadiska 

protipožiarnej bezpečnosti (Gergeľ et al. 2017). Ako z tab. 1 vyplýva, so zvyšujúcou sa 

teplotou zaťaženia stúpa počet identifikovaných prchavých látok. Okrem styrénu 

a toluénu sa napríklad pri 100°C z recyklovaných technických textílií uvoľňovali aj 

xylény, fenol, naftalén a benzaldehyd. Pri 200 °C pribudli ďalšie karbonylové 

zlúčeniny, kyselina benzénkarboxylová a tiež kaprolaktám, ktorý potvrdzuje, že sa 

v recyklovanom materiáli nachádza polyamid. So zvyšujúcou sa teplotou zaťaženia EPS 

narastá variabilita aj množstvo prchavých degradačných produktov, v porovnaní s 

recyklovaným textilom (Obr. 2). 

 

 

Figure 2 Chromatograms of volatile products released from EPS, mineral wool (MW) and recycled 
technical textiles (ZS) after exposure to temperature 200°C 
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ZÁVER 

Vzorky vybraných druhov tepelnoizolačných materiálov sa termicky zaťažili pri 

teplotách 20, 100 a 200 °C a vzniknuté prchavé degradačné produkty sa analyzovali 

metódou HS-GC-MS. Aj keď EPS vzhľadom na výborné vlastnosti (nízka hmotnosť, 

ľahká manipulácia, nízka nasiakavosť, paropriepustnosť, vysoká pevnosť v tlaku, 

tepelnoizolačná schopnosť) a pomerne nízku cenu stále patrí k najpoužívanejším 

tepelnoizolačným materiálom. Pri použití môže predstavovať potenciálne riziko a 

negatívne ovplyvniť vnútorné prostredie budov, pretože už pri laboratórnej teplote sa 

z neho uvoľňoval zvyškový styrén, tiež etylbenzén, izopropylbenzén a acetofenón. So 

zvyšujúcou sa teplotou ešte množstvo a variabilita prchavých produktov narastala. V 

porovnaní s komerčne využívaným EPS vychádza recyklovaný textil lepšie z hľadiska 

zloženia aj množstva uvoľnených prchavých produktov. Z hľadiska prchavých 

produktov vyšla najlepšie minerálna vlna aj keď na druhej strane sa s ňou ťažšie 

manipuluje. Tieto predbežné výsledky bude potrebné samozrejme potvrdiť ďalším 

testovaním.  
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Abstract 

The paper deals with the problems of self-ignition and self-heating processes. The 

determining criteria for starting the self-ignition and self-heating processes are the 

thermal effects that accompany them. The basic prerequisite for the formation of the 

spontaneous ignition processes is the ability or inability of the combustible material 

(flammable) to dissipate the heat generated by the exothermic reactions to the 

surrounding environment. If the heat is not sufficiently removed, the heat accumulates 

inside the combustible material (set), the material temperature increases and the reaction 

speeds increase. In addition, the temperature in the volume of the combustible material 

increases, which can lead to flaming or flameless burning (so: smothering, heating) to 

unwanted fire. The process of self-ignition originates without the direct action of the 

external initiating, energy source of ignition. Self-ignition and self-heating are classified 

as combustion processes which are capable of being converted into fires under suitable 

conditions. Fires are among the unwanted basic crisis phenomena and situations that 

threaten the health and lives of humans, animals, cause serious losses on tangible and 

intangible property and also on the environment. 

 

Keywords: Fire protection, fire, spontaneous self-ignition, spontaneous self-heating, 

thermal effects. 
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ÚVOD 

Samovznietenie a samozohrievanie sú procesy, ktoré ovplyvňujú vznik a priebeh 

horenia, to znamená aj požiarov. Bez poznania procesov horenia a samovznietenia nie 

je možné efektívne lokalizovať a likvidovať požiare. Horenie predstavuje súbor 

komplexných fyzikálno-chemický dejov, v základe ktorých sú exotermické, reťazové, 

radikálové a najmä oxidačno-redukčné reakcie, ktoré prebiehajú medzi horľavými 

látkami, materiálmi a oxidačnými prostriedkami. Pri horení horľavého súboru vzniká 

široké spektrum splodín horenia a produktov pyrolýzy, uvoľňuje sa značné množstvo 

tepelnej a svetelnej energie. Na iniciáciu procesov horenia je potrebný vhodný iniciačný 

zdroj (tzv.: zdroj zapálenia), ktorý by zapálil horľavý súbor. Výnimku predstavujú 

procesy samovznietenia a samozapálenia, kde procesy plameňového, ale aj 

bezplameňového horenia prebiehajú bez počiatočnej iniciácie procesov horenia, bez 

zdroja zapálenia. Samovznietenie a samozapálenie sú deje, kedy teplo potrebné na 

zapálenie, vznietenie horľavej látky, vzniká v látke samotnej ako dôsledok chemických, 

fyzikálnych alebo biologických pochodov [1], [2], [3], [4], [5]. 

 

ROZBOR PROBLEMATIKY 

Samovznietenie a samozohrievanie sú procesy, keď teplo potrebné na  vznietenie, 

zapálenie látky vzniká v látke samotnej ako dôsledok chemických, fyzikálnych alebo 

biologických pochodov. Podstata procesu samovznietenia je u väčšiny horľavín rovnaká 

ako pri procese vznietenia. Samovznietenie vzniká ako dôsledok samozohrievania v 

objeme horľavého materiálu, horľavého súboru, kedy nie je zabezpečený dostatočný 

odvod tepla do okolia a naopak, teplo sa v materiály akumuluje. Dochádza k nemu bez 

pôsobenia vonkajšieho energetického zdroja, zdroja iniciácie. Pre procesy 

samovznietenia miesto vzniku horenia nemusí byť totožné s miestom pôsobenia 

iniciácie (zahájenie procesu samozohrievania, samovznietenia). Pod pojmom 

samovznietenie je treba chápať nielen vlastné zapálenie, vznietenie látky, ale 

komplexný samovoľne prebiehajúci proces, od prvého okamžiku nárastu teploty 

(teplota samozohrievania) až k dosiahnutiu teploty samovznietenia, ako dôsledok 

chemických, fyzikálnych alebo biologických procesov. Pri horení a pri požiari 

horľavých látok a materiálov sa plameň objaví pri teplotách, ktoré sú podstatne vyššie 

ako je teplota samovznietenia. Napr.: teplota samovznietenia benzínu je 260 ˚C (závisí 

od jeho zloženia, tzn. od charakteru jeho destilačnej krivky). Teplota plameňa benzínu 
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je 1 200 ˚C. Rozdiel teplôt  je výsledkom reakcií, ktoré prebiehajú v reakčnej sústave 

[1], [2].  Výsledkom procesu samovznietenia je vznietenie a následné horenie látky 

plameňovým alebo bezplameňovým spôsobom (tlenie, žeravenie) [1], [2], [3], [4], [5]. 

Za bezpečnú teplotu, na ktorú sa môže daná látka zahriať (v technológii jej spracovania) 

je teplota, ktorá  nepresahuje 90 % hodnoty teploty samovznietenia. Teplota 

samovznietenia horľavých látok závisí od ich chemických (napr.: prvkové zloženie, typ 

chemickej väzby, tvar reťazca, umiestnenie v homologickom rade a iných) a 

fyzikálnych vlastností (napr.: objem, tvar látky, skupenstvo a modifikácia látky, tlak 

sústavy, prítomnosť katalyzátora, znečistenia, tepelná vodivosť látky a iné) [1], [3], [4], 

[5]. Podmienky vzniku samovznietenia sú nasledovné [1], [3], [4], [5]:  horľavé 

materiály (látky), množstvo horľavého materiálu (látky), špecifická veľkosť vrstvy 

horľavého materiálu,  množstvo a koncentrácia kyslíka, teplota a indukčná perióda. 

Teplota vznietenia je definovaná ako najnižšia teplota, pri ktorej sa horľavá látka v 

zmesi so vzduchom vznieti za definovaných skúšobných podmienok. Vznietenie 

nastáva pri chemickej reakcii zmesi horľavých plynov alebo pár so vzduchom, pozoruje 

sa (objavuje sa) otvorený plameň, plameňové horenie. Vznietenie sa vyvoláva iba 

pôsobením tepla, nie otvoreným plameňom, iskrou alebo rozžeraveným drôtom [1], [3], 

[4], [5], [6].  Teplota samovznietenia je najnižšia teplota, pri ktorej začínajú v horľavej 

látke exotermické procesy, bez prítomnosti dodania tepla z vonkajšieho prostredia [1], 

[3], [4], [5], [6]. Teplota samovznietenia je najnižšia teplota, pri ktorej sa v látke 

začínajú bez vonkajšieho prívodu tepla exotermické procesy vedúce k samovznieteniu, 

ktoré sa môže prejaviť bezplameňovým alebo plameňovým spôsobom [1], [2], [3], [4], 

[5], [6]. Teplota samozohrievania je minimálna teplota, pri ktorej dochádza k rýchlej 

akumulácií tepla v objeme látky a pri splnení nevyhnutných podmienok procesu 

samovznietenia po určitej indukčnej (inhibičnej) perióde, môže dôjsť k následnej 

exotermickej reakcii vo forme plameňového, resp. bezplameňového horenia. Pri 

niektorých tuhých látkach sa pozoruje jav tlenia, žeravenia, ide o bezplameňové horenie 

[1], [3], [4], [5], [6]. Samovznietenie a samozapálenie (samozohrievanie) je ten istý 

proces, rozdiel je len v tom, že pojem samovznietenie sa používa pre látky, ktoré majú 

teplotu samovznietenia vyššiu ako je bežná teplota (20-25 ºC, napr.: piliny, 

drevotrieskové dosky, nitrocelulóza, papier, celofán a iné). Pojem samozapálenie, 

samozohrievanie sa používa pre látky, ktoré majú teplotu samovznietenia nižšiu ako je 

bežná teplota (alkalické kovy, biely fosfor, sírniky kovov a iné) [1], [2], [3], [4], [5], [6].  
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EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

Teplo potrebné na vznietenie, zapálenie horľavej látky sa tvorí v danej látke ako 

výsledok chemických, fyzikálnych alebo biologických dejov. Teplota samovznietenia je 

nižšia ako teplota vznietenia, to isté platí aj pre mnohé tuhé materiály a látky, ktoré sú 

uvedené v tab.1 [4],[6]. Rozdiel medzi vznietením a samovznietením je buď v čase 

indukčnej periódy alebo v spôsobe vývinu tepla potrebného na iniciáciu procesu 

horenia. Zvláštnu skupinu tvoria tzv.: „pyroforické“ (samozápalné) látky, ktoré sa 

samovoľne vznietia pri styku so vzduchom už za bežných teplôt (napr.: biely fosfor) a aj 

látky, ktoré sa vznietia pri styku s vodou (napr.: sodík - Na) [4], [5], [6]. 

Samovznietenie je proces, pri ktorom dochádza v dôsledku samovoľného zrýchľovania 

oxidačných reakcií k horeniu horľavej látky. Teplo potrebné na zapálenie horľavej látky 

vzniká v látke samotnej ako dôsledok chemických, fyzikálnych alebo biologických 

pochodov. Aj pri relatívne nízkych teplotách dochádza k samovoľnému zrýchleniu 

procesu oxidácie (pri optimálnych podmienkach: objem a povrch materiálu, tepelná 

vodivosť materiálu a prostredia, prístup kyslíka a vlhkosť) pod vplyvom pôsobenia 

vhodného impulzu (tepelného, chemického, fyzikálno-chemického, mikrobiologického) 

na horľavé látky [1], [2]. 

 

Tab.1 Teplota samovznietenia a teplota vznietenia vybraných tuhých materiálov a látok [4], [6]. 

Table 1 Self-ignition temperature and ignition temperature of selected solid materials and 

substances [4], [6]. 

Druh materiálu a látky Teplota samovznietenia [˚C] Teplota vznietenia [˚C] 

Strešná lepenka 100 365 

Dub piliny 120 375 

Smrek piliny 120 397 

Drevovláknité dosky 80 340 

Prach z gumy 120 200 

Čierne uhlie 80 400 

Hnedé uhlie 50 410 

Bavlna 80 370 

Seno 70 250 

Juta 100 250 
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Siláž 70 430 

Tabak 70 360 

Kaučuk 100 330 

 

Uvoľnené a odvedené teplo pri procesoch samovznietenia 

Podstatným faktorom pri procese samovznietenia je tepelný balans medzi množstvom 

uvoľneného tepla (pri exotermických oxidačných alebo štiepnych reakciách  

prebiehajúcich v horľavej látke, materiály alebo v horľavom súbore, ktoré sa 

nachádzajú v reakčnom priestore) a odvedeného tepla (z reakčného priestoru do 

okolitého prostredia). Ak množstvo tepla vyprodukovaného horľavým súborom je 

väčšie ako množstvo tepla odvedeného, v reakčnom priestore sa teplo akumuluje a za 

určitých podmienok nastáva samovznietenie.   

Pri bežných teplotách (napr.: 20 ˚C) vzdušný kyslík (oxidačný prostriedok)  nereaguje s 

horľavou látkou, v reakčnom priestore (nádobe) nie sú prítomné aktívne molekuly 

kyslíka. Zahriatím horľavého súboru na vyššiu teplotu dochádza k zintenzívneniu 

procesov oxidácie (horenia), čo sa prejaví uvoľňovaním tepla reakčnom priestore. 

Tepelné efekty samovznietenia budú opísané pri zjednodušených podmienkach: 

oxidačné reakcie budú prebiehať v celom objeme reakčnej nádoby V pre teplote T. 

Steny reakčnej nádoby majú stálu teplotu Ts. Tieto podmienky zabezpečujú, že vo 

vnútri reagujúcej sústave nevznikajú  teplotné a koncentračné rozdiely, sústava je 

homogénna. Teplotný rozdiel existuje len na rozhraní stena – reagujúca sústava 

(horľavá zmes vo vnútri reakčnej nádoby). Reagujúce horľavé látky sú v plynnom 

skupenstve, platia pre ne zákony pre ideálny plyn. Oxidačné reakcie horenia, 

samovznietenia prebiehajú pri konštantnom tlaku P, tepelný efekt chemickej reakcie sa 

vyjadruje cez zmenu termodynamickej funkcie, reakčnej entalpie ∆H [1], [2], [7].  So 

zvyšovaním teploty narastá rýchlosť chemických oxidačných reakcií, približne 

exponenciálne, čo vedie aj k nárastu uvoľnenej tepelnej energie. Množstvo odvedeného 

tepla taktiež narastá so zvyšovaním teploty, ale závislosť tepelnej vodivosti na teplote je 

iba lineárna. Preto sa so zvyšovaním teploty zväčšuje rozdiel medzi teplom uvoľneným 

a odvedeným z reakčného priestoru. Uvoľnené teplo čiastočne ohrieva reagujúcu 

sústavu a čiastočne sa odvádza (prechádza) cez steny reakčnej nádoby do okolia [1], [2], 
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[7]. Množstvo tepla Q1, ktoré sa uvoľní za časovú jednotku z reakčného priestoru 

(nádoby)  sa vypočíta [1], [2], [7]: 

Q1 = ∆H . V . v                                                  (1) 

Q1 – množstvo tepla, ktoré sa uvoľní za časovú jednotku t [W = KJ.s-1] 

∆H - reakčné teplo [KJ.mol-1] 

V   - objem horľavej zmesi, objem reakčnej nádoby [m3] 

v    -  rýchlosť oxidačnej reakcie [Kmol.s-1.m-3] 

         Horľavá zmes sa uvoľneným teplom zohrieva, postupne teplota zmesi prevýši 

teplotu stien nádoby) a teplotu okolia, dochádza k šíreniu tepla zo zmesi ku stenám 

nádoby a ďalej do okolitého prostredia [1], [2], [7]. 

         Množstvo odvedeného tepla za jednotku času Q2 je priamoúmerné rozdielu teplôt 

horľavej zmesi a stien reakčnej nádoby [1], [2], [7]: 

Q2 = α . S . (T - Ts)                                                   (2) 

Q2 – množstvo tepla, odvedené z horľavej zmesi za časovú jednotku t [W = KJ.s-1]  

α  - koeficient prestupu (šírenia) tepla zo zmesi na steny nádoby [KJ.m-2.s-1]  

S   - celkový povrch nádoby [m2] 

T   - teplota horľavej zmesi [K, ˚C]  

Ts  - teplota stien nádoby [K, ˚C] Ďalší priebeh reakcie oxidácie závisí na vzájomnom 

vzťahu medzi množstvom uvoľneného Q1 a odovzdaného Q2 tepla [1], [2], [7]: 

1.  Q1  =  Q2                                                    (3) 

Uvoľnené teplo Q1, ktoré vzniká pri oxidačnej reakcii horľavej zmesi je úplne odvedené 

do okolitého prostredia. Výsledkom je, že proces samovznietenia nenastane (príklad: 

oxidačná reakcia má malú rýchlosť, ale odvod tepla je intenzívny). 

2. Q1   >  Q2                                                    (4) 

Množstvo uvoľneného tepla Q1 je väčšie ako množstvo odvedeného tepla Q2, v 

reakčnom prostredí (nádobe) sa teplo kumuluje, narastá – dochádza k procesu 

samovznietenia. 

3. Q1   <  Q2                                                     (5) 

Okolité prostredie je schopné odviesť väčšie množstvo tepla, ako horľavá zmes pri 

oxidačnej reakcii vyprodukuje (príklad: malý objem horľavej látky, ktorá má veľký 

povrch). Množstvo uvoľneného tepla Q1 je menšie ako množstvo odvedeného tepla Q2, 

v reakčnom priestore nedochádza k procesu samovznietenia. 
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Na tomto princípe pracujú mnohé zariadenia, ktoré zabraňujú šíreniu plameňa v 

plynných  horľavých zmesiach (napr.: ochranné sieťky, ktoré rozdelia plynnú zmes na 

malé priestory tak, že v nich nedochádza k procesu samovznietenia) [1], [2], [7].  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Tepelné efekty samovznietenia sú rozobraté pre homogénne oxidačné reakcie plynných 

horľavých látok, ktoré prebiehajú v celom objeme reakčnej nádoby V pre teplote T. 

Steny reakčnej nádoby majú stálu teplotu Ts.  Pre reagujúce horľavé látky, platia zákony 

pre ideálny plyn, ktoré sa realizujú pri konštantnom tlaku P. Tepelný efekt chemickej 

reakcie oxidácie sa vyjadruje zmenou reakčnej entalpie ∆H [1], [2], [7].   

Pri procese samovznietenia je dôležitý tepelný balans medzi množstvom uvoľneného 

tepla Q1 z horľavej zmesi, ktorá sa nachádzajú v reakčnej nádobe a odvedeného tepla Q2 

z reakčného priestoru do okolitého prostredia. Ak množstvo tepla vyprodukovaného 

horľavým súborom Q1 je väčšie ako množstvo tepla odvedeného do okolia Q2, v 

reakčnom priestore sa teplo akumuluje a za určitých podmienok nastáva proces 

samovznietenia.  Ak množstvo tepla vyprodukovaného horľavým súborom Q1 je menšie 

ako množstvo tepla odvedeného do okolia Q2, v reakčnej nádobe proces samovznietenia 

nenastane. Ak množstvo tepla vyprodukovaného horľavým súborom Q1 je rovnaké ako 

množstvo tepla odvedeného do okolitého prostredia Q2, v reakčnej nádobe proces 

samovznietenia nenastane. 

 

ZÁVER 

Samovznietenie je proces, pri ktorom dochádza v dôsledku samovoľného zrýchľovania 

oxidačných reakcií k nárastu tepla v objeme horľavej zmesi, čo môže viesť k jej 

vznieteniu, ktoré sa prejaví plameňovým alebo bezplameňovým horením. horľavej 

látky. Samovznietenie a samozohrievanie je potrebné chápať nielen ako vlastné 

zapálenie, vznietenie látky, ale aj  ako komplexný samovoľne prebiehajúci proces, od 

prvého okamžiku nárastu teploty (teplota samozohrievania) až k dosiahnutiu teploty 

samovznietenia, ako dôsledok prebiehajúcich chemických, fyzikálnych alebo 

biologických procesov. Dôležitým faktorom pri naštartovaní a udržaní procesu 

samovznietenia je tepelný balans medzi množstvom uvoľneného tepla v horľavej zmesi, 

ktorá sa nachádzajú v reakčnom priestore a množstvom odvedeného tepla z reakčného 

priestoru do okolitého prostredia. Ak množstvo tepla vyprodukovaného horľavou 
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zmesou je väčšie ako množstvo tepla odvedeného do okolia, v reakčnom priestore sa 

teplo akumuluje a za vhodných podmienok nastáva proces samovznietenia.   
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Abstract 

Personal motor car fire investigation is a complex activity, which leads to the 

determination except other facts of the place of fire and of the causes of fire.  

The purpose of this article is to evaluate the procedures for investigations the causes of 

fires of personal motor cars with help of specially trained police service dogs, than to 

inform the reader about the cooperation of the Fire and Rescue Service and the 

cynologist from the Slovak Police Force.  

This article also presents the results of experimental tests of a police service dogs under 

real conditions at the real fire of personal motor car.  

 

Keywords: fire, investigation, personal motor car, cause,  
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ÚVOD 

V 21. storočí používanie rôznych typov osobných motorových vozidiel sa stalo 

nutnosťou, a preto zisťovanie príčiny vzniku požiarov vozidiel sa stalo každodennou 

činnosťou hasičského a záchranného zboru, hlavne príslušníka zaradeného na úseku 

zisťovania príčin vzniku požiarov. 

Osobné motorové vozidlá (ďalej len „OMV“) nie sú nebezpečné iba z dôvodu ich 

rýchlosti, hmotnosti, výkonu ale aj z dôvodu zabudovaných horľavých látok počas 

používania, ktoré sú však nutné k ich dokonalej a úplnej prevádzke a ku komfortu 

človeka 21. storočia.  

Tento článok sa zaoberá so zisťovaním príčin vzniku požiarov OMV pri úmyselnom 

zapálení pomocou špeciálne vycvičených služobných psov.  

 

ROZBOR PROBLEMATIKY 

Všeobecne o zisťovaní príčiny vzniku požiarov osobných motorových vozidiel 

 Denne sa stretávame počas zisťovania príčin vzniku požiarov na našich cestách 

dopravnými nehodami s následným požiarom, denne sme svedkami požiarov 

neudržiavaných, zastaraných vozidiel s veľmi zlým technickým stavom a v mnohých 

prípadoch sa v omv pri zisťovaní príčiny vzniku požiarov odhaľujú elektronické a iné 

technické poruchy. Všetky tieto fakty spoločne zvyšujú riziko a nebezpečenstvo vzniku 

požiaru. Je však potrebné poznamenať, že drahé a luxusné omv sa čoraz častejšie 

stávajú terčom útoku trestných činov, pri ktorých dochádza k úmyselnému podpáleniu 

týchto vozidiel. To znamená, že motorové vozidlá môžu horieť z rôznych dôvodov a ich 

odhalenie, vyšetrovanie a zisťovanie je veľmi náročná a neľahká práca pre zisťovateľa. 

Každý požiar vozidla je špecifickým prípadom požiaru z hľadiska zisťovania príčin 

vzniku. Špecifickosť je daná vyšším podielom úmyselného zapálenia, rozdielnymi 

charakteristickými stopami po požiari a vyššou rýchlosťou rozvoja požiaru.    
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1.1 Úmyselné zapálenie 

V prípadoch, kedy páchateľ sa nesnaží odstrániť stopy po zapálení vozidla a množstvo 

stôp zanechá na mieste udalosti, môžeme predpokladať, že sa jedná o úmyselné 

zapálenie OMV. Úmyselne založené požiare vozidiel sú zapríčinené väčšinou 

v nočných hodinách alebo na odľahlých miestach, čo niekedy sťažuje a predlžuje zásah 

hasičských jednotiek.  

Pre úmyselné zapálenie motorových vozidiel sa najviac používa benzín, roztoky 

benzínu, liehy, riedidlo, petrolej, nafta, lampový olej, atď.. Tieto látky pre svoju 

horľavosť sú veľmi často používané aj k urýchleniu šírenia požiaru. Rôzne plazivé 

a roztečené vzory dokazujú na povrchu objektu prítomnosť rozliatej alebo nastriekanej 

horľavej látky väčšinou pri úmyselnom zapálení. Hodnotenie a podrobné skúmanie 

týchto vzorov je veľmi dôležité pri zisťovaní príčin vzniku požiarov motorových 

vozidiel, nakoľko je možné z nich zistiť a vyčítať množstvo údajov.  

 

1.2 Psy na detekciu zvyškov horľavých kvapalín 

Princíp detekcie zvyšku horľavej kvapaliny špeciálne vycvičeným psom je založený na 

skutočnosti, že pes má podstatne citlivejší čuch ako človek. Následkom toho má pes 

podstatne nižší prah citlivosti na pach horľavej kvapaliny, ako človek. Nakoľko pes na 

vyhľadávanie zvyškov kvapalín musí byť špeciálne vycvičený, tím pozostáva zo 

psovoda a samotného psa. Tento tím miesto požiaru postupne preverí, a pes po 

zachytení pachovej stopy označí horľavú kvapalinu nacvičeným signálom. Pes slúži 

teda ako tzv. biologický detektor – indikátor. Výhodou používania psov na detekciu 

zvyškov horľavých kvapalín je ich vysoká spoľahlivosť detekcie a schopnosť 

samostatne nájsť miesto rozliatia horľavej kvapaliny (Balog, 2015).  
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Obrázok 1 Využitie služobného psa pri zisťovaní príčiny vzniku požiarov OMV (zdroj: 

vlastný) 

Figure 1 Use of a service dog to investigate the cause of personal motor car fire 

 

Služobný pes je schopný vykonať tento screening (preverovanie) veľmi rýchlo 

a efektívne aj veľmi rozsiahleho požiariska a dokáže lokalizovať miesto výskytu 

akcelerátorov s presnosťou na centimetre.  

V rámci služobnej kynológie na Slovensku prvý pes na detekciu akcelerátorov horenia 

bol vycvičený v roku 2004. Táto fenka sa volala Muška, a bola vycvičená iba na benzín. 

 

1.3 Metóda detekcie  

Metóda detekcie horľavých látok, akcelerátorov horenia pomocou špeciálne 

vycvičených psov je metódou kriminalistickej taktiky. Táto metóda slúži na zisťovanie 

horľavých látok pri úmyselnom založení požiaru a pomocou tejto metódy môžeme 

detekovať aj veľmi malé zvyšky horľavých látok v zhorených zbytkoch na požiarisku 

ale aj na kontaminovaných odevoch podpaľačov. Základ metodiky bol vypracovaný 

v USA a je transportovaný na európske a slovenské podmienky.  
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Na Slovensku sú služobné psy vycvičené na  nasledovné horľavé kvapaliny:  

 Benzín – čerstvý, 

 Benzín – odparený (50-75%) 

 Benzín – odparený (90%) 

 White spirit – benzín lakový, je to horľavá látka III. triedy 

 Tekutý podpaľovač. 

 

 

Obrázok 2 Služobným psom označené miesto výskytu akcelerátora horenia - benzínu (zdroj: 

vlastný) 

Figure 2 Marked location of accelerator – gasoline by a service dog 

 

Pomocou tejto metódy možno detekovať aj veľmi malé rezídua (zvyšky) týchto látok 

v zhorených zbytkoch na požiarisku aj na kontaminovaných odevoch podpaľačov. 

Samozrejme niektoré fyzické resp. fyzikálno – chemické javy majú vplyv na celkové 

zloženie akcelerátorov horenia po požiari, ako odparenie, mikrobiálna degradácia, 

pyrolýza alebo termálna degradácia.  
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Obrázok 3 Práca služobného psa a psovoda v teréne (zdroj: vlastný) 

Figure 3 Work of a police cynologist with his dog  

 

Služobný pes teda dokáže vykonať screening rezíduí horľavých látok na požiarisku 

a operatívne preveriť osoby, ktoré sa v blízkosti požiaru nachádzajú.  

Osoby trpiace niektorou z duševných chorôb (pyrománia alebo pyrofília) po založení 

požiaru väčšinou zostávajú na mieste a pozorujú hasiace práce. Psovod v civilnom 

odeve prechádza so psom medzi prizerajúcim sa davom a v prípade pozitívneho 

označenia psa je možno osobu preveriť a odovzdať vyšetrujúcim orgánom. 

 

Služobných psov je možné použiť najmä pri zisťovaní príčiny vzniku požiarov: 

 Automobilov 

 Pri požiaroch v malom uzavretom priestore (byty, garáže,...)  

 Pri požiaroch vo veľkom uzavretom priestore (výrobné haly) 

 Na otvorených priestoroch (v okolí miesta požiaru). 

 

Samozrejme, tak ako u príslušníka HaZZ alebo PZ aj u služobných psov platia určité 

pokyny BOZP. Psovod chráni svojho psa a v prípade nebezpečenstva zrútenia 

konštrukcie, alebo pri požiaroch neznámych dráždivých látkach používanie služobného 

psa je vylúčené. Pravidlá BOZP pri práci v služobnej kynológii sú obsiahnuté 

v interných predpisoch Policajného zboru SR. 
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EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

V rámci experimentálnej práci pri konkrétnych požiaroch boli vykonané tzv. skúšky 

s nasadením služobného psa a samotnej detekcie akcelerátora horenia. Podobné skúšky 

vykonáva aj psovod pri výcviku so služobným psom, v rôznych podmienkach  

v objektoch ako i v teréne. Pri výcviku však nie sú vytvorené všetky okolnosti,  ktorými 

sa služobný pes na požiarisku stretáva. Výcvik služobného psa je obmedzený tak 

časovo, ako aj danosťami a skutočnými podmienkami v prípade požiarov OMV. Na 

preverenie objektívneho zistenia  pachových stôp pri požiaroch OMV bol služobný pes 

v rámci konkrétnych zásahoch  nasadený aj za účelom  experimentálneho  sledovania 

jeho práce  na mieste udalosti v nasledovných prípadoch: 

 Opakovaná kontrola pozitívneho značenia – znamená, že vzorka sa odoberie 

a odnesie sa minimálne 2 metre od miesta označenia, teda mimo požiariska 

a opakovane sa vykoná značenie. Ak služobný pes vzorku opätovne označí, 

znamená to potvrdenie  prítomnosti horľavej látky v mieste požiaru OMV. 

 Opakované vyhľadávanie – prechádzanie a označenie stopy psom na začiatku 

obhliadky a následne aj počas obhliadky. To znamená, že pri prvom označení 

pes označil akcelerátora na nepoškodenom mieste činu, a druhýkrát už na 

rozhrabanom mieste činu. Opakovaná obhliadka  je vykonávaná so služobným 

psom za účelom potvrdenia horľavej látky na mieste požiaru OMV s najväčšou 

istotou. 

 Odbúranie falošného značenia – v prípade označenia spálenej PET fľašky, alebo 

polystyrénu po odstránení tejto látky, pes už neoznačil to isté miesto druhýkrát. 

V rámci výcviku služobných psov sú psy cvičené aj na prípady vylúčenia 

falošných stôp, alebo na označenie prítomnosti iba skutočných horľavých látok 

na mieste udalosti.  To znamená, že po odstránení napr. PET fľaše cvičený pes 

už miesto neoznačí, nakoľko nezachytí pachovú stopu resp.  miesto kde 

absentuje horľavá látka.  
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

V rámci experimentu, odsledovaná práca služobného psa  jednoznačne dokazuje  ich 

dokonalú prácu  pri  vyhľadávaní  horľavých látok na mieste požiariska. Cvičeným 

psom označené a nájdené miesta  horľavých látok boli v mnohých prípadoch potvrdené 

aj  konkrétnou obhliadkou a vyhľadávaním na mieste udalosti. Aj pri  vizuálnom zistení 

horľavej látky na mieste činu zisťovateľom  a policajným orgánom  cvičený pes  

potvrdil existenciu resp. prítomnosť tejto látky. Pri  každom nasadení služobného psa  

jeho práca bola pozitívna a bolo prínosom pre ďalšie vyšetrovania prípadov požiarov 

OMV. Samozrejme prínosom a veľkou pomocou je aj negatívny výsledok, resp. 

neoznačenie miesta horľavej látky, resp. nezachytenia pachovej stopy,  nakoľko na 

základe  týchto  poznatkov a výsledkov je možné  vylúčiť úmyselné konanie. 

 

ZÁVER 

Výhodou využívania služobných psov je vysoká selektivita a citlivosť čuchu psa, ktorý 

je schopný zaznamenať aj ultrastopové množstvo akcelerátorov. Schopnosť služobného 

psa je veľmi univerzálna, je schopný identifikovať stopové množstvá akcelerátorov, 

ktoré sú fyzikálne viazané v póroch zhoreného dreva, sú nasiaknuté vo vláknach 

textilných materiálov, v zemine, v plastických hmotách, vo vode alebo na koži človeka. 

Cvičený pes je veľkou pomocou aj  pri označení konkrétneho miesta na objekte, to 

znamená, širšie okolie,  interiér alebo exteriér vozidla, jeho  kapota, koleso, strecha, 

okno a pod.  

Nevýhodou špeciálne vycvičených psov je ich  obmedzené využitie, nakoľko počet 

takýchto psov je veľmi malý. Ďalšou nevýhodou je, že neustálym napredovaním 

techniky, výroby chemických a horľavých látok, rôznych  prvkov a látok so vzájomnou 

reakciou ľudia stále vynaliezajú  ďalšie a dokonalejšie čo najsofistikovanejšie  spôsoby 

na založenie požiarov OMV s predpokladom na zanechanie čo najmenších  stôp, 

potrebných na  ZPP a na  ich odhalenie. V tomto smere  tak PTÚ ako i KEÚ vykonávajú 

rôzne  skúšky, experimenty  a odborné skúšky, ktoré  sú využiteľné v práci ZPP 

a posunú ich prácu o krok pred  činnosťou páchateľov. 
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Abstract 

The char layer is formed on the surface of the material, when wood constructions are 

exposure to fire. This thermally degradated part of the cross section loses its carrying 

capacity and strength. Therefore, when desigprehľning, the cross-section of the wood 

element increases with the depth of char, which is formed during fire exposure. 

This article provides a review of the char layer and its individual layers. It also informs 

about the structural fire design, residual cross–section method. Except the theoretical 

knowledge, the article also provides results from tests from other authors. 

 

Keywords: wood construction, char layer, depth of char, charring rate 
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Drevo a jeho správanie sa pri požiari 

Drevo je materiál, ktorý má široké uplatnenie v stavebníctve. Používa sa 

v konštrukciách nachádzajúcich sa v interiéri, ale aj konštrukciách obvodových stien,  

v konštrukciách prístreškov, altánkov, mostov a iných. 

 

Drevo podľa Osvalda (2011) pozostáva z hlavných zložiek, ktoré tvoria sacharidický 

podiel 65-75 % (hemicelulózy a celulózy) a aromatický podiel 15-35 % (tvorený 

lignínom). Vplyvom teploty okolo 100 °C (Osvald a Gaff 2017) dochádza 

k chemickým, fyzikálnym zmenám, zmenám v štruktúre a ako uvádza Harper (2004), tri 

hlavné zložky dreva majú úplne odlišné prejavy tepelnej degradácie. Jednou z diferencií 

je termická odolnosť jednotlivých stavebných zložiek, ktorú uviedli vo svojich 

publikáciách Čabalová a kol. (2013), Harper (2004), Kačíková a kol. (2008), Zachar 

a kol. (2017), Makovická Osvaldová (2018). Autori uvádzajú teplotné intervaly, 

prípadne približné teploty termického rozkladu, pričom si je možné všimnúť mierne 

odchýlky.  Podľa Reinprechta (2016) je termická odolnosť hlavných zložiek dreva 

nasledovná: 

 hemicelulóza sa rozkladá už pri teplotách okolo 150 °C, avšak pri teplote 

okolo 200 °C dochádza k výraznejšiemu rozkladu, 

 depolymerizácia celulózy nastáva približne pri teplote 300 °C, 

 lignín sa rozkladá pri teplotách od 300–400 °C a vyšších.  

Podľa Osvalda (1997),  Kačíkovej a kol. (2006), Reinprechta (2016) odolnosť dreva 

narastá s narastajúcim obsahom lignínu,  klesá s obsahom hemicelulóz a narastajúcou 

hustotou. K danému záveru dospel aj Martinka (2018), ktorý sa opiera o výsledky 

vedeckých prác Fengela a Wegenera (1979, 1984). 

 

Podrobnejšie sa chemickými reakciami, ktoré prebiehajú pri termickom rozklade 

hlavných zložiek dreva zaoberali Dzurenda (2005), Schafizadeha (1984).  

 

Pri vystavení dreva a materiálov na báze dreva účinkom požiaru (STN EN 1995-1-2 

2008) je potrebné uvažovať so zuhoľnatením nechránených povrchov. Vďaka 

tepelnoizolačným vlastnostiam vytvorenej zuhoľnatenej vrstvy (Porteous a Kermani 

2013) sa chráni a zachováva pevnosť a celistvosť drevenej konštrukcie.  
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Štefko a kol. (2006), Vavrušková a Lokaj (2009), Koželouh (1998), Blass (1995) 

uvádzajú, že tepelná vodivosť zuhoľnatenej vrstvy je asi 1/6 z tepelnej vodivosti dreva.  

 

Táto vrstva bráni prístupu vzduchu do vnútorných častí prierezu prvku, tlmí horenie 

a má dobré tepelnoizolačné vlastnosti. V dôsledku toho zostáva teplota  zostatkového 

prierezu prvku už v malých vzdialenostiach nezmenená (Kuklík 2005).  Skladbu 

dreveného prierezu, ktorý je vystavený účinkom požiaru (viď Obr. 1), stručne popísali 

aj Vavrušková a Lokaj (2009): 

 zuhoľnatená vrstva, pričom vnútorný povrch zuhoľnatenej vrstvy má 

teplotu okolo 300 °C,  

 vrstva dreva ovplyvneného teplotou, pričom časť tejto vrstvy s teplotou 

nad 200 °C sa nazýva vrstva pyrolýzy, pretože v nej dochádza 

k intenzívnemu tepelnému rozkladu spojenému s uvoľňovaním plynov 

a vyznačujúcim sa zmenou farby a stratou hmotnosť, 

 zostatkový prierez prakticky neovplyvnený teplotou, ktorý sa v čase 

s postupujúcim požiarom zmenšuje 

 

 

 

 

 

Podľa Kučeru a kol. (2010), Kӧniga (2005), Osvalda (2011) poloha čiary zuhoľnatenia 

zodpovedá polohe izotermy 300 °C. 

 

Foneca a Barreira (2009) sa zaoberali výskumom, v ktorom sledovali teplotné priebehy 

v zuhoľnatenej vrstve. Teplota bola sledovaná v 5 bodoch zuhoľnatenej vrstvy -  1, 2, 3, 

5 a 25 cm od povrchu exponovanej strany. 

Figure 1 Wood cross-section during fire exposure (Vavrušková and Lokaj 2015) 

Obrázok 1 Drevený prierez vystavený účinkom požiaru (Vavrušková a Lokaj 2015) 
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Skúšobné vzorky boli tepelne zaťažované po dobu 1 hodiny. Následne autorky (Fonseca 

a Barreira 2009) rozdelili tepelne degradovanú vzorku do zón (viď Obr. 2): 

 zóna A – zuhoľnatená vrstva, 

 zóna B – zóna pyrolýzy, 

 zóna C – neporušené jadro. 

 

Figure 2 Zones of chair layer (Fonseca a Barreira 2009) 

Obrázok 2 Zuhoľnatená vrstva rozdelená do zón (Fonseca a Barreira 2009) 

 

Tento fakt spomína aj Osvald (2015), ktorý uvádza, že zuhoľnatená vrstva nie je 

homogénna, ale skladá sa z vrstvičiek (pre každú z nich je charakteristická iná teplota). 

Tvrdenie dokladá Obr. 3, ktorý zachytáva farebné zmeny dreva vzniknuté v dôsledku 

termickej degradácie.  

 

Figure 3 Color change of wood and its expected thermal degradation (Marková 2001) 

Obrázok 3 Farebné zmeny dreva a jeho predpokladaná termická degradácia (Marková 2001) 

 

Tvorbu a farebné zmeny, ktoré nastávajú na povrchu termicky degradovaného dreva 

sledovali aj Tereňová a kol. (2018) pri teste celistvosti a tepelnej izolácie zrubovej 

konštrukcie. Autori uvádzajú, že na povrchu zrubovej konštrukcie si bolo možné 

všimnúť farebné zmeny od svetlohnedej cez tmavohnedú až na čiernu (viď Obr. 4).  
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Figure 4 Char layer on the test specimen (Tereňová et al. 2018) 

Obrázok 4 Zuhoľnatená vrstva na skúšobnej vzorke (Tereňová a kol. 2018) 

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že na povrchu drevenej konštrukcie nechránenej pred 

účinkami požiaru dochádza k tvorbe zuhoľnatenej vrstvy. Avšak už v malých 

vzdialenostiach od povrchu exponovanej strany sú teploty nezmenené. Drevené 

konštrukcie si podľa Buchanana (2001) vo vnútri svojho prierezu zachovávajú svoje 

mechanické vlastnosti bez podstatných zmien a požiarnu odolnosť konštrukčného prvku 

je možné určiť na základe zostatkového prierezu.   Návrh drevenej konštrukcie na 

účinky požiaru je možné podľa Kuklíka (2005), Tereňovej (2007) určiť viacerými 

spôsobmi, avšak v tomto prípade je najvhodnejšia metóda účinného prierezu, t.j. 

redukciou prierezu účinkom požiaru.  

 

Zuhoľnatená vrstva a rýchlosť uhoľnatenia 

Metóda účinného prierezu je založená na určení prierezových charakteristík účinného 

prierezu, t.j. prierezu zmenšeného – oslabeného požiarom trvajúcim požadovaný čas 

KUČERA a kol. (2012).  Pri tomto postupe doba požiarnej odolnosti konštrukčného 

prvku závisí na únosnosti zuhoľnateného zostatkového prierezu (Koželouh 1998). 

 

Účinný prierez sa má podľa STN EN 1995-1-2 (2008) vypočítať redukciou pôvodného 

prierezu o účinnú hĺbku zuhoľnatenia def, 

𝑑 = 𝑑 , + 𝑘 𝑑  

def efektívna hĺbka zuhoľnatenia, 
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d0 hrúbka vrstvy s predpokladanou nulovou pevnosťou a tuhosťou (konštanta 7 

mm), 

dchar,n teoretická hrúbka zuhoľnatenia,  

k0 koeficient, pre nechránené povrchy dané Tabuľkou 4.1 uvedenou v STN EN 

1995-1-2 (2008). 

 

Zoufal a kol. (2009) definujú hĺbku zuhoľnatenia dreva ako vzdialenosť medzi 

vonkajším povrchom pôvodného prvku a polohou čiary zuhoľnatenia. Hĺbka 

zuhoľnatenej vrstvy je závislá od rýchlosti uhoľnatenia. Rýchlosť uhoľnatenia je 

rozdielna v prípadoch, keď je drevený prvok (Leško a Lopušniak 2015):  

 nechránený počas vystavenia požiaru,  

 počiatočne chránený pred zlyhaním ochrany,  

 počiatočne chránený po zlyhaní ochrany.  

 

Leško and Lopušiak (2015), Kuklík (2008), Kamenická a kol. (2018), Osvald (2011) 

tvrdia, že rýchlosť uhoľnatenia dreva je konštantná v čase a podľa Kučeru a kol. (2012)  

závisí od druhu dreviny, hustoty, hrúbky materiálu a zaoblenia rohov hranených prvkov. 

Z toho vyplýva, že  dochádza k diferenciám v hĺbke zuhoľnatenia, ak sa zohľadní 

zaoblenie rohov (viď Obr. 5). 

 
Figure 5 Depths of chair layer dchar,0 a dchar,n (STN EN 1995-1-2 2008) 

Obrázok 5 Hĺbka zuhoľnatenia dchar,0 a dchar,n (STN EN 1995-1-2 2008) 
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V Eurokóde 5 sú pre nechránené povrchy stanovené nasledovné rýchlosti uhoľnatenia: 

rýchlosť jednosmerného uhoľnatenia pri vystavení normalizovanému požiaru β0 

a teoretická rýchlosť uhoľnatenia βn (Cachim a Franssen 2008). 

 

Napríklad návrhová rýchlosť jednosmerného uhoľnatenia rastlého dreva 

s charakteristickou objemovou hmotnosťou nad 290 kg.m-3 je podľa STN 1955-1-2 

(2011) 0 = 0,65 mm.min-1 a teoretická návrhová rýchlosť uhoľnatenia je n =0,7 

mm.min-1. 

 

 V prípade povrchov, ktoré nie sú chránené pred účinkami požiaru, sa potom návrhová 

hĺbka zuhoľnatenia stanoví podľa STN EN 1995-1-2 (2008) podľa nasledovného 

vzorca:  

𝑑 , = 𝛽 . 𝑡 

dchar,0 návrhová hĺbka zuhoľnatenia pre jednosmerné uhoľnatenie, 

β0 návrhová rýchlosť jednosmerného uhoľnatenia pri vystavení normalizovanému 

požiaru, 

t  čas vystavenia požiaru. 

 

Teoretická rýchlosť uhoľnatenia, veľkosť ktorej zahŕňa vplyv zaoblenia rohov a vplyv 

trhlín,  sa má brať ako konštantná v čase a vypočíta sa nasledovne: 

𝑑 , = 𝛽 . 𝑡 

dchar,n návrhová teoretická hĺbka zuhoľnatenia, ktorá zohľadňuje vplyv zaoblenia 

rohov,  

βn návrhová teoretická rýchlosť uhoľnatenia, veľkosť ktorej zahrňuje vplyv 

zaoblenia rohov a vplyv trhlín, 

t  čas vystavenia požiaru. 
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Tvorbou zuhoľnatenej vrstvy sa zaoberali aj Kamenická a kol. (2018). Autori 

v príspevku porovnávali rýchlosť uhoľnatenia stanovenú zjednodušenou metódou 

s analytickými metódami: 

 výpočet rýchlosti uhoľnatenia podľa Mikkola (1991) 

 výpočet rýchlosti uhoľnatenia podľa Hietaniemi (2005). 

 

Kamenická a kol. (2018) porovnali rýchlosti uhoľnatenia vypočítanú podľa Mikkola, 

Hietaniemi s rýchlosťou stanovenou softwarom a s rýchlosťou uhoľnatenia 

uskutočneného experimentu (viď Obr. 6). 

 

 

Figure 6 Charring rate  depending on the time of fire exposure (Kamenická et al. 2018) 

Obrázok 6 Rýchlosť zuhoľnatenia závislá na čase vystavenia požiaru (Kamenická a kol. 2018) 

 

Cachim a Franssen (2008) v článku porovnávajú zjednodušené a pokročilé metódy, 

ktoré sa zaoberajú návrhom hĺbky zuhoľnatenia a zostatkovým prierezom. Pri metóde 

účinného prierezu sa predpokladá, že zuhoľnatená vrstva sa predpokladá nulová 

pevnosť a tuhosť a  pri pokročilých metódach pevnosť sa znižuje s nárastom teploty. 

 

Tvorbu zuhoľnatenej vrstvy na dreve cyprušteka bieleho  pozorovali aj Wakefield a kol. 

(2009). Autori hodnotili stenu zrubovej konštrukcie vyhotovenej v ôsmich prevedeniach 

povrchovej úpravy prvku. Skúšobné vzorky, pri ktorých bola významná alebo zreteľná 

tvorba zuhoľnatenej vrstvy, boli prerezané a hĺbka zuhoľnatenia sa odmerala v 9 bodoch 
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(viď Obr. 7).  Wakefield a kol. (2009) analyzovali výsledky a  zhrnuli do Tab. 1. 

Jednalo sa o skúšobnú vzorku 4 s povrchovou úpravou na báze oleja (ochrana pred 

poveternostnými vplyvmi),  poveternostnými vplyvmi), skúšobnú vzorku s povrchovou 

úpravou – zmes oleja a vosku a skúšobnú vzorku 8 s bez povrchovej úpravy.  

 

 

Figure 7 Sectioned log of the specimen panel showing charring results (Wakefield a kol. 2015) 

Obrázok 7 Prerezaná guľatina  vzorky poukazujúca na výsledky uhoľnatenia (Wakefield a kol. 

2015) 

 

Wakefield a kol. (2015) dospeli k záveru, že povrchová úprava na báze oleja urýchli 

proces uhoľnatenia, a teda aj väčšia hĺbka zuhoľnatenia, ako pri skúšobnej vzorke bez 

povrchovej úpravy. Ďalej uvádzajú, že na skúšobnej vzorke s povrchovou úpravou – 

zmes oleja a vosku sa vytvorila najhlbšia zuhoľnatená vrstva a na tejto vzorke bolo 

zreteľné najsilnejšie plameňové horenie. Ako si je možné všimnúť z Tab. 1, 

najpriaznivejšie výsledky dosiahla skúšobná vzorka bez povrchovej úpravy. 
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Table 1 Summary of char depths of four specimen panels (Wakefield a kol. 2015) 

Tabuľka 1 Sumarizácia hĺbky zuhoľnatenia 4 skúšobných panelov (Wakefield a kol.2015) 

Skúšobná 

vzorka 

Priemer profilu / štandardná odchýlka [mm] Priemer / 

štandardná 

odchýlka [mm] 
ľavý kvadrant stredová os pravý kvadrant 

Vzorka 4 3,7/1,6 2,8/0,3 3,0/0,4 3,12/0,9 

Vzorka 5 3,1/0,4 3,3/1,1 2,7/0,4 3,03/0,7 

Vzorka 7 4,4/0,9 3,6/0,3 3,3/0,5 3,7/0,6 

Vzorka 8 2,5/0,5 2,9/1,3 2,2/0,5 2,6/0,8 

 

Posúdením zuhoľnatenej vrstvy  z iného hľadiska sa zaoberala aj Makovická Osvaldová 

(2018), ktorá hrúbku zuhoľnatenej vrstvy určila na základe vzorca:  

∆ℎ =   100 −
ℎ − ℎ

ℎ
 .100  [%] 

∆ℎ hrúbka zuhoľnatenej vrstvy po teste vyjadrená v %, 

h1 hrúbka skúšobnej vzorky pred testom v mm, 

h2 hrúbka skúšobnej vzorky po teste  v mm, 

Autorka podrobila testu 4 dreviny (borovica lesná, jedľa biela, smrek obyčajný. 

Z každej dreviny testovala vzorky z konára, kmeňa a koreňa vo vzdialenosti 30, 35, 40, 

45 a 50 mm od infračerveného žiariča. Pomocou štatistického programu sledovala 

autorka vplyv viacerých faktorov na sledované vlastnosti dreva (hmotnostný úbytok, 

zuhoľnatená vrstva). Výsledky autorka (Makovická Osvaldová 2018) zhrnula do 

tabuľky, z ktorej sú prebraté výsledky o zuhoľnatenej vrstve pre smrek obyčajný 

uvedené v Tab. 2.  

 

Table 1 Measured values for the char layer (Makovická Osvaldová 2018) 

Tabuľka 2 Namerané hodnoty o zuhoľnatenej vrstve (Makovická Osvaldová 2018) 

Drevo Časť Vzdialenosť Zuhoľnatená vrstva (%) Hustota 

smrek obyčajný konár 

30 20,10 646,95 

35 14,25 589,27 

40 6,01 609,73 

45 2,96 635,59 

50 2,14 - 
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kmeň 

30 100 351,65 

35 36,32 368,28 

40 22,94 345,98 

45 5,15 358,82 

50 4,84 337,61 

koreň 

30 44,40 463,25 

35 22,16 470,60 

40 17,79 560,67 

45 9,79 483,82 

50 5,65 475,86 

 

ZÁVER  

Drevo sa považuje za stavebný materiál so širokým uplatnením na trhu. Mnohí autori 

uvádzajú, že drevo má vyššiu požiarnu odolnosť ako sa predpokladá. Ak je nechránená 

drevená konštrukcia vystavená účinkom požiaru, je potrebné predpokladať, že na jej 

povrchu dôjde k tvorbe zuhoľnatenej vrstvy. Tepelná vodivosť tejto vrstvy má za 

následok to, že v prvku (v malých vzdialenostiach od exponovanej strany) sú pomerne 

nízke teploty.  Podrobným štúdiom sa dospelo k záveru, že zuhoľnatená vrstva nie je 

homogénna, ale je tvorená zo zón. Pre každú z týchto zón je  charakteristické sfarbenie 

a teplota.  

 

Hĺbka zuhoľnatenia je determinovaná rýchlosťou uhoľnatenia. Samotná norma uvádza 

dve rýchlosti uhoľnatenia. Jedná sa o návrhovú rýchlosť jednosmerného uhoľnatenia pri 

vystavení normalizovanému požiaru a návrhová teoretická rýchlosť uhoľnatenia, ktorá 

zahrňuje vplyv zaoblenia rohov a vplyv trhlín. Rýchlosť uhoľnatenia je však možné 

stanoviť aj prostredníctvom analytických metód. Tvorbu zuhoľnatenej vrstvy 

posudzovali mnohí autori. Niektorí sledovali výlučne tvorbu zuhoľnatenej vrstvy 

a následne je analyzovali. Iní autori ju sledovali popri hodnotení iných kritérií požiarnej 

odolnosti.  
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Abstract 

The aim of the thesis was to analyze the risks in the selected tunnel that occur during its 

construction. The individual risks that may be encountered in individual parts of the 

construction are identified in detail and described. At the same time, these risks are 

evaluated according to their severity. Finally, possible measures are taken to reduce the 

impact of selected risks. 

 

Keywords: tunnel, firefighting, fire, risk, tunnel construction 
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ÚVOD 

V úvode tohto príspevku sú klasifikované jednotlivé nežiadúce udalosti, ktoré môžu 

nastať v tuneli počas jeho výstavby. Vzhľadom na skutočnosť, že výstavba tunela 

prebieha viacerými etapami, v ktorých sa odlišuje situácia v tuneli akou je prístupnosť, 

možnosť úniku alebo použité stroje, sú mimoriadne udalosti rozdelené do jednotlivých 

etáp výstavby. Tieto etapy ovplyvňujú nielen špecifikáciu rizík ale aj taktiku pri 

záchranných prácach v tuneli.  

 

Ešte pred riešením nežiadúcich udalostí v jednotlivých etapách sme stanovili faktory a 

riziká, ktoré sprevádzajú takmer celý priebeh výstavby. Uvádzanie týchto faktorov a 

rizík do jednotlivých etáp výstavby by znížilo prehľadnosť textu z dôvodu opakovania 

sa. V ďalšom texte sa týmto faktorom venovať nebudeme. 

 

Celý priebeh výstavby je sprevádzaný hlavne nízkou viditeľnosťou. Osvetlenie v tuneli 

je vedené len po základových pásoch a ostatné osvetlenie poskytujú najmä svetlá na 

jednotlivých strojoch. Ďalšími faktormi sú: 

 vysoká hlučnosť strojov a zariadení, 

 zvýšená prašnosť a obmedzená výmena vzduchu, 

 zvýšená teplota, 

 rozmáčaný terén. 

 

Analýza rizík spojených s výstavbou cestného tunela 

Analýza rizík je proces podrobnej identifikácie rizík, určovania ich zdrojov a veľkosti, 

skúmania ich vzájomných vzťahov a predpovedania rozsahu negatívnych dopadov na 

systém v prípade vzniku krízovej situácie (Šimák, 2005). 

 

Riziká pri jednotlivých etapách výstavby budeme po ich identifikácií bodovo hodnotiť 

pomocou matice rizík. Pre určenie pravdepodobnosti vzniku nežiadúcej udalosti 

navrhujeme odhady pravdepodobností, ktoré sú uvedené v tabuľke 1. 
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Table 1 Probability of occurrence of undesired event 

Tabuľka 1 Pravdepodobnosť vzniku nežiadúcej udalosti 

Pravdepodobnosť vzniku nežiadúcej udalosti 

Pravdepodobnosť Trieda Frekvencia vzniku Časové pôsobenie 

veľmi vysoká 5 nepretržite nepretržité ohrozenie 

vysoká 4 
veľmi často počas 

pracovnej smeny 
časovo obmedzené 

stredná 3 
niekoľkokrát počas 

pracovnej smeny 
zriedkavé ohrozenie 

nízka 2 málo pravdepodobná veľmi zriedkavé ohrozenie 

veľmi nízka 1 takmer vylúčená takmer nemožné ohrozenie 

 

V ďalšom kroku je pre každý scenár priradená hodnota následkov nežiadúcej udalosti, 

viď tabuľka 2. Tento index je stanovený na základe odhadu rozsahu očakávaných 

následkov na životoch a zdraví osôb a materiálnych škôd, ak daný scenár nastane. 

 

Table 2 Consequences of an undesirable event 

Tabuľka 2 Následky nežiadúcej udalosti 

Následky nežiadúcej udalosti 

Typ následku Kategória Opis následkov 

katastrofický 4 smrť, trvalé ťažké poškodenie zdravia 

kritický 3 
pracovný úraz s PN, poškodenie zdravia bez väčších 

následkov 

málo významný 2 pracovný úraz bez PN 

zanedbateľný 1 bez poranenia  

 

Vynásobením pravdepodobnosti a následkov pre dané scenáre sme získali hodnotu 

rizika, z ktorej sme na základe tabuľky 3 zistili, či daný scenár spadá do oblasti 

prijateľných, podmienečne prijateľných alebo neprijateľných rizík. 
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Table 3 Assessing the degree and acceptability of risk 

Tabuľka 3 Posúdenie miery a  prijateľnosti rizika 

Posúdenie úrovne rizika 

Bodové rozpätie Prijateľnosť 

20 - 16 neprijateľné riziko je neprijateľné - okamžité ochranné opatrenia 

15 - 10 nežiadúce riziko je neprijateľné - postupné  ochranné opatrenia 

9 - 4 mierne riziko je podmienečne prijateľné - predpisy a kontroly 

3 - 1 prijateľné riziko je prijateľné 

 

Pomocou tohto kľúča boli po identifikácií rizík jednotlivé riziká hodnotené.  

 

Riziká v prvej etape výstavby cestného tunela 

Prvou etapou výstavby rozumieme stav, kedy dochádza k razeniu tunelovej rúry, 

konkrétne pilotnej štôlne a zároveň ju môžeme predbežne určiť ako najrizikovejšiu fázu 

výstavby. Dôvodom tohto zaradenia je situácia, kedy je prístup do tunelovej rúry 

umožnený iba z jednej strany. 

 

V tejto fáze výstavby sa vykonávajú činnosti zamerané na rozpojovanie horniny. Tým 

rozumieme vŕtacie, trhacie práce a odvoz horniny. Ako prvý identifikovaný súbor rizík 

je možné uviesť riziko plynúce z delenia horniny. Pri tejto činnosti je možným rizikom 

najmä odletenie horninových častí a následný zával. Pri razení dochádza k vzniku 

určitej medzery v dĺžke niekoľko metrov. V týchto miestach zatiaľ nie je stabilizovaná 

hornina a nie je možné ju stabilizovať z dôvodu manipulácie techniky na rozpojovanie 

a vŕtanie. V prípade zlého odhadu v geologickom prieskume je možné, že dôjde 

k prepadnutiu a zavaleniu techniky alebo vznikne závalová prekážka. Pri závale sa 

pravdepodobne uvoľní veľké množstvo prachu, ktorý obmedzí viditeľnosť na takmer 

nulovú úroveň.  

Pri rozpojovaní horniny je možné naraziť aj na plynové ložisko. Tu riziko spočíva 

najmä v možnosti výskytu výbušného plynu v bublinovej kapse. Pri uvoľnení 

a prípadnej iniciácií napríklad mechanickou iskrou pri rozpájaní horniny alebo 
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elektrickým výbojom môže dôjsť k jeho iniciácií a horeniu. V závislosti od výbušnej 

koncentrácie vzhľadom na pomery atmosféry v tunelovej rúre aj k výbuchu. 

Pri práci strojov v takto uzavretom priestore dochádza k uvoľňovaniu splodín zo 

spaľovacích motorov.  

 

Viacero rizík sa vyskytuje pri ďalšej činnosti, ktorá prebieha pri razení tunela a ňou sú 

trhacie práce a s nimi spojené riziko neriadenej explózie. Nebezpečné je v tomto prípade 

aj zasiahnutie tlakovou vlnou z výbuchu. Z tohto dôvodu sa pri odstreloch v tuneli 

v niektorých prípadoch používa bariéra z pneumatík. Tá má za úlohu tlmenie tlakovej 

vlny, ktorá vzniká pri explózií (Figuli, 2016). Okrem možnosti zapálenia pneumatík je 

tu aj možnosť poškodenia bariéry vplyvom tlakovej vlny. To môže spôsobiť napríklad 

rozlet bariéry a ich vyvrhnutie von z tunela.  

Komplikáciou pri razení a potencionálnym zdrojom rizika môžu byť aj prítoky vody do 

tunela. Pri narazení na spodnú vodu môže nastať situácia, pri ktorej nie je možné vodu 

dostupnými prostriedkami dosť rýchlo odčerpať. Hodnotenie rizík, ktoré sa môžu 

vyskytnúť v prvej fáze výstavby sa nachádza v tabuľke 4.  

 

Table 4 Point assessment of risks in the first phase of construction 

Tabuľka 4 Bodové hodnotenie rizík v prvej fáze výstavby 

Bodové hodnotenie rizík v prvej fáze výstavby 

Riziko Pravdepodobnosť Následky 
Bodová 

hodnota 
Prijateľnosť 

Zasiahnutie horninou 5 2 10 nežiadúce 

Zával 3 4 12 nežiadúce 

Výbuch plynu 3 4 12 nežiadúce 

Zvýšenie koncentrácie 

CO2 

3 2 6 mierne 

Požiar bariéry 1 4 4 mierne 

Požiar stroja 2 3 6 mierne 

Zásah elektrickým 

prúdom 
3 3 9 mierne 

Suma - - 59 - 
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Z tabuľky 4 vyplýva, že z hľadiska pravdepodobnosti a rozsahu následkov sú 

najvýraznejším nebezpečenstvom zasiahnutie horninou najmä z dôvodu frekvencie 

výskytu a zával a výbuch plynu z pohľadu následkov. 

 

Riziká v druhej etape výstavby cestného tunela 

Druhá etapa výstavby bola zvolená ako časový úsek výstavby kedy samotné tunelové 

rúry ešte nie sú priechodné ale sú medzi nimi vyrazené priečne prepojenia, ktoré budú 

slúžiť ako únikové cesty počas prevádzky tunela. Z hľadiska predikcie rizikovosti je 

toto obdobie výstavby prijateľnejšie z dôvodu možnosti evakuácie zamestnancov tunela 

z rúry, kde vznikne ohrozenie do druhej tunelovej rúry. Vzniká tak možnosť 

bezpečnejšieho opustenia tunela.  

 

Vzájomné prepojenie rúr síce poskytuje lepšie možnosti úniku a relatívne bezpečnú 

zásahovú cestu, súčasne však vzniká riziko presunutia mimoriadnej udalosti do druhej 

tunelovej rúry.  

 

V tejto fáze výstavby pôsobia čiastočne aj riziká z prvej fázy výstavby. Zamerali sme sa 

však osobitne len na riziká súvisiace s hlavnou činnosťou v tejto fáze a tou je úprava a 

stabilizácia vyhĺbeného ostenia. Táto činnosť so sebou nesie niekoľko rizík ako sú 

požiar, prevrátenie mechanizmu, únik kvapalín, zasiahnutie obsluhy prúdnicou, ktorá 

strieka betón. Druhým nebezpečenstvom, ktoré pôsobí pri tejto činnosti je odtrhnutie už 

nastriekaného betónu od ostenia.  

 

Ďalšou rizikovou udalosťou je možnosť prepadnutia klenby tunela. Takýmto 

prepadnutím rozumieme prepadnutie už stabilizovanej časti tunela, kedy dôjde 

k povrchovej depresií (Jančaříková, 2017). 

 

Ďalšími identifikovanými rizikami v druhej fáze výstavby sú riziká vyskytujúce sa pri 

frézovaní. Frézujú sa súdržné časti horniny, ktoré poskytujú dostatočnú statickú 

únosnosť a nieje nutné ich stabilizovať. Pri tejto činnosti sa vyskytuje riziko zasiahnutia 

časťou horniny a možnosť vzniku požiaru. Hodnotenie vybraných rizík vyskytujúcich 

sa počas druhej etapy výstavby sa nachádza v tabuľke 5. 
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Table 5 Point assessment of risks in the second phase of construction 

Tabuľka 5 Bodové hodnotenie rizík v druhej fáze výstavby 

Bodové hodnotenie rizík v druhej fáze výstavby 

Riziko Pravdepodobnosť Následky 
Bodová 

hodnota 
Prijateľnosť 

Prevrátenie stroja 2 2 4 mierne 

Zasiahnutie betonárskou 

prúdnicou 
4 2 8 mierne 

Odtrhnutie betónového ostenia 3 3 9 mierne 

Povrchová depresia 3 1 3 prijateľné 

Zával 4 4 12 nežiadúce 

Zasiahnutie frézou 3 3 9 mierne 

Suma - - 45 - 

 

Z tabuľky 5 vyplýva, že z hľadiska pravdepodobnosti a rozsahu následkov sú 

najvýraznejšími odtrhnutie betónového ostenia a zával. Najprijateľnejšie riziko bodovo 

vyšlo pre povrchovú depresiu. Ako je možné vidieť celkové riziko v tejto etape 

výstavby je menšie v porovnaní s prvou fázou výstavby. To znamená, že významnosť 

rizík mierne klesla. V reálnych podmienkach je však nutné počítať aj s rizikami 

pôsobiacimi v prvej fáze výstavby, keďže tieto činnosti prebiehajú súčasne.  

 

Riziká v tretej etape výstavby cestného tunela 

Tretia etapa výstavby bola zvolená ako časový úsek kedy sú tunelové rúry vyhĺbené 

v celej dĺžke a v plnom profile. Spojením tunelovej rúry v jeden celok sa z pozície 

vzniku prevádzkového rizika javí ako najbezpečnejší. Prispieva k tomu niekoľko 

faktorov ako je možnosť použiť smer úniku, ktorý je výhodnejší z pohľadu smeru 

šírenia mimoriadnej udalosti, možnosť zásahu jednotiek z oboch strán ako aj zlepšené 

možnosti odvetrania tunela. 

 

Keďže v tejto fáze prebieha z hľadiska stavebných prác najmä zhotovenie sekundárneho 

ostenia, teda armovanie výstuže, hydroizolácia a betonáž ostenia sú riziká v tuneli 

spojené najmä s týmito činnosťami. Základným rizikom pri zhotovení ostenia je pád 
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z výšky, keďže sa zamestnanci pohybujú po lešení. Pri páde z výšky je taktiež možné 

ďalšie poranenie zamestnanca najmä o oceľovú výstuž nachádzajúcou sa pod lešením.  

Ďalším rizikom je porucha hydrauliky stroja, kedy môže dôjsť k zasiahnutiu 

zamestnanca tlakom hydraulickej kvapaliny. Rizikom súvisiacim so strojmi je aj vznik 

požiaru napríklad vplyvom poškodenej elektroinštalácie.  

 

Z hľadiska možnosti vzniku požiaru je významným rizikom zapálenie hydroizolačnej 

fólie. Tá pozostáva z materiálu na báze PVC. Hydroizolačné fólie používané do tunelov 

spadajú do triedy reakcie na oheň E – D. V prípade zapálenia tejto fólie hrozí požiar 

v celej jej odkrytej časti. PVC horí žltým plameňom a pri horení vzniká  hustý, čierny 

a toxický dym (Grega, 2016). 

 

Riziká sú spojené aj s betonárskymi prácami. Sú to najmä riziká spojené s poruchou 

potrubia pre dopravu betónu alebo poškodením debnenia. Zasiahnutie veľkým 

množstvom betónovej hmoty môže spôsobiť udusenie alebo devastačné poranenia 

obsluhy (Danišovič, 2016). 

 

Spracovanie výstuže predstavuje najmä riziko rezného poranenia napr. o nezakryté 

prúty. Riziko vzniku požiaru je spojené najmä s rezaním a zváraním výstuže. Taktiež 

môže pri tejto činnosti dôjsť k zapáleniu PVC hydroizolácie. 

 

Posledným vybraným rizikom je náraz motorového vozidla do strojných zariadení. 

Takáto udalosť môže kumulovať udalosti v podobe zranenia pracovníkov na lešení (pád 

z výšky, zakliesnenie, zrazenie a pod.), možnosť vzniku požiaru vozidla a stroja 

a samozrejme zranenie posádky vozidla. Hodnotenie rizík v tretej fáze výstavby tunela 

sa nachádza v tabuľke 6. 
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Table 6 Point risk assessment in the third phase of construction 

Tabuľka 6 Bodové hodnotenie rizík v tretej fáze výstavby 

Bodové hodnotenie rizík v tretej fáze výstavby 

Riziko Pravdepodobnosť Následky 
Bodová 

hodnota 
Prijateľnosť 

Pád z výšky 4 2 8 mierne 

Rezné poranenie 4 2 8 mierne 

Porucha elektroinštalácie 3 3 9 mierne 

Požiar PVC fólie 3 4 12 nežiadúce 

Porucha betonážneho potrubia 3 3 9 mierne 

Poškodenie debnenia 3 2 6 mierne 

Náraz vozidla 3 3 9 mierne 

Požiar pracovného stroja 3 3 9 mierne 

Suma - - 70 - 

 

Na základe tabuľky 6 je možné usúdiť, že najvyššie riziko predstavuje pád z výšky 

a poranenie o výstuž. Vyplýva to najmä z frekvencie možnosti vzniku týchto udalostí, 

keďže sprevádzajú tretiu etapu výstavby počas celého jej priebehu. Ak by však došlo ku 

kumulácií udalostí, má najvyššie následky najmä požiar hydroizolačnej fólie, 

pracovného stroja alebo porucha elektroinštalácie. Tieto prevádzkové nehody by mali 

pravdepodobne najvyššiu možnosť synergického efektu pre aktiváciu ďalších rizík. 

Rizikom pri tretej etape výstavby teoreticky môže byť aj pohyb betonárskeho stroja po 

koľajniciach pri jeho posúvaní po tuneli. Môže dôjsť k neželanému alebo 

neočakávanému pohybu. Ten nieje nebezpečný ani tak z hľadiska možnosti zrazenia 

pracovníkov ale najmä možným poškodením svojho okolia vplyvom takéhoto 

nežiadúceho pohybu (Veľas, 2016). 

 

Riziká vo štvrtej etape výstavby cestného tunela 

Štvrtá etapa výstavby bola zvolená ako časový úsek výstavby kedy je vyhĺbený tunel, 

zhotovené je sekundárne ostenie, zhotovuje sa vozovka a prebieha kompletizácia tunela. 
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Riziká pre zamestnancov v tejto etape výstavby sú podobne ako v predchádzajúcej 

etape tvorené prevažne betonárskymi prácami. To znamená, že sa jedná o zranenia 

spojené s manipuláciou a spracovaním betónu a asfaltu. Okrem toho môžu zranenia 

a požiare vzniknúť pri zváracích a rezacích prácach.  

 

Nebezpečenstvo pre zasahujúcich hasičov tvorí najmä prekážka, ktorú tvorí 

zhotovovanie vozovky. Prejazd záchranným vozidlom cez miesto, v ktorom sa tvorí 

vozovka je úplne vylúčený a taktiež fyzický prechod so záchranárskym vybavením bude 

náročný. V prípade zadymenia priestoru tunela napríklad požiarom hrozí pri 

prekonávaní výstuže zakopnutie, uviaznutie alebo zranenie záchranára (Osvald, 2014). 

 

Ďalšie riziká súvisia s kompletizáciou tunela. Tým rozumieme najmä montážne práce 

súvisiace s inštaláciou zariadení tunela a dokončením portálov. Riziká v tejto fáze 

výstavby sú spojené aj so zhotovením elektrických zariadení a zdvíhaní bremien. Keďže 

sa v tejto fáze inštaluje najviac elektrických zariadení je tu vysoké riziko zasiahnutia 

elektrickým prúdom. Pri dokončovaní portálov dochádza k zdvíhaniu prefabrikovaných 

betónových blokov žeriavom a ich osádzaniu. Hodnotenie rizík v štvrtej fáze výstavby 

sa nachádza v tabuľke 7. 

 

Table 7 Point risk assessment in the fourth stage of construction 

Tabuľka 7 Bodové hodnotenie rizík v štvrtej etape výstavby 

Bodové hodnotenie rizík v štvrtej etape výstavby 

Riziko Pravdepodobnosť Následky 
Bodová 

hodnota 
Prijateľnosť 

Pád z výšky 4 2 8 mierne 

Poranenie o výstuž 4 2 8 mierne 

Zásah elektrickým 

prúdom 
4 3 12 nežiadúce 

Požiar žeriavu alebo 

plošiny 
3 3 9 mierne 

Zasiahnutie padajúcim 

predmetom 
4 3 12 nežiadúce 
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Požiar pri zváraní alebo 

rezaní 
4 3 12 nežiadúce 

Prevrátenie stroja 3 2 6 mierne 

Suma - - 67 - 

 

Z hľadiska frekvencie a dôsledkov vzniku je neprijateľným rizikom ako 

v predchádzajúcej etape pád z výšky a zásah elektrickým prúdom. 

 

Návrhy opatrení na zníženie prevádzkových rizík pri výstavbe tunela 

Návrhy na prevádzkové opatrenia sú zamerané predovšetkým na elimináciu rizík pri 

evakuácii, požiari bariéry pri odstreloch, zásahu elektrickým prúdom a udusením. Pri 

evakuácií je v prípade potreby veľkým problémom cestných tunelov orientácia. Ak 

dôjde k výpadku elektrickej energie, zadymeniu alebo zaprášeniu priestoru tunelovej 

rúry je takmer nemožné pre zamestnancov udržať v nerovnom teréne smer úniku. 

Stratou orientácie sa im tak znižuje šanca na včasné opustenie tunela. Vhodným 

riešením tohto problému by bolo osadenie núdzového osvetlenia už počas výstavby. 

Najvhodnejším typom osvetlenia by mohlo byť núdzové osvetlenie používané pre 

únikové cesty vo vyhotovení pre výbušné prostredie. Toto vyhotovenie by znížilo 

možnosť iniciácie výbušných plynov pri ich uvoľnení do tunelovej rúry počas razenia. 

S prihliadnutím na prevádzkové podmienky tunela by bolo nutné použiť núdzové 

osvetlenie napájané z elektrického rozvodu, ktoré v prípade výpadku prejde na 

napájanie z vlastnej batérie. Osvetlenie by bolo vhodné umiestniť do stredu klenby na 

vzdialenosť 100 metrov od seba. To by udržalo unikajúce osoby v strede rúry, kde sa 

nachádza najmenej prekážok.  

 

Ďalším problémom pri evakuácií je možnosť vzniku prekážky, ktorú tvorí stroj s 

poruchou. Táto prekážka spomaľuje aj postup záchranných zložiek pri zásahu. Možným 

riešením by bolo označenie takéhoto stroja vhodným svetelným zariadením tzv. 

blikačom. Takto by mohli byť označené aj stroje a zariadenia voľne stojace v tuneli.  

 

Požiar bariéry používanej na tlmenie explózie bol uvedený v skupine rizík vznikajúcich 

pri strelných prácach v tuneli. Možnou elimináciou tohto rizika by bolo zakrytie 
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horľavých pneumatík hliníkovo-textilnou protipožiarnou fóliou. Prípadne by mohla byť 

táto bariéra vyhotovená z nehorľavých a tvarovateľných materiálov s možnosťou 

opakovaného použitia. 

Z pohľadu rizika udusenia plynom CO2, alebo znížením koncentrácie kyslíka pod 

prípustnú hranicu iným spôsobom by bolo vhodným riešením kontinuálne meranie 

kyslíka. Toto meranie by mohlo prebiehať stacionárne alebo prenosnými meračmi, ktoré 

by mal každý pracovník pohybujúci sa v tuneli pri sebe. 

 

ZÁVER 

Hodnotením rizík v jednotlivých etapách bolo zistené, že prijateľnosť rizika je veľmi 

vyrovnaná. V prvej etape má suma rizík hodnotu 59, v druhej 45, v tretej 70 a vo štvrtej 

67 bodov. Z toho vyplýva, že za najmenej prijateľnú etapu je podľa tohto hodnotenia 

možné považovať tretiu a štvrtú etapu. Ako však bolo spomenuté vyššie, tým že 

výstavba prebieha cyklicky niektoré riziká sa vyskytujú vo viacerých etapách. 

Najvýznamnejšie sa to prejavuje najmä v prvých dvoch etapách kedy tunelová rúra ešte 

nie je priechodná. Preto je nutné uvažovať o sčítaní tejto bodovej hodnoty. 

Vyrovnanosťou hodnôt v jednotlivých etapách je dokázané, že v každej etape môžu 

vznikať špecifické ohrozenia a je nutné aby záchranné zložky boli pripravené na ich 

elimináciu. Ak sa aktivujú tak je potrebné stanoviť spôsoby ich lokalizácie a efektívnej 

likvidácie. 
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Abstract 

The article deals with the summary of the most serious industrial accidents in the world 

and in the Slovak Republic. It briefly describes the cause and consequences of 

individual industrial accidents and summarizes the most important database systems 

that keep records of major industrial accidents. It deals with the legislative solution of 

the problem of serious industrial accidents from its initial stages to the present. 

 

Keywords: major industrial accidents, dangerous substance, database system, 

legislation 

  



  [ADVANCES IN FIRE & SAFETY 
ENGINEERING] 2018 

 

 70 

 

ÚVOD 

S rozširovaním priemyselnej výroby vo svete narastá riziko vzniku závažných 

priemyselných havárií. Priemyselné havárie sa objavujú čoraz častejšie a oblasť 

prevencie veľkých havárií sa stala dynamicky sa rozvíjajúcou disciplínou. S urýchleným 

technickým pokrokom je potrebné znížiť riziká vzniku priemyselných havárií [1]. Pre 

adresné návrhy možností redukcie rizík je dôležité pochopenie príčin vzniku havárií. 

Predpokladá to však široké vedomosti o príčinách iných podobných havárií. To je 

jedným z dôvodov existencie viacerých databáz [2]. Existuje veľké množstvo online 

databáz, ako ARIA [3], FACTS [4], INRS [5], MARS [6], ZEMA [7], Ility [8], CCPS 

[9],  NTSB [10], JST [11], COSO [12], OSHA [13] atď., pričom však väčšina z nich nie 

je k dispozícii verejnosti. 

Potreba kontrolovať riziko, ktoré je považované za potenciálnu hrozbu súvisí so 

zvyšovaním nárokov na bezpečnosť práce a ochranu životného prostredia. Dotknuté 

podniky vypracúvajú analýzy rizika, ktorých účelom je odhaliť „slabé miesta“ 

a navrhnúť vhodné bezpečnostné opatrenia. Napriek dôrazu, ktorý sa kladie na 

bezpečnosť priemyselných prevádzok, ktoré pracujú s nebezpečnými látkami, zostáva 

pojem „závažné priemyselné havárie“ stále často skloňovaný. 

 

ROZBOR PROBLEMATIKY 

Závažnú priemyselnú haváriu (ZPH) môžeme definovať ako udalosť, akou je najmä 

nadmerná emisia, požiar alebo výbuch s prítomnosťou jednej alebo viacerých 

nebezpečných látok. Takáto udalosť vyplývajúca z nekontrolovateľného vývoja v 

podniku vedie bezprostredne alebo následne k vážnemu poškodeniu alebo ohrozeniu 

života alebo zdravia ľudí, životného prostredia alebo majetku v rámci podniku alebo 

mimo neho [14]. 

Podľa počiatočného prejavu je možné priemyselné havárie rozdeliť na: požiare, výbuchy 

a úniky toxických látok. Z týchto troch je najčastejším požiar. Výbuch má však ničivejší 

potenciál vedúci k množstvu úmrtí a veľkým škodám na majetku. Pri úniku toxických 

látok môže dôjsť k veľkému počtu úmrtí a postihnutá oblasť zostáva zamorená niekoľko 

mesiacov až rokov. Veľké úniky toxických látok sú síce zriedkavé, ale tragédia v 

Bhopále poukazuje na mimoriadne veľké straty na ľudských životoch a desiatky rokov 

trvajúce následky na zdraví tamojšej populácie [15]. 
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Závažné priemyselné havárie a databázové systémy 

O množstve závažných priemyselných havárií svedčia mnohé databázy, ktoré vedú 

záznamy a priemyselných haváriách vo svete. K tým najznámejším patria: 

 

Major Hazard Incident Data System (MHIDAS) zahŕňa udalosti, ktoré sa vyskytli 

počas prepravy, spracovania alebo skladovania nebezpečných materiálov, ktoré viedli 

alebo mali potenciál spôsobiť škody mimo areálu [16]. Databáza zahŕňa nehody z 95 

krajín, pričom obsahuje záznamy od začiatku 20. storočia [17]. 

FACTS – technický informačný systém porúch a nehôd. Obsahuje potrebné informácie 

pre vyšetrovacie aktivity [18]. Databáza obsahuje informácie o viac ako 18 000 

nehodách po celom svete s priemyselnými procesmi, v ktorých sa vyskytujú nebezpečné 

materiály [19].  

Major Accident Reporting System (MARS). Táto databáza bola zriadená Európskou 

komisiou v rámci implementácie smernice SEVESO. Skúsenosti s prevádzkou systému 

MARS slúžia na formulovanie návrhov efektívnejších postupov oznamovania nehôd 

[20, 21].  

FIRE – databáza týkajúca sa požiarov toxických odpadov v chemických skladoch. 

Databáza bola vypracovaná v koordinácii s výskumným projektom Európskej komisie a 

obsahuje podrobné informácie o vybraných prípadoch požiarov [22].   

HCR – databáza uvoľňovania uhľovodíkov. Vznikla ako odozva na priemyselnú 

haváriu Piper Alpha [23].   

Okrem vyššie uvedených databáz sú aj ďalšie ako napríklad databázy ARIA 

(Analyse, Recherche et Information sur les Accidents), TAD (The Accident Database), 

NRC (National Response Center) atď. [24]. 

 

Najznámejšie priemyselné havárie vo svete 

Podľa databázy MHIDAS pochádzajú prvé záznamy priemyselných nehôd už z obdobia 

pred rokom 1900.  Významný nárast počtu nehôd podľa databázy však nastal až po roku 

1973. Túto skutočnosť je možné pripísať tak zlepšeniu prístupu k informáciám o 

nehodách ako aj rozvoju priemyselnej činnosti vo väčšine krajín [25].   
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V roku 1947 explodovala prístavná loď v Texas City. Explózia a následný požiar sú 

považované za doteraz najhoršiu priemyselnú katastrofu v Amerike. Detonácia 3 200 t 

hnojiva na báze dusičnanu amónneho na palube lode spôsobila ďalší požiar a výbuchy. 

Havária si vyžiadala 578 obetí a 3 500 ľudí bolo zranených [26].  

 

Pomerne známou závažnou priemyselnou haváriou (ZPH) je tiež explózia a následný 

požiar v továrňach Flixborrough Nypro vo Veľkej Británii, ku ktorým došlo 1.júna 

1974. Pri tejto havárii bolo usmrtených 28 zamestnancov a ďalších 36 zranených. 

Dôvodom bol prasknutý  bypassový systém, z ktorého unikol cyklohexán. Po zmiešaní 

so vzduchom vytvoril horľavú zmes a následne vybuchol [27].  

 

V severo-talianskom meste Seveso v roku 1976 unikol jedovatý dioxín do atmosféry 

a rozsiahlej časti Lombardskej roviny. Únik dioxínu zabil 3000 domácich zvierat 

a ďalších 70000 muselo byť utratených. 193 obyvateľov, ktorých zasiahol mrak trpelo 

vážnymi zdravotnými ťažkosťami. Dôsledky v podobe zvýšeného výskytu niektorých 

ochorení v postihnutej oblasti je možné sledovať až dodnes [28]. Katastrofa viedla 

k smernici SEVESO, ktorou sa sprísnili bezpečnostné predpisy v priemyselnom 

odvetví. 

 

Asi najväčšia zaznamenaná priemyselná katastrofa sa stala v roku 1984 v indickom 

Bhopale. Príčinou bola poškodená nádrž s toxickým metylizokyanátom v závode Union 

Carbide. Katastrofa si vyžiadala 20 000 obetí a 570 000 ľudí malo vážne zdravotné 

problémy. Bhopál slúži ako východiskový bod pre výskum významu personálneho 

vzdelávania a pracovných vzťahov [29].  

 

V roku 1986 nastal nukleárny kolaps, keď sa v jadrovej elektrárni v Černobyle vymkol 

spod kontroly reaktor číslo 4. Zvýšená rádioaktivita bola nameraná ešte aj na území 

Kanady. Havária bola príčinou 50 úmrtí a 4 000 následných úmrtí na rakovinu. 

V nasledujúcich rokoch bolo diagnostikovaných 600 000 prípadov nádorových ochorení 

ako následok katastrofy. Mesto Prypiat a vyhradená zóna v okolí zostáva dodnes 

kontaminovaná a neobývaná. Na základe katastrofy v Černobyle sa začali robiť mnohé 

bezpečnostné výskumy [29].  
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V holandskom Enschede došlo 13. mája v roku 2000 k masívnej explózii, ktorá zničila 

alebo poškodila nehnuteľnosti v širokom okolí od miesta výbuchu. Explózia usmrtila 21 

ľudí a ďalších 900 bolo zranených. Výbuch bol spôsobený požiarom v sklade výbušnín 

[30].  

 

V roku 2001 vo Francúzsku, na predmestí Tolouse vybuchol dusičnan amónny v továrni 

na výrobu hnojív. Výbuch vytvoril kráter hlboký 7 m a priemeru 65 x 54 m. Explózia 

zabila 30 ľudí a ďalších 2 242 osôb bolo zranených [31].  

 

V jednej z najväčších ropných rafinérii vo svete nazývanej British petroleum v Texas 

City došlo v roku 2005 k výbuchu. Príčinou bol únik horľavej kvapaliny do exteriéru 

a v blízkosti naštartovaný dieslový automobil, ktorý inicioval explóziu. Havária mala za 

následok 15 úmrtí, 170 zranených, zničený majetok v okruhu 400 metrov [30]. Ako 

odozva na túto tragédiu bol v podniku zmenený manažment, sprísnené priemyselné 

kontroly a revidované bezpečnostné štandardy [32].  

 

Závažné priemyselné havárie na Slovensku 

Na území Slovenskej republiky bolo od roku 2005 doteraz hlásených 6 závažných 

priemyselných havárií. 

 

V U. S. Steel Košice, s.r.o. v roku 2005 výbuch s následným požiarom kvapalného 

kyslíka. ZPH nebola spôsobená zanedbaním povinností zamestnancov, ani porušením 

predpisov, ale zlyhaním technologického zariadenie (výdajového čerpadla kvapalného 

kyslíka). Prevádzkovateľ podniku navrhol opatrenia na zamedzenie vzniku podobnej 

závažnej priemyselnej havárie. 

 

V nováckych chemických závodoch v roku 2005 na lávke spájajúcej zásobníky 

s etylénhydrínom, kde sa zváralo elektrickým oblúkom a brúsilo, došlo v uzavretej 

beztlakovej nádobe k výbuchu. Prevádzka bola núdzovo odstavená.    

 

Opäť v areáli podniku U. S. Steel Košice k úniku vysokopecného plynu do ovzdušia. 

Nikto pri tom nebol zranený a neboli zaznamenané žiadne zdravotné dôsledky. 
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V Slovenských elektrárňach, a.s. Elektrárne Vojany v roku 2009 vznikol požiar 

výrobného zariadenia za prítomnosti ropného derivátu-mazací turbínový olej.  Príčinou 

vzniku havárie bolo zlyhanie automatického uzatvorenia prívodu pary do parnej turbíny 

z velína ako aj ručného uzatvorenia potrubia operátorom. 

 

V DUSLO, a.s. Šala došlo v roku 2010 k úniku plynu s následným výbuchom a 

nekontrolovateľnou exotermickou reakciou (explozívne horenie). Hlavnou príčinou bola 

netesnosť na prírube vysokotlakového rozvodu syntézneho plynu. 

 

K úniku nebezpečnej látky – fenolu, došlo v roku 2014 v podniku CHEMKO, a.s. 

Slovakia. Hlavnou príčinou bolo prasknutie hadice použitej pri stáčaní fenolu z 

cisternového kontajnera do zásobníka. Žiaľ pri tejto havárii došlo aj k jednému úmrtiu 

v dôsledku zanedbania osobných ochranných pracovných prostriedkov [33]. 

 

Slovenská republika vyvíja veľké úsilie v oblasti prevencie ZPH. Hlavný problém 

v tejto oblasti je hodnotenie a zaobchádzanie s rizikom. Aj preto Ministerstvo životného 

prostredia SR v spolupráci so Žilinskou univerzitou sa snažia o vytvorenie 

komplexného modelu hodnotenia rizika priemyselného podniku pomocou 

kvantitatívnych metód, jeho synchronizáciou s normami EÚ a uplatňovaním v 

podmienkach Slovenskej republiky [34]. 

 

Legislatívne zabezpečenie riešenia ZPH 

Prvá vyhláška o činnostiach s najväčšími rizikami bola publikovaná vo Francúzsku 

v roku 1810.  Bola iniciovaná veľkou explóziou prachu v roku 1794 vo francúzskom 

Grenelle, ktorá si vyžiadala približne 1 000 obetí. Ostatné európske krajiny nasledovali 

Francúzsko s vlastnými nariadeniami, väčšinou inšpirovanými veľkými nehodami, ku 

ktorým dochádzalo. Prvá európska smernica o prevencii závažných priemyselných 

havárii, 82/501/EEC tiež nazývaná ako smernica SEVESO I [35] bola vydaná v roku 

1982. Prvé európske právne predpisy na prevenciu závažných havárií boli priamym 

dôsledkom dvoch veľkých havárií, ku ktorým došlo v Európe: Flixborough (Spojené 

kráľovstvo) v roku 1974 a Seveso (Taliansko) v roku 1976.  
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Smernica sa od roku 1982 niekoľkokrát zmenila. Priemyselná havária v Bhópale v Indii 

v roku 1984 viedla k prvej zmene a doplneniu [36] , zatiaľ čo znečistenie Rýnom v 

Bazileji (Švajčiarsko) v roku 1986 bolo impulzom ku druhej zmene a doplneniu [37]. 

Vďaka niekoľkým veľkým nehodám, medzi ktoré patria Bhopal (1984), Mexico City 

(1985) a Piper Alpha (1988), sa považovalo za potrebné rozšírenie pôvodnej smernice z 

roku 1982 v oblasti uplatňovania právnych predpisov a na zvyšovanie bezpečnosti [38]. 

Dňa 9. decembra 1996 bola schválená smernica Rady 96/82 /ES alebo tzv. Smernica 

SEVESO II [39]. V roku 2003 bola smernica SEVESO zmenená po štvrtý raz. Zmena a 

doplnenie 2003/10/ES [40] uvádza tri závažné nehody, ktoré boli zohľadnené počas 

zmien v predchádzajúcich právnych predpisoch: environmentálna havária v Baia Mare 

(Rumunsko) v roku 2000, Enschede (Holandsko) v roku 2000 a výbuch dusičnanu 

amónneho v Toulouse (Francúzsko) v roku 2001 [41]. 

 

V roku 2012 bola prijatá nová smernica Rady EÚ 2012/18/EÚ [42] o kontrole 

nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok SEVESO III, 

ktorá od 1.júna 2015 ruší smernicu SEVESO II. 

 

V Slovenskej republike bol v roku 2002 prijatý zákon 261/2002 Z.z. o prevencii 

závažných priemyselných havárií [43].  Transpozícia smernice SEVESO III do 

legislatívy SR prebehla prijatím zákona 128/2015 Z.z. 6. mája 2015 o prevencii 

závažných priemyselných havárií a doplnení niektorých zákonov [44], ktorý nadobudol 

platnosť 1. augusta 2015. Na zabezpečenie prevencie a obmedzenia následkov ZPH, 

ustanovuje povinnosti prevádzkovateľom podnikov, v ktorých sa nachádzajú určité 

množstvá nebezpečných látok. 

 

ZÁVER 

Priemysel používajúci nebezpečné chemické látky predstavuje veľké riziko vzniku 

závažných priemyselných havárií. Priemyselné havárie spôsobujú negatívny dopad na 

životné prostredie, zdravie a životy ľudí a ich majetok. Príčinou vzniku týchto 

nežiadúcich udalostí je najmä neustály rast kapacít výrobných jednotiek, zavádzanie 

nových technológií a extrémne pracovné podmienky. Prevencia závažných 

priemyselných havárií sa stala dôležitým nástrojom v národnom i medzinárodnom 
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meradle a aj napriek požiadavkám na zvyšovanie bezpečnosti, zostáva aj naďalej 

aktuálnou témou. 
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Abstract 

The safety and health protection firefighters in Fire and Rescue Corps should be of 

prime importance, especially in intervention activities. The paper deals about the safety 

of firefighters, especially with radiant heat, respectively. flame. Radiant heat is one of 

the three basic types of heat transfer. It has a significant effect on the development of 

the fire and on the overall situation when it comes to intervention. From the point of 

view of ensuring the highest possible protection of firefighters when intervening, it is 

necessary to be aware of the potential threat to the influence of radiant heat on humans. 

This is particularly necessary in the case of fires with a higher rate of fire release. The 

paper describes the radiant heat, and effects on human, and in the end are presented 

selected personal protective equipment against radiant heat during fire, which are put 

into use in the Fire and Rescue Corps. 

 

Keywords: safety and health protection, firefighters, radiant heat. heat flow. 
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ÚVOD 

 Z hľadiska kategorizácie nebezpečnosti povolaní v Slovenskej republike ako i v 

zahraničí sa začleňuje povolanie hasiča medzi najrizikovejšie povolania s ohrozením 

zdravia. Úrazovosť pri zásahovej činnosti je najrizikovejším segmentom pri výkone 

služby hasiča záchranára (Tánczos, 2013). Z tohto dôvodu je potrebné venovať 

problematike bezpečnosti a ochrany zdravia v HaZZ zvýšenú pozornosť.  

 

Najmä z hľadiska organizačného zabezpečenia niektorých úloh na úseku bezpečnosti a 

ochrany zdravia, je kľúčovým interným aktom riadenia nielen v rámci Hasičského a 

záchranného zboru, ale aj ostatných útvarov v pôsobnosti Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky, Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 154/2015 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Ďalšie pokyny vo vzťahu k bezpečnosti a 

ochrane zdravia príslušníkov sú rozpracované v takzvaných Zbierkach pokynov 

prezídia Hasičského a záchranného zboru, resp. Zbierkach pokynov Krajského prípadne 

Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru, na konkrétne podmienky, 

funkciu, miesto, podľa toho kde je príslušník Hasičského a záchranného zboru zaradený 

a má určené miesto výkonu služby.  

 

Z pohľadu úrazovosti v HaZZ nezanedbateľné percento úrazov tvoria popáleniny. Pri 

požiaroch, kde sa vytvára vysoké sálavé teplo, príslušníci vykonávajú zásahovú činnosť 

v ochranných odevoch proti účinkom tepelného žiarenia. Pri nedodržaní 

bezpečnostných opatrení môže dôjsť k úrazu popálením. Termické úrazy a poškodenia 

vznikajú  pôsobením vysokej alebo nadmerne nízkej teploty pôsobiacej na ľudský 

organizmus. Popáleniny sú poranenia spôsobené extrémne vysokou teplotou, 

pôsobením el. prúdu, chemikáliami alebo žiarením. Popáleniny vznikajú aj pri 

dlhotrvajúcom pôsobení tepla na nedostatočne prekrvené oblasti organizmu alebo pri 

poliatí odevu horúcou vodou. Popáleniny spôsobené parou alebo horúcou kvapalinou sa 

označujú ako obarenia. Tvoria až 60 % všetkých termických úrazov. Za hraničnú 

teplotu v týchto prípadoch sa považuje 56 °C. Podľa hĺbky poškodenia rozoznávame 

štyri stupne popálenín (Šanta a kol., 2006). 
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Medzi ďalšie úrazy spôsobené tepelnou záťažou môžeme zaradiť prehriate organizmu. 

Prehriatie organizmu vznikne ak telo vytvára alebo prijíma viac tepla ako je schopné 

odovzdať do okolia. V úvodnej fáze sa organizmus snaží o presun krvi z centrálnych 

partií do kože (splanchnická a renálna vazokonstrikcia s kožnou vazodilatáciou). 

Postupom času dochádza k zlyhaniu termoregulačných mechanizmov, teplo sa prestane 

odvádzať z centra, teplota sa zvyšuje a vzniká tepelný úpal (Dobiáš, 2006).  

 

Príslušník pri vykonávaní prieskumu na mieste udalosti musí byť vybavený vhodnými 

osobnými ochrannými prostriedkami, ktoré odolávajú sálavému teplu ako i priamemu 

pôsobeniu plameňa. Pri vykonávaní prieskumu počas zásahu v požiarom zasiahnutom 

priestore z vysokým sálavým teplom musí príslušník dbať a kontrolovať stav prehriatia 

organizmu. Pri zdolávaní takýchto udalostí je potrebné dodržiavať prísun tekutín a 

bezpečnostných prestávok, resp. zabezpečiť striedanie príslušníkov (Tánczos, 2013).   

 

Nielen z pohľadu čo nám prikazuje legislatíva na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, ale aj z vyššie popísaných dôvodov je potrebné prideľovanie osobných 

ochranných prostriedkov s adekvátnou ochrannou funkciou. Na zabezpečenie 

jednotného postupu pri poskytovaní a používaní osobných ochranných pracovných 

prostriedkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v jednotlivých 

útvaroch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bolo vydané Nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 53/2014 o poskytovaní a používaní 

osobných ochranných pracovných prostriedkov. 

 

Pre navrhnutie vhodných osobných ochranných prostriedkov je potrebné poznať 

rizikové faktory, resp. faktory pracovného prostredia medzi ktoré môžeme zaradiť aj 

pôsobenie sálavého tepla. 
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Šírenie tepelnej energie 

K šíreniu tepelnej energie dochádza vedením (kondukciou), prúdením (konvekciou), 

žiarením (sálaním), alebo  spoločným pôsobením týchto troch základných druhov 

prenosu tepla (Blahož, Kadlec, 2000). 

 

Rozdelenie celkového procesu šírenia tepla na elementárne javy – kondukciu, 

konvekciu a sálanie, má len teoretický význam. V skutočnosti prebiehajú tieto javy  

súčasne a vzájomne sa ovplyvňujú napr. konvekcia je vždy sprevádzaná kondukciou 

a často sálaním; pri kondukcii v pórovitých hmotách nastáva konvekcia a sálanie 

v póroch; sálanie je sprevádzané kondukciou a konvekciou.  

 

V praktických výpočtoch nie je vždy ani možné, ani potrebné rozdelenie týchto 

zložitých javov na javy elementárne. Výsledok súčasného pôsobenia niekoľkých  

jednotlivých elementárnych spôsobov vedenia tepla sa obvykle vzťahuje na jeden 

z nich, ktorý je považovaný za základný (Michejev, 1952). 

 

Sálanie  

Sálanie tepla (žiarenie, radiácia) je tretím základným elementárnym spôsobom prenosu 

tepla. Sálanie tepla  je tok tepelnej energie vo forme elektromagnetického žiarenia 

o určitých vlnových dĺžkach (od 0,76 μm asi do 340 μm). Každá látka o teplote vyššej 

ako 0 K totiž vyžaruje do svojho okolia nepretržite energiu rôznych vlnových dĺžok. 

Tento spôsob prenosu energie (tepla) nie je viazaný na látku a prostredie, v ktorom sa 

šíri (Danihelová, 2010). Sálanie je jediným spôsobom, ktorým je možné realizovať 

prenos tepla vo vákuu. Základným zákonom pre prenos tepla sálaním je Stefan-

Boltzmannov zákon (1), ktorý znie: 

„Vyžiarená energia e0 (W.m-2) absolútne čierneho telesa z plochy 1 m2 je úmerná štvrtej 

mocnine jeho absolútnej teploty.“ 

                                               
4

00 Te                                                                    (1) 

          0  5,67032.10-8  (W.m-2.K-4), Stefan – Boltzmannova konštanta, 

           T – termodynamická teplota povrchu sálajúceho telesa (K). 
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Prenos tepla žiarením je v odbornej literatúre vymedzovaný spektrom 

elektromagnetického žiarenia v rozsahu vlnových dĺžok 10-7 až 10-4 m (Dzurenda, 

Deliisky, 2010). Spektrum elektromagnetického žiarenia podľa Marčoka (1994) je 

uvedené v  tab. 1. 

 

Tab. 1 Spektrum elektromagnetického žiarenia (Marčok, 1994) 

Tab. 1 Spectrum of electromagnetic radiation (Marčok, 1994) 

Elektromagnetické žiarenie Vlnová dĺžka (m) 

Kozmické žiarenie 10-16 – 10-14 

Gama žiarenie 10-14 – 10-12 

Röntgenové žiarenie 10-12 – 10-10 

Ultrafialové žiarenie 2.10-10 – 4.10-7 

Svetelné žiarenie 4.10-7 – 8.10-7 

Infračervené žiarenie 8.10-7 – 10-6 

Tepelné žiarenie 10-6 – 10-3 

Mikrovlny 10-3 – 10-1 

Rádiovlny 10-1 – 103 

                                                                                                           

Sálanie je prirodzenou vlastnosťou všetkých telies a každé teleso nepretržite vyžaruje 

energiu. Pri dopade na iné telesá sa táto energia čiastočne pohlcuje, čiastočne sa odráža 

a časť prechádza telesom. Časť energie, ktorá je telesom pohltená sa mení zase na teplo. 

Energia, ktorá sa od telesa odrazí, dopadá na iné okolité telesá a je týmito telesami 

pohlcovaná. Obdobne je to s energiou, ktorá telesom prechádza. Takýmto spôsobom sa 

celá vysálaná energia odovzdá okolitým telesám. Každé teleso totiž nielen sála, ale aj 

nepretržite pohlcuje sálavú energiu. Množstvo odovzdaného a pohlteného tepla je dané 

rozdielom vyžiarenej a pohltenej energie telesom. Tento rozdiel sa nerovná nule, ak je 

teplota telies podieľajúcich sa na výmene sálavej energie rozdielna. Ak je teplota 

všetkých telies rovnaká, je sústava v stave pohyblivej tepelnej rovnováhy. I v tomto 

prípade všetky telesá sústavy sálajú a pohlcujú energiu, ale množstvo vysálanej energie 

sa rovná množstvu energie pohltenej telesom (Michejev, 1952). 
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Sálavé teplo – infračervené lúče vyžarované z pásma horenia, jeho intenzita je úmerná 

intenzite horenia, druhu a výhrevnosti horľavej látky a vzdialenosti od pásma horenia, 

podobný charakter môže mať popálenie laserom alebo ionizujúcim žiarením. 

 

Pri požiaroch horľavých látok s vysokou výhrevnosťou vzniká sálavé teplo vysokej 

intenzity, najmä pri požiaroch horľavých kvapalín I. triedy nebezpečnosti a II. triedy 

nebezpečnosti, alebo v III. fáze požiaru pri intenzívnom horení, teplom uvoľnenom pri 

výbuchu alebo horením ľahkých kovov a ich zliatin (Metodický list, 131). 

 

Zákony prenosu tepla sálaním 

 

Planckov zákon žiarenia popisuje intenzitu monochromatického žiarenia (energiu 

vyžiarenú jednotkou plochy za jednotku času danej vlnovej dĺžky) e0λ, vzťah (2) 

dokonale čierneho telesa  v závislosti na vlnovej dĺžke λ a termodynamickej teplote  T 

(Dzurenda, Delliski, 2010). 

)1.(
),( )./(5

1
0 2 

 Tce e

c
Tfe  


    (2) 

kde :  c1  = 3,7415.10-16 (W.m2) (prvá konštanta vyžarovacieho zákona), 

c2  = 1,4388.10-2 (m.K) (druhá konštanta vyžarovacieho zákona) (Kalčík, Sýkora, 

1973). 

 

Wienov posunovací zákon charakterizuje vlnovú dĺžku λmax (m), vo vzťahu (3) a teplotu 

povrchu absolútne čierneho telesa T, pri ktorej je žiarenie najintenzívnejšie, t.j. kedy 

intenzita monochromatického žiarenia dokonale čierneho telesa E0λ  dosahuje maximum.  

 

T

b
max

     (3) 

Kde:  b = 2,885.10-3 (m.K). 

Vlnová dĺžka λmax maximálnej žiarivosti príslušnej teploty je nepriamo úmerná 

termodynamickej teplote T.  
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Využitie Wienovho zákona v praxi je: 

- Podľa farebného odtieňa žiarenia ohrievaného telesa sa dá určiť teplota 

povrchu ohrievaného, či ochladzovaného telesa. Ohrievané teleso na 

počiatku ohrevu emituje neviditeľné dlhovlnné tepelné žiarenie, pri teplote 

cca 500 °C je pozorovaná tmavočervená farba žiarenia. So zvyšujúcou sa 

teplotou červená farba prechádza cez žltú do bielej farby. Pri teplote 

niekoľko tisíc stupňov sa blíži farba vysielajúceho žiarenia slnečnému 

svetlu. 

- Ďalším využitím v praxi je meranie teplôt optickými pyrometrami                     

(Dzurenda, Deliiski, 2010). 

 

Kirchhoffov zákon – pomer sálavosti k pohltivosti je rovnaký pre všetky telesá, rovná 

sa sálavosti dokonale čierneho telesa a závisí len na absolútnej teplote. 

Z Kirchhoffovho zákona vyplýva, že sálavosť telesa je tým väčšia, čím je väčšia jeho 

pohltivosť. Kirchhoffov zákon udáva pomer sálavosti k pohltivosti telesa. Túto 

závislosť dostaneme pri výmene žiarivej energie medzi dvoma plochami. Sálavosť 

dokonale bieleho telesa sa rovná nule (Michejev, 1952). 

 

Lambertov zákon  

Stefan – Boltzmanov zákon vyjadruje intenzitu vyžarovania (hustotu tepelného toku 

sálaním), ktorú dokonale čierne teleso emituje do všetkých smerov pologuľového 

priestoru. Lambertov zákon definuje, aká časť energie je vyžarovaná elementom 

povrchu plochy dS1 v smere elementu plochy dS2, ktorá zviera s normálou k ploche dS1 

uhol ϕ. Sférický (priestorový) štvoruholník dS2 na pologule s polomerom r má strany 

o rozmeroch: r.dφ a ϱ.dψ = r.sinψ.dψ a plochu dS2 = r2. sinφ.dφ.dψ (Dzurenda, Deliiski, 

2010). 

 

Vplyv tepelného žiarenia na vybrané materiály 

Čas potrebný k dosiahnutiu teploty vznietenia horľavého povrchu a hustota tepelného 

toku, ktorá zvýšenie teploty spôsobí, sú veličiny navzájom závislé. V tab. 2 sú uvedené 

hodnoty kritických tepelných tokov pre vybrané materiály. 
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Tab. 2 Hodnoty kritických tepelných tokov (NFPA, 1992) 

Tab. 2 Critical heat flux (NFPA, 1992) 

Hustota tepelného toku (W.m-2) Horľavé materiály 

10 000 
Ľahko vznietiace sa materiály  

(záclony, voľne ležiaci novinový papier) 

20 000 
Bežne horľavé predmety  

(čalúnený nábytok) 

40 000 
Ťažko horľavé predmety  

(drevo o hrúbke ½ palca a viac) 

 

Vplyv tepelného žiarenia na človeka 

Ľudia prítomní pri požiari sú vystavení účinkom tepelného žiarenia. Je nevyhnutné, aby 

tento nebezpečný priestor opustili. Ak pôsobí teplo na kožu človeka, pokožka sa 

postupne nahrieva a pri nahriatí na teplotu 45 °C je prekročený prah bolesti. 

Pokračovaním tepelného pôsobenia dochádza postupne k popáleninám. Na základe 

skúšok, pri ktorých boli ľudia vystavení tepelnému pôsobeniu a súčasne boli zisťované 

ich pocity a účinky na pokožku, boli dosiahnuté rôzne  výsledky (Balog, Kvarčák, 

1999). 

Zaznamenané účinky a pocity pri niektorých hodnotách  sú uvedené v tab.  3, 4 a 5. 

Rozdiely u uvedených hodnôt sú zrejme spôsobené rozličnými podmienkami pri 

skúškach a zložitejšou špecifikáciou popísania pocitov pozorovaných osôb. 

 

Tab. 3 Hodnoty hustoty tepelného toku v závislosti na čase pôsobenia a pocitu bolesti (Wolanin, 

1986) 

Tab. 3 Heat flow density values in depending on the time of action and the feeling of pain (Wolanin, 

1986) 

Hustota tepelného toku (W.m-2) Doba pôsobenia (s) 

280 – 550 Neobmedzená 

625 – 1 050 180 – 300 

1 100 – 1 600 40 – 60 

1 680 – 2 200 20 – 30 
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Tab. 4 Hodnoty hustoty tepelného toku v závislosti na pocite osôb (Kvarčák, 1996)  

Tab. 4 Heat flow density values in depending on the feeling of person (Kvarčák, 1996) 

Hustota tepelného toku (W.m-2) Pozorovaný účinok 

6 400 Bolesť po 8 s 

10 400 Bolesť po 3 s 

16 000 Pľuzgiere na koži po 5 s 

 

Tab. 5 Hodnoty hustoty tepelného toku v závislosti na pocite človeka (Romanenko, et al., 1969)  

Tab. 5 Heat flow density values in depending on the feeling of person (Romanenko, et al., 1969) 

Hustota tepelného toku (W.m-2) Pocit človeka 

60 – 100 Vníma teplo 

200 – 600 Pociťuje teplo 

1 000 – 2 300 Pociťuje horúčavu 

3 000 – 5 000 Pociťuje bolesť 

 

Prípustná hodnota hustoty tepelného toku pri krátkodobom pôsobení na človeka je 

1 050 W.m-2, pri dlhodobom pôsobení je 540 W. m-2 (Romanenko, et al., 1969). 

Pre mobilnú hasičskú techniku, pri ktorej sú zasahujúci hasiči v zásahových oblekoch, 

sú uvádzané kritické toky udávané v rozmedzí od 12 600 – 12 800 W.m-2 (Balog, 

Kvarčák, 1999). 

  

2 200 – 2 800 12 – 14 

2 800 – 3 100 7 – 10 

nad 3 500 2 – 5 
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Ochrana hasičov pred sálavým teplom 

Z hľadiska taktiky hasičských jednotiek spočíva ochrana proti sálavému teplu: 

- dostatočnou vzdialenosťou – zbytočne sa nepribližujú k plameňom,  

- bezpečným úkrytom za konštrukcie budov alebo technológie,  

- pomocou použitia vodnej clony,  

- opatreniami proti výbuchu. 

 

Ochranné prostriedky a ďalšie zariadenia:  

- osobné ochranné pracovné prostriedky príslušníka,  

- autonómny dýchací prístroj,  

- ochranné odevy proti sálavému teplu,  

- prostriedky na odvetrávanie. 

 

Nebezpečenstvo popálenia dotykom a sálavým teplom sa často zvyšuje vplyvom 

izolačných vlastností ochranných odevov pre hasičov, pretože kým hasič zistí nárast 

teploty, môže uplynúť určitý čas. Vzhľadom na zotrvačnosť nárastu teploty môže byť 

jeho reakcia na dotyk s horúcim predmetom, alebo sálavým teplom oneskorená 

(Metodický list, 131). 

 

Ochranné obleky proti sálavému teplu sa podľa konštrukcie, vyhotovenia a miery 

ochrany rozdeľujú na ľahké, stredné a ťažké (Dohnal, 1997). 

 

Vo vybavení hasičských jednotiek na Slovensku sú predovšetkým obleky proti 

sálavému teplu s výrobným označením  OL2 a IZOTEMP 2000.  

 

Oblek proti sálavému teplu OL2 je stredne ťažký oblek proti sálavému teplu. Ochrana 

spočíva v reflexívnosti (odrážaní) radiácie. Skladá sa zo štyroch vrstiev. Poskytuje 

ochranu pred pôsobením teploty 300 – 400 °C po dobu jednej minúty, alebo pred 

účinkami tepelného toku 18 kW.m-2. Nie je odolný proti dlhodobému pôsobeniu 

plameňa. V tab. 6 sú uvedené parametre pri použití obleku proti sálavému teplu OL2 

(www.firepatch.cz). 
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Tab. 6 Parametre použitia obleku OL2 (www.firepatch.cz) 

Tab. 6 The parameters of use suit  OL2 (www.firepatch.cz) 

Podmienky Čas Teplota (°C) Hustota tepelného toku v (kW.m-2) 

A normál 8 hod 40 1 

B nebezpečie 5 minút 250 1,75 

C havarijné 10 sekúnd 800 40 

 

IZOTEMP 2000 (obr. 1) je ťažký oblek proti sálavému teplu. Poskytuje celotelovú 

ochranu pred pôsobením teploty v rozsahu 700 °C až 800 °C a tiež ochranu proti 

krátkodobému kontaktu s plameňom. Oblek je vodotesný (Julínek, 1999). V prevedení 

je ako jednodielna kombinéza s kuklou. Pod oblekom je nevyhnutné vždy použiť 

autonómny dýchací prístroj. 

 

 
Obrázok 1 Hasič v obleku IZOTEMP 2000 (Horváth, 2018) 

Figure 1 Firefighter in suit IZOTEMP 2000 (Horváth, 2018) 

 

Tak ako je uvedené v Nariadení MV SR č. 154/2015 o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci, príslušník pri výkone práce musí byť vybavený vhodnými osobnými 

ochrannými pracovnými prostriedkami, t.j. osobnými ochrannými prostriedkami, ktoré 

poskytujú najvyšší stupeň ochrany. Pri požiaroch s vysokou intenzitou a rýchlosťou 

uvoľňovania energie je nutné použitie osobných ochranných pracovných prostriedkov, 

kde radíme hlavne ťažký oblek proti sálavému teplu IZOTEMP 2000. 
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ZÁVER 

Zásahy hasičských jednotiek pri požiaroch s veľkou rýchlosťou uvoľňovania energie sú 

limitované hlavne výstrojov a výzbrojou zasahujúcich zložiek. V súčasnosti zásahové 

obleky zaradené v rámci HaZZ plne nahrádzajú ľahké obleky proti sálavému teplu. 

Stredné obleky proti sálavému teplu OL2 sú postupne vyraďované a nahrádzané 

ťažkými oblekmi IZOTEMP 2000, ktoré v porovnaní s OL2 poskytujú  podstatne vyšší 

stupeň ochrany pre zasahujúcich hasičov. Pre zabezpečenie vyššej akcieschopnosti pri 

zásahoch, by ťažké obleky proti sálavému teplu mali mať k dispozícii príslušníci na 

každej hasičskej stanici v rámci HaZZ. 
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Abstract 

The paper deals with the problem of fire origin in buildings caused by solid fuel 

appliances. The analysis was based on statistic data recorded over the last 10 years, 

Three cases of fire have been selected from practice, in which solid fuel appliance was 

the ignition source, which were also used as a basis for the preparation of a new 

standard on design and construction of individually made fireplaces for the purpose of 

increasing fire safety. In conclusion, the paper discusses the assessment of the actual 

impact on statistical evidence of fires and points to the need for a change in monitored 

parametres. 

 

Keywords: appliance spotrebič, palivo fuel, požiar fire, štatistika statistic, norma 

standard 
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ÚVOD 

Medzi najčastejšie zdroje tepla využívané v domácnostiach a rekreačných zariadeniach 

v hornatých oblastiach Slovenskej republiky patria spotrebiče na tuhé palivo. Radíme 

medzi ne aj krby a kachľové pece. V súvislosti s používaním daných palivových 

spotrebičov vznikajú riziká spojené so vznikom požiaru. Najmä v minulosti boli tieto 

spotrebiče (diela) na tuhé palivo zabudované ako nosné prvky stavebnej konštrukcie 

v objektoch. Realizáciou samotného diela dochádza k spojeniu umenia kachliarskych 

majstrov a kominárskych odborníkov. Je to vlastne spojenie dvoch samostatných 

remesiel do jedného diela. Vzhľadom na skutočnosť, že tieto diela sa nachádzajú 

v priestoroch, kde sa združujú osoby a zároveň sa jedná o priestory, v ktorých za 

posledné obdobie došlo k nárastu požiarovosti, vyplýva potreba venovať danej 

problematike zvýšenú pozornosť.  

 

ROZBOR PROBLEMATIKY 

Výstavba a prevádzkovanie spotrebičov na tuhé palivo je definované Vyhláškou 

Ministerstva vnútra č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na 

protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, 

elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a 

používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol. 

 

Od roku 2017 je v účinnosti norma STN 06 1219, ktorá podrobne definuje navrhovanie 

a zhotovovanie individuálne zhotovených krbov s krbovými vložkami na spaľovanie 

dreva a drevených brikiet, ktoré sú zhotovené vo vnútornom priestore budov 

a s komínom sú vzájomne prepojené dymovodom. 

Zabezpečenie jednotného postupu Hasičského a záchranného zboru pri plnení úloh na 

úseku zisťovania príčin vzniku požiarov, ktoré spadá pod výkon štátneho požiarneho 

dozoru, je upravené interným aktom riadenia prezidenta Hasičského a záchranného 

zboru. Zisťovanie príčin vzniku požiarov sa vykonáva na základe pokynu prezidenta 

HaZZ č. 32/2016 o zisťovaní príčin vzniku požiarov a o štatistickom sledovaní 

požiarovosti. Okrem samotného procesu zisťovania príčiny vzniku požiarov je na 

základe evidovaných údajov zisťovateľmi príčin vzniku požiarov kontinuálne vytváraná 

databáza požiarovosti. 
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Z dôvodu komplexného posúdenia štatistického vývoja požiarovosti v prípade požiarov 

spôsobených od vykurovacích telies na tuhé palivá v objektoch určených pre trvalé 

bývanie a rekreáciu boli podľa predvolených kritérií pripravené východiskové dáta za 

časové obdobie 10 rokov. V závere vyhodnotenia výsledkov sú stručne predstavené 

konkrétne prípady požiarov v danej téme, ktoré slúžili ako príklady z reálnej praxe. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Za obdobie posledných 10 rokov vzniklo v budovách v priemere 3 363 požiarov ročne, 

z toho v budovách určených na trvale bývanie a rekreáciu bolo 1 852. Požiarov 

spôsobených od spotrebičov na tuhé palivá, komínov a dymovodov bolo v priemere 

v týchto budovách až 648, čo predstavuje až 35 %.  

 

 
Graf 8 Celkový počet požiarov v budovách za obdobie rokov 2008 - 2017 

Graph 1 Total number of fires in buildings during the years 2008 - 2017 
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Z uvedeného grafického znázornenia je zrejmé, že najväčší podiel na požiarovosti 

v budovách za dané obdobie majú požiare v budovách pre trvalé bývanie a v rodinných 

domoch. V nasledujúcich grafických znázorneniach sú uvedené jednotlivé  priestory 

v priamej nadväznosti na počty požiarov spôsobených poruchou, resp. nevyhovujúcim 

stavom vykurovacích telies, dymovodov a komínov. V rámci príčin vzniku požiarov 

v budovách, najčastejšie boli tieto spôsobené vyhorením sadzí v komíne, resp. 

zahorením sadzí vo vykurovacom telese, a to až v 65 % prípadov.  

 

 
Graf 2 Počet požiarov v budovách pre trvalé bývanie za obdobie rokov 2008 – 2017 

Graph 2 Number of fires in buildings for  permanent housing during the years 2008 - 2017 
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Graf 3 Počet požiarov v rodinných domoch za obdobie rokov 2008 – 2017 

Graph 3 Number of fires in family houses during the years 2008 - 2017 

 

Z uvedeného grafického znázornenia vyplýva, že požiare spôsobené poruchou, resp. 

nevyhovujúcim stavom vykurovacích telies, dymovodov a komínov tvoria až 48 % 

z požiarov v rodinných domoch v priemere za posledných 10 rokov. 
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Graf 4 Počet požiarov v budovách pre spoločné ubytovanie a rekreáciu za obdobie rokov 2008 – 

2017 

Graph 4 Number of fires in buildings for shared accommodation and recreation during the years 

2008 – 2017 
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Penzión bola štvorpodlažná stavba s pristavenou uzavretou terasou, ktorá bola v úrovni 
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došlo k zničeniu celej strechy a strešnej konštrukcie a vyhoreniu podkrovných 

priestorov na  štvrtom nadzemnom podlaží. Na treťom nadzemnom podlaží bol 

čiastočne poškodený strop a v niekoľkých izbách, najmä z juhozápadnej strany, bolo 

požiarom poškodené aj zariadenie izieb. Na druhom nadzemnom podlaží došlo 

k zničeniu priestoru jedálne a vyhoreniu terasy. Zničením strešnej konštrukcie 

a požiarom zasiahnutých vnútorných priestorov penziónu bola priama škoda vyčíslená 

v sume približne 300 000 eur. Príčinou vzniku požiaru bolo zapálenie dreveného 

obkladu steny od kozuba s otvoreným ohniskom. Pri obhliadke kozuba sa zistilo, že 

izolačná vrstva oddeľujúca kozub od horľavej drevenej steny nebola vytvorená až po 

podlahu. Železobetónová doska s obložením tvoriaca spodnú časť ohniska a ani spodná 

časť kozuba zo zadnej strany už izolované neboli. Pri prevádzke kozuba došlo k 

naakumulovaniu tepla v železobetónovej doske a v obklade z prírodného kameňa 

a prestupom tepla došlo k iniciácii dreveného obkladu steny.  

 
Obrázok 1 Kozub s otvoreným ohniskom 

Figure 1 Solid fuel open fireplace 

 

Prípad č. 2 – Požiar penziónu v roku 2014 

Penzión bol vyhotovený ako dvojpodlažná drevostavba s obytným podkrovím. Pri 

požiari zhorela strecha penziónu a vyhoreli izby v podkroví. Na prvom nadzemnom 

podlaží zhorela spoločenská miestnosť, čiastočne vyhorela chodba a izby boli 

zadymené. Výška priamej škody bola vyčíslená v sume 600 000 eur. Príčinou vzniku 

požiaru bolo vznietenie drevenej konštrukcie steny od krbu inštalovaného v blízkosti 

drevenej steny s obkladom zo sadrokartónu a nedodržanie odizolovania horľavých 

materiálov od zdroja tepelného spotrebiča. 
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 Obrázok 2 Krb s krbovou vložkou a obstavbou  

Figure 2 Fireplace with fireplace insert and extension 

 

Prípad č. 3 – Požiar chaty v roku 2015  

Chata drevenej zrubovej konštrukcie pozostávala z dvoch nadzemných podlaží 

a jedného podzemného podlažia, ktoré bolo zhotovené z tehál. Pri požiari došlo 

k úplnému zhoreniu strechy, podkrovia a prvého nadzemného podlažia. Zachovalo sa 

len prvé podzemné podlažie, v ktorom úplne vyhorel vnútorný priestor aj s jeho 

zariadením. Vzniknutá škoda bola vyčíslená v sume približne 400 000 eur. Príčinou 

vzniku požiaru bola nesprávna inštalácia komínového telesa, na ktorý bol napojený krb 

s krbovou vložkou na tuhé palivo. Nerezový dvojplášťový komín prechádzal cez 

drevenú konštrukciu stropu v prvom podzemnom podlaží. Pri obhliadke sa zistilo, že 

komínová vložka bola kotvená pomocou dištančnej objímky priamo o drevený strop, čo 

umožnilo vytvorenie tepelného mosta medzi komínovou vložkou a dreveným 

materiálom v strope.  
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Obrázok 3 Krb s krbovou vložkou a obstavbou 

Figure 3 Fireplace with fireplace insert and extension 

 

ZÁVER 

Na základe uvedených štatistických údajov o celkovej požiarovosti v Slovenskej 

republike vyplynula potreba úzkej spolupráce s Komorou kominárov Slovenska, 

Cechom kachliarov a súkromnými spoločnosťami zaoberajúcimi sa výrobou komínov 

a spotrebičov na tuhé palivá. Požiarnotechnický a expertízny ústav sa v plnej miere 

podieľa na normotvorbe v tejto oblasti, kde má aj svoje zastúpenie a predsedá 

Technickej komisii TK 97 - Komíny. Výsledkom rokovaní a praktickej aplikácie v praxi 

bola komisiou spracovaná norma STN 06 1219, ktorej predkladateľom bol Cech 

kachliarov, a ktorá už zohľadňuje v maximálnej možnej miere protipožiarnu bezpečnosť 

pri budovaní a výstavbe diel v stavbách určených na trvalé bývanie a rekreáciu. 

 

Hlavným aspektom bolo odčlenenie tepelnej komory od konštrukcie stavby 

a vytvorenie vetracieho otvoru po jeho celom obvode. Uvedenou skutočnosťou je 

zabezpečené dostatočné odvetranie, a tým zabezpečenie odvodu prebytkového tepla od 

stavebných konštrukcií objektu.  

Aktuálne hodnoty štatisticky evidovaných údajov o požiarovosti nevykazujú výrazný 

klesajúci trend. To môže byť zapríčinené faktom, že v súčasných podmienkach 

evidencie požiarov nie je vytvorený parameter na sledovanie roku výstavby diela 

a taktiež za relevantné obdobie, odkedy je v platnosti nová norma, je ešte nepomerne 

nízky počet nových vyhotovených diel. Z každodennej praxe a z informácií získaných 
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v rámci zasadnutí v rôznych komisiách a pracovných skupinách však vyplýva, že po 

aplikovaní normy došlo k výraznému zvýšeniu protipožiarnej bezpečnosti.  

 

V súčasnej dobe prebieha analýza realizovaných diel podľa novej normy, kde 

z doposiaľ skompletizovaných podkladov vyplýva potreba zavedenia nového parametra 

v rámci štatistického sledovania požiarovosti, a to rok výstavby diela, resp. uvedenie 

spotrebiča na tuhé palivo do prevádzky. Po zavedení uvedených parametrov bude 

možné štatisticky porovnávať a podrobne vyhodnocovať kvalitatívnu stránku danej 

normy z pohľadu požiarovosti. 
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VPLYV VARIABILITY VYBRANÝCH VSTUPNÝCH 

PARAMETROV NA CFD MODELOVANIE POŽIARU 

REDUKOVANÉHO ROOM CORNER TEST MODELU 

 

INFLUENCE OF VARIABILITY OF SELECTED INPUT 

PARAMETERS ASSOCIATED WITH CFD MODELING OF 

FIRE IN REDUCED ROOM CORNER TEST MODEL 
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Abstract 

There are a number of factors that affect quality of the computer fire model outputs. 

Among others the variability and uncertainty associated with the input parameters are 

the important ones. The objective of this paper is to evaluate the variability of fire heat 

release rate and the opening size on the temperature profile inside a reduced-scale 

compartment. This was done through a series of experiments and followed by computer 

modelling in the Fire Dynamics Simulator to compare the results. From the experiments 

it became apparent that, as expected the increased HRR of the burner was reached a 

plateau in the reduced opening size case which led to lower temperatures directly under 

the ceiling. On the other hand the region 200 mm under the ceiling did showed much 

lesser dependency on the opening size as there was still sufficient air for combustion 

here even with the reduced opening size. Good agreement was achieved between the 

experimental results and computer model results which showed similar trends and 

confirmed the different degrees of dependency of the temperature fields within the 

enclosure. 

 

Keywords: CFD, fire modeling, inputs, variability, sensitive analysis, parametric 

analysis 



  [ADVANCES IN FIRE & SAFETY 
ENGINEERING] 2018 

 

 104 

 

ÚVOD 

Na popis požiaru sa v stavebných objektoch čoraz častejšie využívajú CFD matematické 

modely, ktoré poskytujú cenné výstupy. Ich aplikovateľnosť je však ovplyvnená 

procesom validácie a verifikácie samotného modelu. V inžinierskej praxi sú výstupy 

zásadne ovplyvnené okrem iného aj variabilitou vstupov, ktorá je predmetom tohto 

článku.  

 

ROZBOR PROBLEMATIKY 

V tejto kapitole sú zhrnuté teoretické východiska požiarov v uzavretom priestore a s 

nimi spojené CFD modelovanie. Kladie dôraz na spôsob definovania geometrie 

priestoru, veľkosť výpočtového poľa a v neposlednej rade aj na variabilitu vybraných 

vstupných parametrov. 

 

CFD model požiaru 

Modely CFD („Computational fluid dynamics“) sú najkomplexnejším druhom 

deterministických požiarnych modelov. Technika CFD modelovania je založená na 

úplnom, časovom, trojrozmernom riešení zákonov toku tekutín. CFD modely delia 

skúmaný priestor na veľké množstvo malých výpočtových polí, a tým umožňujú 

vykonávať detailné výpočty fyzikálnych a chemických dejov sprevádzajúcich horenie 

a šírenie plynov v skúmanom priestore [1].  

 

Požiar v uzavretom priestore 

Požiar v uzavretom priestore je ovplyvnený predovšetkým samotnou geometriou 

priestoru, jej plochou, odvetraním, množstvom a druhom paliva. Jeho priebeh je možné 

popísať prostredníctvom idealizovaných fáz, ktoré sú znázornené na Obr. 1 [2]. 
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Fig. 1 Idealised phases of fire in an enclosure [2] (edited) 

Obr. 1 Idealizované fázy požiaru v uzavretom priestore [2] (upravené) 

 

Pri modelovaní požiarov sa fázy nahrádzajú zjednodušenou krivkou (viď. zelená krivka 

na Obr. 1). Predovšetkým pri fáze rozvoja možno predpokladať, že rýchlosť 

uvoľňovania tepla rastie s druhou mocninou času, čo vyjadruje rovnica 1 [1] : 

�̇� = 𝛼𝑡  (1) 

kde: �̇� – celkové uvoľnené teplo pri požiari, 

 𝛼 – koeficient rýchlosti rozvoja požiaru, 

t – čas od iniciácie požiaru. 

 

Modelovanie požiaru v uzavretom priestore prostredníctvom programu FDS umožňuje 

definovať požiar dvoma základnými spôsobmi [3, 4]: 

 Pomocou známych hodnôt rýchlosti uvoľňovania tepla (ďalej iba HRR). 

 Priamym výpočtom kinetiky chemických reakcii. 

 

Definovania geometrie a jemnosť výpočtového poľa v FDS 

Geometria je súhrnné pomenovanie pre trojrozmerný priestor (výpočtovú oblasť), 

v ktorom prebiehajú deje spojené s horením, ako aj pomenovanie pre polohu a tvar 

objektov, ktoré sa tu nachádzajú. V programe FDS je potrebné generalizovať skúmaný 

priestor jeho prevodom do pravouhlej štvorcovej siete (výpočtové polia), v ktorej je 

možné vytvoriť 3 typy rozličných geometrických prvkov Obr. 2 [4]: 
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 OBST: pevné teleso, pomocou ktorého sa vytvárajú napríklad steny, stropy, 

nábytok. 

 HOLE: objekty vytvárajúce otvory do pevných telies. 

 VENT: dvojrozmerný prvok umožňujúci pridať rozdielne podmienky pre 

povrch telies ako aj hranice výpočtového poľa. 

 
Fig. 2 Geometry in FDS 

Obr. 2 Geometria v FDS 

 

Aby bolo možné v FDS dosiahnuť akceptovateľnú úroveň presnosti, je potrebné 

vytvoriť dostatočne jemné výpočtové pole. Pre zvislé konvektívne prúdenie sa preto 

posudzuje charakteristický rozmer požiaru 𝐷∗ k rozmeru výpočtovej bunky dx, ktorý je 

daný rovnicou 2 [3] : 

𝐷∗ =
�̇�

𝜌 𝑐 𝑇 𝑔
 (2) 

kde: �̇� – celkové uvoľnené teplo pri požiari, 

 𝜌 – hustota vzduchu, 

𝑐  – merná tepelná kapacita vzduchu, 

𝑇 – teplota prostredia. 

 

Pomer 𝐷∗ 𝑑𝑥⁄  je podľa [3] vhodné voliť v rozmedzí 4 – 16, kde 4 predstavuje hrubé 

(najmenej presné) , 8 stredné a 16 jemné (najpresnejšie) výpočtové pole. 

 

  



  [ADVANCES IN FIRE & SAFETY 
ENGINEERING] 2018 

 

 107 

 

Variabilita vstupných parametrov 

Premenlivosť alebo variabilita je jednou z hlavných charakteristík reálneho sveta. 

Vyjadruje skutočnosť, že viaceré inštancie určitej veličiny (vstupného parametra) 

nadobúdajú rôzne skutočné hodnoty (ktoré môžu byť známe alebo neznáme) ako 

funkcie času [5]. Keďže tieto zmeny ovplyvňujú výstupy, je potrebné pri modelovaní 

požiarov posudzovať mieru vplyvu zmien vstupov na výsledky. V tomto článku je 

variabilita vstupných parametrov vytváraná v týchto oblastiach: 

 Geometria – variabilita rozmeru otvoru v ohraničujúcej konštrukcii (50 % 

redukcia). 

 Požiar – premenlivosť hodnoty HRR (15 kW,30 kW, 45 kW). 

 

EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

V tejto časti sa článok zameriava na špecifikovanie zvoleného fyzikálneho ako aj 

matematického CFD modelu a zároveň popisuje požiarne scenáre. 

 

Požiarne scenáre 

Variabilita sa posudzovala na základe dvoch požiarnych scenárov (S1 a S2) pre 

fyzikálny ako aj matematický model. V obidvoch scenároch sa zhodne vytvárala 

variabilita výkonu požiaru podľa nasledovných predpísaných hodnôt: 

 0 – 60 s – 0 kW (príprava). 

 60 – 660 s – 15 kW. 

 660 – 1260 s – 30 kW. 

 1260 -1600 – 45 kW. 

Rozdiel medzi scenárom S1 a S2 bol z hľadiska geometrie vo veľkosti otvoru, kde 

scenár S1(úplný otvor) mal štandardnú konfiguráciu (266x667 mm) a scenár S2 

(redukovaný otvor) mal oproti S1 polovičnú výšku otvoru (pre ilustráciu viď. Obr. 3 

vpravo). 

 

Fyzikálny model 

Jednotlivé experimentálne merania prebiehali v požiarnom laboratóriu UCEBB na 

ČVUT v Prahe na rozmerovo trikrát zmenšenom fyzikálnom modeli „Room Corner 

testu“ (RCT). Zvolený model s rozmermi 1200x800x800 mm bol zhotovený s cieľom 
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zachovania vlastností pôvodného RCT podľa ISO 9705-1:2006. Konštrukciu 

fyzikálneho modelu pozostávala z oceľového skeletu a ohraničujúcich konštrukcií 

z protipožiarnych dosiek Promatect H. 

 Pre účely posúdenia variability sa zmeny veľkosti otvoru realizovali pomocou 

vyberateľnej dosky z minerálnej vlny. Propánový horák bol umiestnený v zadnom rohu 

miestnosti a mal rozmery 80x80x100 mm. Obr. 3 graficky znázorňuje pozíciu 

termočlánkov (T), meracích senzorov rýchlosti prúdenia (V), meracieho senzoru 

tepelného toku (FX) a horáku. 

 

 
Fig. 3 Position of thermocouples in reduced scale RCT 

Obr. 3 Rozmiestnenie termočlánkov v redukovanom RCT 

 

Matematický model 

CFD model redukovaného RCT bol vytvorený pomocou programu FDS vo verzii 6.7.0. 

Keďže cieľom tohto článku nie je validovať zvolený model voči skutočnému, ale 

posúdiť matematický model v FDS z hľadiska variability vstupných parametrov, 

pristúpilo sa v rámci posúdenia vierohodnosti matematického modelu voči fyzikálnemu 

iba k analýze citlivosti výpočtovej mriežky voči výstupom z reálneho experimentu. 
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Základný rozmer výpočtovej bunky dx = 0,05 predstavoval pomer 𝐷∗ 𝑑𝑥⁄ ≅ 6, čo stále 

predstavuje ešte hrubé výpočtové pole. Preto sa volil taktiež rozmer dx = 0,02 mm, 

ktorý už vytváral pomer 𝐷∗ 𝑑𝑥⁄ ≅  10, čo zodpovedá strednej hodnote jemnosti. Obr. 4 

zachytáva výstupy z analýzy citlivosti matematického modelu (úplný otvor). Na 

vyhladenie kriviek sa použil kĺzavý priemer (interval = 5 období) s cieľom zachovania 

reprezentatívnosti dát. 

 

 
Fig. 4 Comparison between HRR and T14 in experiment and simulation with different grid 

resolutions 

Obr. 4 Porovnanie priebehu HRR a T14 medzi experimentom a rôznymi veľkosťami výpočtového 

poľa 

 

Nakoľko sú simulácie s jemnejším výpočtovým poľom, ako dx = 0,05 mm časovo 

náročné, neboli predmetom tohto článku. Výpočtové pole s rozmerom bunky dx = 0,05 

mm bolo považované za dostatočné presné v porovnaní s experimentmi a slúžilo k 

posúdeniu variability. 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Výstupy HRR fyzikálneho ako aj matematického modelu boli vzájomne porovnané 

s priemernými teplotami pod stropom vo výškach h = 795 mm (Obr. 5) a h = 600 mm 

(Obr. 6). 

 

 
Fig. 5 Average temperature 5 mm under the ceiling in relation with HRR (left), parametric analysis 

(right)  

Obr. 5 Priemerná teplota 5 mm pod stropom vzhľadom k HRR (vľavo) + parametrická analýza 

(vpravo) 

 

Parametrická analýza výstupov z priemerných teplôt termočlánkov 5 mm pod stropom 

(Obr. 5) poukázala na fakt, že zvýšením HRR o 200 % (zvýšenie výkonu z 15 kW na 45 

kW v t = 1400 s) dochádzalo k zmene teploty pod stropom až o 81 % (t.j. 260 °C) pri 

scenári s úplnou veľkosťou otvoru a iba o 14 % (68 °C) pri scenári s redukovaným 

otvorom. Pri modelovaní priestoru s redukovaným otvorom dochádzalo pri zvyšovaní 

výkonu požiaru k postupné stabilizovaniu a pri 45 kW aj k poklesu teplôt pod stropom, 

čo svedčí o fakte, že hlavnú úlohu tu zohráva odvetranie a nie palivo.  

Pri výstupoch z priemerných teplôt vo výške 200 mm pod stropom (Obr. 6) je možné 

pozorovať ešte väčšie zmeny ako v prvom prípade. Zvýšením HRR o 200 % došlo 

k zmene teploty až o 130 % (330 °C) pri scenári s úplnou veľkosťou otvoru a 59 % (202 

°C) pri scenári s redukovaným otvorom. V tejto vrstve pri modelovaní scenáru 

s redukovaným otvorom už nedochádzalo k tak výraznému orezaniu teplôt ako tomu 

bolo 5 mm pod stropom. 
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Fig. 6 Average temperature 200 mm under the ceiling in relation with HRR (left) + parametric 

analysis (right)  

Obr. 6 Priemerná teplota 200 mm pod stropom vzhľadom k HRR (vľavo) + parametrická analýza 

(vpravo) 

 

ZÁVER 

Cieľom tohto článku bolo posúdenie vplyvu variability vo výkone požiaru a veľkosti 

otvoru na výstupy CFD matematického modelu požiaru. Pre obmedzený rozsah tohto 

článku sa posudzoval iba vplyv na teploty v horúcej vrstve, a to v rozsahu vykonaných 

experimentov s fyzikálnym modelom. Z výsledkov modelovania v programe FDS je 

možné pozorovať, že rozdiely medzi fyzikálnym a matematickým modelom nie sú 

veľké, čo umožňuje využiť matematický model na podrobnejšiu analýzu s väčším 

počtom scenárov.  

 

Taktiež sa potvrdila vysoká citlivosť samotného modelu na zmenu vybraných vstupných 

parametrov, a to predovšetkým pri scenári s redukovaným otvorom, kde možno 

pozorovať odhorievanie riadené odvetraním. S rastúcim výkonom dochádzalo pri 

modelovaní v FDS k poklesu teplôt v horúcej vrstve, ktoré bolo evidentnejšie pri 

scenári S1 s úplným otvorom. Vzhľadom na výstupy je dôležité ďalej skúmať nielen 

variabilitu, ale aj taktiež neistotu vstupov a poukázať tým na ich významovosť 

vzhľadom k spôsobu definovania. 
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Abstract 

In the food industry, we can encounter a considerable amount of food in the form of 

dust or powder that can pose a risk of explosion. The aim of the submitted paper is to 

determine the parameters of ignition of selected types of powder proteins. The 

minimum ignition temperatures have been determined in accordance with the modified 

of standard EN 50281-2-1: 2002. Three types of protein powder (soy, rice and pea), 

sample weights (0.1, 0.2 and 0.5 g) and air pressures (10, 20 and 50 kPa) were 

examined. The lowest ignition temperature (480 °C) of the tested proteins was achieved 

by the rice protein at a sample fraction of 56-63μm, a sample weight of 0.2g and an air 

pressure of 50 kPa. 

 

Keywords: ignition temperature, dust cloud, fire characteristics, proteins 
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ÚVOD 

Problematika požiarnej ochrany a ochrany zdravia pri práci, priamo súvisí s pracovnými 

podmienkami, ktoré upravujú viaceré právne predpisy a technické normy. Vysoké 

koncentrácie prachu v ovzduší spôsobujú závažné zdravotné ťažkosti a hrozí aj 

potencionálne nebezpečenstvo požiaru a výbuchu. Cieľom európskeho parlamentu je 

minimalizovať riziká v pracovnom prostredí, čo sa prenáša aj do jednotlivých 

národných legislatívnych predpisov. Dôležitou požiadavkou pri práci v prašnom 

prostredí je poznanie fyzikálnochemických, ale aj požiarnotechnických charakteristík. 

K najspoľahlivejším spôsobom získania informácií o výbušnosti a horľavosti prachov je 

konkrétny reprezentatívny odber vzorky z prašného sedimentu a experimentálne 

overenie vlastností v laboratóriu a následný popis výsledkov skúšky pomocou 

požiarnotechnických vlastností. Tieto požiarnotechnické vlastnosti sú vo veľkej miere 

konvenčnými veličinami a ich reprodukovateľnosť závisí od aspektov, ako napríklad 

kvalita materiálu, podmienok vlastného skúšania a podmienok skúšky. (Tureková, 

2008; Martinka a Rantúch 2013) 

 

ROZBOR PROBLEMATIKY 

Prach  je  definovaný  ako  častica  pevnej  látky  menšia  ako  0,5  mm  a zároveň 

schopná ešte rozvírenia. Pre vláknité materiály znamená rozmer 0,5 mm najväčší 

priemer častice. (Damec et al., 1999, Kovshov, 2015, Mračková a Oremusová, 2016) 

Prach má nepravidelný tvar a vyskytuje sa v dvoch fázach. V danom systéme sa prach 

môže nachádzať v usadenej forme (aerogél) alebo v rozvírenej forme (aerosól). Prach 

môžeme rozdeľovať podľa rôznych kritérií. Medzi najzakladenejšie delenie patrí 

delenie na toxický a netoxický prach. (Provazník 1998, Baumruk 2001)  

V prípade prašných zmesí je snahou zabrániť ich rozvirovaniu a tvorbe 

prachovzdušných zmesí, ktoré sú ľahko iniciované k výbuchu. Výbušnosť prachu je 

značne závislá na veľkosti prachových častíc, obsahu vlhkosti, chemického zloženia, 

minimálnej teploty vznietenia, dolnej medze výbušnosti a ďalších. (Addai, 2017) Pre 

menšie častice z hľadiska vznietenia je postačujúca nižšia koncentrácia a tiež iniciačná 

energia ako pre väčšie častice. Ak sú však častice príliš malé, môžu sa zhlukovať do 

väčších celkov.  (Cashdollar 2000, Martinka a Rantuch, 2013)  
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Cieľom predloženého príspevku je stanoviť vplyv veľkosti rozmerov prachových častíc 

proteínov, hmotnosti vzoriek a tlaku vzduchu na minimálnu teplotu vznietenia 

rozvíreného prachu. 

 

EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

Stanovenie parametrov vznietenia rozvíreného prachu vybraných druhov proteínov 

(hrachový, ryžový, sójový proteín) bolo vyhodnotené na základe modifikácie skúšobnej 

metódy STN EN 50281-2-1:2002. Uvedená technická norma uvádza testovanie vzorky 

prachu, ktoré prepadli skúšobným sitom so štvorcovými otvormi s menovitou 

veľkosťou otvorov 71 μm. Naša modifikácia v porovnaní s postupmi uvedenými 

v norme STN EN 50281-2-1:2002 spočívala v testovaní vzoriek s rôznymi veľkosťami 

častíc a taktiež v sledovaní vplyvu hmotností testovanej vzorky (0,1; 0,2; 0,3; 0,5 g ± 5 

%) pri skúšobných tlakoch vzduchu (10; 20; 50 kPa ± 5 %.).  

 

Na základe dostupnej literatúry (Mure 2017), bola teplota pece pri prvom meraní 

nastavená na 500 °C. Skúška sa vykonávala, pokým nedošlo k vznieteniu proteínu, pri 

všetkých sledovaných hmotnostiach vzoriek a tlakoch vzduchu. Pre všetky vzorky bola 

skúška pri stanovení teploty vznietenia opakovaná desaťkrát. Za teplotu vznietenia bola 

považovaná teplota, pri ktorej nastalo minimálne jedenkrát vznietenie, pričom pri 

teplote o 20 °C menšej nenastalo ani raz. 

 

Testované frakcie proteínov tvorili najpočetnejšie zastúpených veľkostí častíc prachov 

vo vzorke. Vzorky pred stanovením teplôt neboli upravované vysušením, nakoľko 

vysoké teploty pri sušený by mohli výrazne ovplyvniť pôvodné vlastnosti proteínových 

prachov. Meranie sa uskutočnilo v laboratórnych podmienkach pri teplote ± 23 °C 

a vlhkosti 37 % v laboratóriu MTF v Trnave. 

  



  [ADVANCES IN FIRE & SAFETY 
ENGINEERING] 2018 

 

 116 

 

 

Obrázok 9 Vzorky proteínových prachov zľava: vzorka A – Hrachový proteín s 80% B – Ryžový 

proteín, vzorka C – Sójový proteín 

Figure 1 Samples of selected powder proteins (from left): Sample A – pea protein, Sample B – rice 

protein, Sample C – soy protein  

 

Nutričné hodnoty proteínov na 100 g a ich vlhkosť (stanovená prostredníctvom 

zariadenia RADWAG Wagi MA 50.R.)  sú uvedené v Tabuľke 1. 

 

Tabuľka 1 Nutričné hodnoty proteínov na 100g a vlhkosť vzorky 

Table 1 Nutritional values per 100g of protein and moisture of the samples  

 Vzorka A Vzorka B Vzorka C 

Energetická hodnota 1730 kJ 1640 kJ 1630 kJ 

Energetická hodnota 410 kcal 390 kcal 389 kcal 

Tuky 8 g 6 g 0,5 g 

Sacharidy 5 g 0,9 g 4 g 

Bielkoviny 80 g 80 g 80 g 

Vlhkosť vzorky 5,215 % 3,331 % 4,255 
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Rozmerová analýza vzoriek 

Rozmerová analýza vzoriek sa realizovala na zariadení určenom na sitovú analýzu 

Retsch AS200Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.. Hmotnosti jednotlivých 

frakcií a percentuálne zastúpenie jednotlivých frakcií je uvedené v Tabuľke 2. 

 

Tabuľka 2 Percentuálne zastúpenie frakcií proteínu vo vzorke 

Table 2 The Percentage of protein fractions in sample 

frakcia [μm] Vzorka A Vzorka B Vzorka C 

> 250 2,277 0,09 0,989 

150-250 57,049 0,503 77,9 

100-150 13,382 3,926 2,092 

90-100 8,598 2,559 4,776 

63-90 11,256 77,523 8,87 

56-63 4,15 6,218 0,992 

< 56 0,825 7,085 0,09 

Straty 2,463 2,096 4,291 

Spolu 100 100 100 

 

Teploty vznietenia rozvíreného proteínu sa stanovovali pre vzorky s veľkosťami frakcií, 

pre vzorku A (150-250, 100-150, 63-90) μm, pre vzorku B (63-90, 56-63, < 56) μm, pre 

vzorku C (150-250, 90-100, 63-90) μm. Pre jednotlivé vzorky boli vybrané rôzne 

frakcie, aby bolo k dispozícií potrebné množstvo vzorky na meranie. Meranie 

prebiehalo s navážkami (0,1; 0,2; 0,3; 0,5) g pri tlakoch (10; 20; 50) kPa pre všetky 

vzorky. 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Minimálna teplota vznietenia hrachového proteínu (Obrázok 2) bola stanovená na 560 

°C (v súlade s STN EN 540 °C), pri vzorke s najmenším rozmerom častíc (63-90 μm), 

pri pracovných podmienkach (0,2 g; 50 kPa), (0,3 g; 20 kPa), (0,3 g; 50 kPa) a (0,5 g; 

20 kPa). Citovaná STN EN považuje za minimálnu teplotu vznietenia minimálnu 

teplotu, pri ktorej nastane vznietenie vzorky prachu s rozmerom častíc pod 71 μm 

zníženú o 20 °C (pri nameraných minimálnych teplotách vznietenia nad 300 °C) a preto 

sú ďalej uvádzané minimálne teploty vznietenia znížené o túto hodnotu pri všetkých 

sledovaných frakciách. Pre vzorku ryžového proteínu (Obrázok 3) bola minimálna 

teplota vznietenia (480 °C) stanovená pri frakcii (56-63 μm) pri hmotnosti vzorky 0,2 g 

a tlaku vzduchu 50 kPa. Pre vzorku sójového proteínu (Obrázok 4) bola stanovená 

minimálna teplota vznietenia (540 °C) pri vzorke s najmenším rozmerom častíc (63-90 

μm), pri pracovných podmienkach (0,3; 20 kPa), (0,3 g ; 50 kPa), (0,5g; 20 kPa). 

Získané výsledky potvrdzujú všeobecnú teóriu, že s narastajúcim rozmerom častíc 

rozvírených organických prachov, narastá aj minimálna teplota vznietenia. Pri nízkych 

tlakoch 10 kPa, bola potrebná na iniciáciu proteínov vyššia teplota.  

 

 
Obrázok 10 Teplota vznietenia hrachového proteínu (Vzorka A) 

Figure 2 Ignition temperature of pea protein (Sample A) 
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Obrázok 11 Teplota vznietenia ryžového proteínu (Vzorka B) 

Figure 3 Ignition tepmerature of rice protein (Sample B) 

 

 
Obrázok 12 Teplota vznietenia sójového proteínu (Vzorka C) 

Figure 4 Ignition temperature of soy protein (Sample C) 

 

Nebezpečenstvo výbuchu spôsobené rozvíreným prachom sa môže vyskytnúť na 

všetkých miestach, kde sa vyskytuje horľavý prach a zároveň sú splnené ďalšie 

podmienky.  

Zigo et. al. (2015) stanovil minimálnu teplotu vznietenia termicky modifikovaného 

dreva na 470 °C. Horváth, Balog (2013) testovali drevné pelety a stanovili teplotu 

vznietenia 440 °C. Zachar (2010) uvádza minimálnu teplotu vznietenia kompaktného 

dubového dreva 420 °C. Polka et al. (2012) uvádza minimálnu teplotu vznietenia 

slnečnicových jadier 460 °C, kukuričného škrobu 460 °C, sušenej mrkvy 580 °C, 
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ryžových vločiek 430 °C. Wachter et al. (2015) testoval prefiltrované zvyšky kávy a 

stanovil, že ich minimálna teplota vznietenia bola 470 °C.  Podľa odborných štúdií sa 

potvrdilo, že nielen drevný prach, ale aj potravinársky prach môže predstavovať 

nebezpečenstvo výbuchu.  

 

ZÁVER 

V potravinárskom priemysle sa veľké množstvo surovín nachádza vo forme prachu. 

V niektorých krokoch výrobného procesu tieto prachy môžu vytvárať potencionálne 

výbušnú atmosféru.  

Cieľom príspevku bolo stanovenie minimálnej teploty vznietenia proteínov (hrachový, 

ryžový, sójový proteín). V článku bola potvrdená hypotéza, že s narastajúcim rozmerom 

častíc rozvírených organických prachov, narastá aj minimálna teplota vznietenia. 

Najnižšiu teplotu vznietenia (480 °C) spomedzi testovaných proteínov dosiahol ryžový 

proteín pri frakcii vzorky 56 - 63 μm,  hmotnosti vzorky 0,2 g a tlaku vzduchu 50 kPa. 
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Abstract 

This article addresses the issue of technical means used in interventions in excavations 

and backfills. Every year, we encounter events where building procedures are not being 

met when working in trenches and there are people crowding out.  

Despite the rapid intervention of firefighters and rescuers, these events end with serious 

health damage or death. 

With such interventions firefighters use the available technical equipment within HaZZ 

SR.  

 

Key words:  technical means, stabilization, industry and rescue equipment 
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ÚVOD 

Za posledné roky má veľkú popularitu medzi hasičmi odvetvie technickej záchrany 

ktoré preniklo zo zahraničia tzv. HEAVY RESCUE (ťažká záchrana). Jedná sa o súbor 

záchranných činností spojených so zdvíhaním ťažkých bremien, vyslobodzovanie 

zranených osôb z havarovaných vozidiel a stabilizácia staticky nestabilných oblastí.  

 

Privolaný hasiči a záchranári sa musia vysporiadať vo veľmi krátkom čase so 

zabezpečením priestoru v okolí postihnutej osoby pomocou provizórneho paženia alebo 

iných dostupných technických prostriedkov s prihliadnutím na vlastnú bezpečnosť. 

 

Občas sa objaví záchranná akcia, ktorá je náročná ako z hľadiska použitia vhodných 

technických prostriedkov, tak aj správneho využitia skúseností a improvizácie na mieste 

zásahu.  

 

Správna stabilizácia 

Správna stabilizácia je predpokladom k bezpečnej zásahovej činnosti pre samotných 

hasičov a potom rýchla pomoc osobám ktoré sú v ohrození života [1, 2] 

 
Obr. 1  Vysokopevnostný systém drevených hranolov [3]   
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Pokiaľ je bremeno nestabilné, je nutné vždy vykonať stabilizáciu. Hlavne vtedy, keď sa 

s ním bude manipulovať počas záchrannej akcie. Cribbing (podloženie vozidla) 

znamená sa o rozloženie sily. Jedná sa o najjednoduchší a najstabilnejší prvok, ktorý je 

vhodný použiť. Dávnejšie používaný pri banských činnostiach. Dnes dôležitá súčasť 

všetkých guidelines (pokyny) pre USAR (Urban search and rescue – Vyhľadávanie 

a záchrana v mestskom prostredí)) tímy .  

Samotné použitie spočíva v zostave drevených hranolov, ktoré sa skladajú podľa 

potreby a váhy bremena určitým smerom na seba a tak vytvárajú stabilizačný prvok pre 

dotyčné bremeno. Používa sa tiež ako súčasť taktického postupu pri zdvíhaní pomocou 

vysokotlakových pneumatických vakov a hydraulických doplnkov. Nosnosť a výška je 

daná počtom použitých hranolov, ich prierezom, dĺžkou a tiež použitým materiálom [1, 

2].  

Stabilizačné kliny sú dôležitou súčasťou vybavenia pri vyslobodzovaní osôb 

z havarovaných vozidiel. Povolené zaťaženie klinu je stanovené na hodnotu okolo 100 

kg/ cm2. Ponúkajú ich spoločnosti vyrábajúce hydraulické vyslobodzovanie náradie a 

vzpery ako sú HOLMATRO, LUKAS a pod.. 

 
Obr.2 Stabilizačné kliny [4] 
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Stabilizačný set na osobné vozidlá majú využitie len pri dopravných nehodách. Jedná sa 

o systém stabilizačnej podpery a napínacieho pásu s úchytmi.  

Jeho nosnosť sa pohybuje v rozmedzí od 0,8 – 1,6 t na jednu podperu. Nie je 

certifikovaný na iné záchranárske činnosti ako je napr. záchrana zavalených 

a zasypaných osôb a pod.. 

 

 

Obr. 3 Stabilizačný set [5] 

 

Použitie stabilizačných tyčí je dnes veľmi populárne a univerzálne k riešeniu rôznych 

typov mimoriadnych udalostí. 

 

Stabilizácia staticky narušených konštrukcií, záchrana zavalených a zasypaných osôb, 

stabilizácia pri zdvíhaní ťažkých bremien. 

 

To sú hlavné odvetvia, kde môžu byť tieto prostriedky použité. Na trhu ich ponúkajú 

spoločnosti PARATECH, HOLMATRO a pod..  Prvá zo spomínaných spoločností sa 

zaoberá stabilizáciou od začiatku vzniku a ponúka jedno z najlepších zariadení na svete. 

Žiadna spoločnosť neponúka takú nosnosť tyčí ako spoločnosť Paratech. Všetko sa 

odvíja od druhu použitej tyče, resp. v bezpečnostnom pomere 2:1 je nosnosť šedej sady 
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okolo 10 t a zlatej sady 20 t. V praxi to znamená, že maximálna hodnota vertikálneho 

zaťaženia na jednu tyč je u šedej sady 20 t, resp. u zlatej sady 40 t. Spoločnosť 

Holmatro pozastavilo inováciu stabilizačnej produktovej rady powershore A svoju 

snahu venuje hydraulickému vyslobodzovaciemu zariadeniu. Nosnosť stabilizačných 

tyčí powershore je 10,3 t a výsun max. 25 cm.  

 

Rozdiel medzi INDRUSTRY a RESCUE vybavením 

Funkčnosť v ktorom je prevedené vybavenie sa rozlišuje podľa použitia na indrustrial 

(priemyselné) a rescue (záchranárske). Situácia na trhu sa oproti minulému desaťročiu 

výrazne zlepšila, ale napriek tomu sa dá naraziť na spoločnosti, ktoré svoje produkty 

predávajú záchranárom bez príslušného atestu a certifikátom.  

Pri hydraulických zdvíhacích zariadení je situácia jasná. Automatické zámky s poistkou 

alebo manuálnym zaistením sú neoddeliteľnou súčasťou. 

Pri pneumatických zdvíhacích vakoch je situácia trochu sťažená. Od technológie 

vakoch s pracovným tlakom 8 bar sa ustupuje a prechádza sa na 10 bar. Materiál je 

silnejší, pridávajú sa až 3 vrstvy kevlaru a používa sa neopren. Tŕňom v oku zostáva 

prevedenie redukčného ventilu a ovládacieho zariadenia. Redukčný ventil nemá 

väčšinou certifikáciu rescue, ale industrial. Chyba certifikácia EN 13731, väčšinou je 

prevedení v certifikácii DIN EN ISO 2503, čo je norma len pre zváranie, rezanie 

a činnosťami im príbuzným. Výtlačný tlak z fľaše je podľa normy 200 bar a nie 300 bar 

ako pri tlakových fľašiach používaných hasičmi.     

  

ZÁVER 

Aj napriek vedomému riziku je snahou  každého hasiča vynaložiť čo najväčšie úsilie pri 

záchrane ľudského života.  

Kľúčové riešenia pri takýchto situáciách bývajú väčšinou neštandardné. Veľmi často sa 

improvizuje pomocou rôznych materiálov, ktoré sú v okolí udalosti alebo si ich samotný 

hasiči zhotovia z dostupných prostriedkov.   

Samozrejme, že aj hasiči sa snažia držať krok s dobou a pripravujú sa na eliminovanie 

jednotlivých možných druhov nebezpečenstva.  
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Abstract 

Technical rescue work has from its beginning been intertwined with firefighting work. 

Technical advancements have made transportation faster. And thus faster transportation 

caused ever worse accidents. Manufacturers tried to meet the needs of firefighters who 

were facing bigger and bigger challenges. Today, most of the technical rescue tools are 

made up of different lifters and winches, spreaders and cutters. This specialised 

equipment is found on every fire engine, syringe fire engine and technical rescue car in 

the country. Its operation is known by every firefighter. A single device which could be 

used with limited applicability but  for both lifting, winching and spreading, could be an 

interesting and useful alternative. With its mechanical structure  and compact design it 

could be used in areas where conventional technical rescue tools are unusable or are 

difficult to use. 

 

Keywords: firefighters, technical rescue, technical rescue equipment, lift, winch, 

spreader cutter 
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INTRODUCTION 

During different accidents technical rescue is a very equipment demanding work. In the 

international field we can find  many solutions to aid different types of interventions, 

and the different firefighting and  disaster recovery organizations. This article examines 

the use and usability of a multipurpose device in Hungary mainly designed for technical 

rescue tasks. The company manufacturing the product (Bloomfield Manufacturing 

Company) was founded in the state of Indiana (USA) in 1895. Its subsidiaries are the 

Kant-Slam Company manufacturing hydraulic door and gate systems and the Hi-Lift 

Jack Company manufacturing mechanical jacks. The more then 100 years old company 

was founded by Phillip John Harrah, and today it is still in the property of the Harrah 

family. The first product of the factory was a combined vise-drill tool. Another early 

product was the Kalamity Kar Kit. This was a car kit that held supplies and equipment 

necessary for the car trips of the era. From the beginning the company's products were 

characterised by functionality and meeting the needs of costumers. They also designed 

and manufactured foldaway teacarts and multipurpose hammer-axe-cabel-clutter pliers 

with 7 functions. The predecessor of their modern jacks the Automatic Combination 

Tool was introduced in 1905. The tool commonly known as the „Handyman” or 

„Sheepherder's Jack” was later named Hi-Lift Jack. Today the name Hi-Lift refers to a 

whole product line which includes different multipurpose tools, locking pin systems, 

pick-up truck accessories, garage and gate openers etc. Nevertheless, their most wanted 

and most popular product are still the Hi-Lift Jack jacks. 

 

ANALYSIS OF THE PROBLEM 

Fire-services tried to keep up with the more and more common and increasingly serious 

traffic accidents, caused by advancements in motorization. [2] Before hydraulic rescue 

tools the only alternatives to  different  crowbars were the mechanical jacks and 

jackscrews. Thus, the „civilian” products of the Hi-Lift Jack have been used in locations 

of accidents. In 2011 the company introduced a rescue jack made especially for fire- 

and other emergency services, meeting the challenges of such extreme situations. It was 

named Hi-Lift First Responder Jack.  Its main design is not very different from the ones 

made for consumer use. The working part of the jack has remained nearly unchanged 

for 100 years. The differences from the consumer-grade products are in the components 

changed to meet the special conditions of the site of an accident. The manufacturer 
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recommends the use of the First Responder primarily in the following areas: technical 

rescue (road accidents), intrusion (lifesaving, approaching fire), RIT/RIC (rapid 

intervention team/crew) work, urban search-rescue, underpinning.[3] 

 

Figure 1. Building the Hi-Lift First Responder 

Obrázok 1. Budovanie Hi-Lift First Responder 
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Construction 

Steel, cast iron and high -strength aluminum are used for the construction of the jack. 

The only plastic component are the plastic inserts in two locknuts! These material 

choices result in extreme durability. It is manufactured in three sizes 36” (914,4 mm), 

48” (1219,2 mm), 60” (1524 mm). 

a) Detachable clamp-celvis for winching with chain holes  

b) High durability steel standard bar  

c) Handle 

d) Detachable, surface extending base with fastening points  

e) Luminescent visibility stickers 

There is a good opportunity to use the tool in Hungary in volunteer firefighters 

associations , where rescue tools that require little maintenance can be a cost-efficient 

solution to aid firefighting work and help keep up intervening ability. A good is 

example is its utilization by the Fábiánsebestyén Volunteer Firefighters Association 

(Fábián ÖTE/ Fábián VFA). 

Figure 2. The Hi-Lift FR-485 is located on the Fábián ÖTE / Málhás 

Obrázok 2. Hi-Lift FR-485 sa nachádza na Fábián ÖTE / Málhás 
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Figure 3. Hi-Lift First Responder Jack exploded view drawing. 

Obrázok 3. Konektor Hi-Lift First Responder Jack explodoval výkres pohľadu. 

 

Parts [4] 

1) Detachable clamp-celvis for winching with chain holes  

2) Clamp-celvis bolt & nut 

3) Steel standard bar 

4) Reversing latch 

5) Handle clip spring 

6) Cap screw with washer 
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7) Steel handle with cotter pin 

8) Handle socket 

9) Pitman pin 

10) Pitman 

11) Hex bolt & nut 

12) Large runner 

13) Reversing switch spring 

14) Reversing switch cam bar 

15) Cross pin 

16) Climbing pin  

17) Climbing pin spring  

18) Small runner 

19) Shear bolt & nut 

20) Rotating hub retaining screw & nut 

21) Rotating hub 

22) Safety retaining pin 

23) First responder base 

24) Complete running gear 

 

Operation 

The red reversing latch is on the side of the large runner. The reversing latch has two 

states. In the upper state it lifts, or if there is no load on the jack, it „rachets” upwards. 

This „ratcheting” makes quick size adjusting possible. If the reversing latch is in its 

lower state or the handle bar is in an upright position then both climbing pins are pulled 

out and the large runner slides freely on the standard bar. 

Safety concerns are the following: 

1. The function of the device: special technical rescue tool made for firefighter 

interventions. It was primarily designed for lifting, spreading and winching. Because 

it was designed for great force exertion and to move heavy weights it is considered 

an increased hazard. 

2. Personnel conditions: The device can be operated by a person, over 18, who took 

part in at least 40 hours of firefighting base-training, has a medical certificate 

proving his abilities for the rescue, has extensive knowledge of the device's 
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operation, the OSH and safety regulations, has acquired the necessary knowledge on 

technical rescue and partakes in regularly organized trainings. 

3. Hazards: The most significant hazard arises during the lowering of heavy weights. 

During lowering or sinking if the operating personnel's hand slips off from the 

handle bar, the jack because of its high power transmission construction can “break 

loose” and the handlebar in its quick up and down motion can seriously hit the 

operator and the lifted weight can start to sink uncontrollably. Because of the 

moving parts the possibly of getting pinched also has to be taken into consideration. 

4.  Necessary protective equipment: firefighter boots, protective boots, firefighter 

turnout gear, helmet, safety glasses, helmet-visor, technical rescue gloves. During 

the operation personnel are required to use the protective equipment according to 

regulations. The jack can only be put use if every necessary condition for the 

operation is met, no exclusionary reason or possible hazard is present and personnel 

conditions are also ensured. [5] 

 

Tactical and practical application of the hi-lift first responder jack 

No two damage cases are the same but manufacturers and professional instructions set 

guidelines for safe and effective use. However the application of technical rescue tools 

always needs to be in accordance with the task at hand. Just as Júlia Honyacsek and Őrs 

Antal wrote: „Overall, therefore results are intended to measure the extent and the 

impacts of the disaster, and the government can make a decision about the necessary 

level and requirements of response and about the needs of international assistance, as 

humanitarian intervention with urban search and rescue teams (USAR teams) or 

humanitarian aid.” so as the devices the  forces and services alerted to a damage case 

has to be chosen also in accordance with the actual situation, which again turns back the 

question to the technical equipment that these services have access to. [6] 
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Lifting a vehicle 

Required equipment: 

 Chock 

 Hi-Lift First Responder Jack 

After the vehicle is stabilised to prevent its movement, the jack is positioned under the 

chassis and the vehicle is lifted. If its necessary surface extending beams should be put 

under the base of the jack. 

 

Winching 

Opposed to hydraulic lifters the Hi-Lift First Responder Jack can exert lifting force in 

any direction thus it can be used as a winch. 

 

Required equipment 

 Chain 

 Strap or tow-rope 

 Hi-Lift First Responder Jack 

One end of the chain is fixed to the vehicle that has to be moved. The other end is fixed 

on the jack's detachable clamp-celvis, in the hole made specifically for this. The strap or 

tow-rope is then fixed on a tree or another fix point (eg:fire engine), the other end of the 

rope is strapped to the large runner. Before tying the rope it is practical to move the 

large runner to its downright position to gain more „winching” distance. 

 

SPREDING 

Spreading the rear window 

Spreading a rear window can be needed if the injured can only be extracted safely 

through the back. Required equipment: Chock, Hi-Lift First Responder Jack. After 

fixing the vehicle to prevent its movement the rear window is removed. A surface 

extending beam is then put in, bridging between the backseat and the rear deck of the 

car. The jack is then positioned between the top frame of the rear window and the beam.  
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Spreading a seat back 

Required equipment: Chock, Hi-Lift First Responder Jack. After fixing the vehicle to 

prevent its movement the side window is removed. The jack is positioned between the 

top of the seat and the edge of the car's roof.  

 

Spreading a door 

Required equipment: Chock, Tube rope, Strap, Lifting belt, Hi-Lift First Responder 

Jack. After fixing the vehicle to prevent its movement the side and the rear windows are 

removed. The jack is positioned in the window of the door that has to be removed in a 

way that the base is on top. The tube rope is led through the roof perpendicular to the 

vehicle's axis, with one end fixed to the base and the other held at all times. This is 

necessary to prevent the falling of the jack when the door has been spread. The lifting 

belt is used to tie the door and the C-pillar together to prevent the door slamming out 

uncontrollably during the spreading. 

 

Spreading the steering shaft  

Required equipment: Chock, Surface extending beam, Spreading chains, Hi-Lift First 

Responder Jack. After fixing the vehicle to prevent its movement the windshield is 

removed. The surface extending beam is positined between the engine hood and the 

dashboard. The jack is put between the beam and the roof of the vehicle. The spreading 

chains are tied through the large runner and are fixed to the chassis and the steering 

shaft. 

 

Spreading the pedals 

Required equipment: Chock, Strap, Lifting belt, Hi-Lift First Responder Jack. The jack 

is positioned to the sill of the car, parallel to the ground The strap/lifting belt is tied to 

the pedal(s) and the other end fixed to the large runner.  
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Spreading the dashboard 

Required equipment: Chock, Cutter ( sword saw, bolt cutter), Hi-Lift First Responder 

Jack. After fixing the vehicle to prevent its movement the windshield and the front 

doors are removed. The sill under the dashboard and the A-pillar at its lower third are 

cut. The jack is positioned in a way that its base is where the B-pillar meets the sill of 

the car and the large runner is at the base of the A-pillar. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Based on preliminary reviews, personal experience and its use by the Fábian VFA the 

Hi-Lift First Responder Jack can be a good addition to the equipment of fire services. 

 

SUMMARY 

It can be a good  light-weight and compact alternative to current rescue tools, in areas 

that are only accessible by foot or where the rescue has to be carried out in tight and 

confined places. With a shoulder strap it can be carried easily even in cases of intrusion. 

The simple construction of the Hi-Lift First Responder Jack enables versatile operation. 

Because it does not require additional firefighter technical operator qualifications and 

compared to hydraulic rescue equipment its supply and maintenance fees are relatively 

small, it could be a good alternative to the equipment of hungarian volunteer firefighters 

associations. The use of such devices in action could be interesting to official fire 

services as well. [7] 
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Abstract 

The article offers an overview of some information on the structure, properties and 

possibilities of practical use of nanoparticles and nanomaterials. Attention is also paid to 

the improvement of wood properties with nanomaterials especially on its fire protection. 

For this area of application, nanocellulose is considered among the perspective 

materials, which, as compared to commercially used flame retardants, minimizes the 

environmental impact. 
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ÚVOD 

Nanotechnológia je technický odbor, ktorý sa zaoberá manipuláciou s látkou na 

molekulárnej alebo atómovej úrovni, s cieľom vytvoriť nové materiály a zariadenia, s 

novými mimoriadnymi vlastnosťami. Podľa definície Európskej komisie (EK) sú 

nanomateriály látky, ktorých častice majú aspoň v jednom rozmere veľkosť od 1 do 100 

nanometrov. Vo výrobe nanomateriálov ako aj v ich využití je obrovský potenciál, ktorý 

sa bude zvyšovať vývojom nových látok a zisťovaním ich vlastností, ktoré sú často 

odlišné od vlastností pôvodných materiálov. Aplikačné oblasti nanomateriálov sú 

pomerne široké. Najviac sa využívajú v automobilovom priemysle (pneumatiky s 

vyššou adhéziou k vozovke a nižším valivým odporom s prímesami nanočastíc na báze 

uhlíkovej černe a oxidu kremičitého, vodoodpudivé a proti škrabancom odolné 

autolaky, tenkovrstvové filmy na oknách odpudzujúce vodu a nečistoty, motorové oleje 

s lepšími mazacími vlastnosťami) ale aj v ostatných oblastiach - kozmetické výrobky 

(zubné pasty, krémy na opaľovanie s UV filtrom), potravinárstvo (antikoagulanty v 

potravinárskych práškoch), výroba textilu (látky odolné voči zápachu, hydrofóbne 

textilné materiály). Uplatnenie našli v diagnostike a liečbe nádorov, pri výrobe 

výkonnejších Li-ion batérií na pohon elektromobilov alebo pri výrobe solárnych 

panelov. Nanotechnológie ponúkajú rozsiahle možnosti aj pri ochrane životného 

prostredia, kde účinne pomáhajú dekontaminovať vodu od DDT, dioxínov a ďalších 

nebezpečných látok, zlepšujú ovzdušie elimináciou polutantov, alergénov a účinne 

likvidujú mikroorganizmy včítane vírusov a baktérií spôsobujúcich závažné ochorenia 

(Rotrekl 2017, Kubovský et al. 2017). Nanomateriály sa využívajú aj na zlepšenie 

vlastností dreva. Pridaním nanočastíc do náterových látok sa zvýši ochrana povrchu 

dreva voči pôsobeniu UV žiarenia, intenzívny výskum prebieha v oblasti zvyšovania 

protipožiarnej odolnosti dreva pomocou retardérov horenia a zlepšenia baktericídnych a 

fungicídnych vlastností (Bertolini et al. 2010, Reinprecht et al. 2016, Soltani et al. 

2016). Pri príprave nových funkčných nanokompozitných materiálov sa využíva 

synergický efekt fyzikálnych a chemických interakcií medzi anorganickými 

zlúčeninami a drevom. Zvyšuje sa termická stabilita, odolnosť voči UV žiareniu, 

zlepšujú sa hydrofóbne, mechanické a rozmerové vlastnosti modifikovaného materiálu 

v porovnaní s pôvodným drevom. Okrem kovových polovodičových materiálov (TiO2, 

SiO2, ZnO, CeO2 ap.) sľubné výsledky poskytujú aj magnetické nanomateriály (napr. 

MnFe2O4), resp. prírodné látky (napr. fosforylované celulózové nanovlákna), ktoré 
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v kombinácii s drevom ktoré výrazne zvýšili odolnosť voči ohňu. Sľubné výsledky 

poskytujú výskumy s použitím prírodných látok, napr. fosforylovaných celulózových 

nanovlákien (Ghanadpour et al. 2015, Wang et al. 2017). V súčasnosti je výzvou najmä 

vytvorenie metód a nástrojov na zisťovanie informácií o štruktúre a vlastnostiach 

nanomateriálov, ale aj o ich zdravotných a environmentálnych rizikách a vypracovanie 

metód na posúdenie expozície nanomateriálom. Okrem zaužívaných analytických 

metód (termická analýza, infračervená spektroskopia, röntgenová difrakčná analýza), sa 

na analýzu nanočastíc používajú aj mikroskopické metódy, napr. mikroskopia 

atómových síl (AFM), skenovacia tunelová mikroskopia (STM). Nanomateriálom 

a nanotechnológiám je venované obrovské množstvo literatúry, ktoré poskytujú 

informácie od základných poznatkov až po najnovšie vedecké objavy. Je nemožné sa 

venovať všetkým aplikáciám nanočastíc, ktoré zasahujú do rôznych oblastí nášho 

života. V našom príspevku sme sa preto zamerali najmä na využitie nanočastíc 

v protipožiarnej ochrane dreva.  

 

CHARAKTERISTIKA A TYPY NANOMATERIÁLOV 

Z dôvodu špecifického zväčšenia pomeru povrchu k objemu častíc môžu mať 

nanočastice iné vlastnosti ako tie isté materiály, ktoré nemajú rozmery v rozsahu 

nanometrov. Fyzikálno-chemické vlastnosti nanomateriálov sa preto môžu výrazne 

odlišovať od vlastností látok s časticami väčších rozmerov (Nanomateriály ECHA). 

Nano-objekty existujú v rôznych tvaroch, formách a podobách. Podľa toho, v koľkých 

súradnicových osiach má daná štruktúra nanometrové rozmery, rozlišujeme: 

 nanoobjekty 0. dimenzie (patria tam nanočastice prvkov a ich zlúčenín, nanopeny a 

nanoporézne materiály),  

 nanoobjekty 1. dimenzie (nanovlákna, nanorúrky, nanotyče, nanodrôty a 

nanopásky) 

 nanoobjekty 2. dimenzie (tenké vrstvy, filmy, povlaky, rovinné makromolekuly 

typu grafén, nanosteny). 

Nanomateriály môžu byť tiež súčasťou iných materiálov, s ktorými vytvárajú 

nanokompozity, prípadne koloidné roztoky alebo gély. K najpoužívanejším 

nanomateriálom súčasnosti patria: 
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   Kovové častice striebra a zlata. Strieborné nanočastice majú výborné 

antibakteriálne vlastnosti, bez negatívneho účinku na makroskopické organismy. Za 

svoju toxicitu pre mikroorganismy vďačia chemickej reaktivite svojho povrchu 

(zmenšovaním rozmerov sa zväčšuje ich povrch) a schopnosti dobre prenikať cez 

bunečnú stenu mikroorganizmov. Používajú sa na prípravu antiseptických povrchových 

vrstiev, molekulárnych senzorov a čistiacich prostriedkov. Nanočastice zlata vykazujú 

tvarovo závislé optické a elektrické vlastnosti, sú extrémne reaktívne. Koloidné roztoky 

zlatých nanočastíc pomáhajú pri liečení rakoviny, Alzheimerovej choroby a 

reumatizmu. 

 
Obrázok 1 Koloidný roztok nanočastíc zlata rôznych veľkostí 

Figure 1 Colloidal solution of gold nanoparticles with different sizes 

(http://chemiris.chem.binghamton.edu/ZHONG/research_detail/research_1/detail.php) 

 

  Kvantové bodky - majú veľkosť rádovo 10 nm. Vyrábajú sa z polovodičových 

materiálov (Si, ZnSe, CdSe, CdTe). Vďaka ich rozmerom a schopnostiam meniť šírku 

tzv. zakázaného pásma v energetickom spektre, dokážu absorbovať a vyžarovať 

monochromatické žiarenie špecifickej vlnovej dĺžky (napr. červené, zelené a modré 

svetlo). To sa s výhodou využíva na zlepšenie kvality zobrazovacích prvkov na báze 

LED diód a na zvýšenie účinnosti fotovoltických panelov. 

   Uhlíkové nanorúrky a fulerény - uhlíkové nanorúrky predstavujú jednu 

z alotropických foriem uhlíka. Sú tvorené zrolovanou grafitovou rovinou 

s hexagonálnymi štruktúrami uhlíkových atómov. Majú priemer niekoľko nanometrov a 

dĺžku do mikrometrov. Vyznačujú sa vysokou pevnosťou, tvrdosťou, absorbanciou v 

oblasti infračerveného žiarenia, veľmi vysokou tepelnou vodivosťou a teplotnou 

stabilitou. Za určitých podmienok vynikajúco vedú elektrický prúd, ale pri zmene 

podmienok sa správajú ako polovodiče (v mnohých parametroch prekonávajú 

polovodičové materiály, z ktorých sa vyrábajú dnešné elektronické prístroje). Fulerény 

sú jednou z ďalších modifikácií uhlíka. Steny ich molekúl sú tvorené pravidelnými päť 

a šesťuholníkmi. Ich aplikačnou oblasťou je optoelektronika (fotovoltické články, 
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svetloemitujúce diódy), liečba nádorových chorôb (doprava toxických alebo 

rádioaktívnych látok vo vnútri fulerénu do blízkosti rakovinových buniek). 

                            
Obrázok 2 Modely uhlíkových nanorúrok a fulerénu C60 

Figure 2 Models of carbon nanotubes and fullerene C60 

(http://www.prochima.it/sintafoam-plus-resina-poliuretanica.html)   

(https://www.google.sk/search?q=fullerene&client) 

 

 Nanovlákna - majú priemer od 50 do 200 nm. Vyrábajú sa z uhlíka, 

polymérnych aj anorganických materiálov. Materiály z nanovlákien majú extrémnu 

schopnosť zväčšiť svoj objem a absorbovať tekutiny, pričom zostávajú, elastické a 

pevné. Slúžia ako filtre vzduchu a tekutín, respirátory, povrchy náplastí s hojivým 

účinkom, alebo ako súčasť materiálov nahradzujúcich poškodené tkanivo. 

            
Obrázok 3 Nanovlákna pod SEM mikroskopom 

Figure 3 Nanofibres under the SEM microscope 

(http://www.armadninoviny.cz/ceska-firma-vyviji-uniformu-z-nanovlaken.html) 

 

 Oxidy kovov TiO2 a ZnO - vynikajú optickými a katalytickými vlastnosťami. 

Ožiarená nanovrstva TiO2 mení svoje povrchové vlastnosti, čo sa využíva pri výrobe 

rôznych typov skiel, ktoré sa nezarosí (vodný kondenzát vytvorí súvislú vrstvu). 

Nanomateriály TiO2, ZnO sa pridávajú do opaľovacích krémov, kde slúžia ako 

ochranné látky proti UV žiareniu a do náterových látok. 
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Obrázok 4 Nanočastice ZnO (30-50 nm) a TiO2 (10-20 nm) pod SEM mikroskopom 

Figure 4 Nanoparticles ZnO (30-50 nm) and TiO2 (10-20 nm) under the SEM microscope 

(http://www.nanolabs.co.in/metal-oxide-nanoparticles.htm) 

 

VÝROBA NANOMATERIÁLOV 

Pri vytváraní nanomateriálov sa obvykle využívajú dve metódy. Prvou je postup zhora 

nadol (tzv. top-down), pri ktorom sa nanoobjekty vytvárajú zmenšovaním štruktúry už 

existujúceho materiálu. Druhou je metóda zdola nahor (tzv. bottom-up), kde sa výsledné 

nanoobjekty postupne skladajú z jednotlivých atómov alebo molekúl (obr. 5). 

 
Obrázok 5 Schematický náčrt metód Top-Down a Bottom-Up  

Figure 5 Schematic draw of Top-Down and Bottom-Up methods 

(https://www.researchgate.net/figure/Top-down-and-bottom-up-synthesis-of-

nanofabrication_fig1_277574475)  

 

Vybrané nanotechnologické postupy 

 Nanolitografia slúži na prípravu štruktúr špičkových integrovaných obvodov 

alebo mikro a nanoelektromechanických systémov. Na pripravený substrát sa nanesie 

tenká fotocitlivá vrstva (fotorezist), ktorá sa osvetlí (UV žiarením alebo laserom) cez 

vopred navrhnutú kovovú masku. Jej mnohonásobne zmenšený motív sa premietne na 

povrch substrátu. Pri vyvolaní fotorezistu sa odstránia buď neosvetlené, alebo len 

osvetlené miesta. Následne sa leptaním odstránia nechránené miesta substrátu a odstráni 

sa zvyšný fotorezist. Celý proces sa opakuje nanesením ďalšej vrstvy materiálu. Pri 
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výrobe prvkov s nanometrovými rozmermi sa fotorezistožaruje bez použitia masky 

(priamo pomocou elektrónového alebo iónového zväzku). 

 Nanoimprinting je technika, pri ktorej sa štruktúry vtláčajú pomocou 

pripravenej formy (matrice) do mäkkého polyméru, ktorý po ochladení stuhne a 

zachová si odtlačený vzor. Týmto spôsobom je možné vytvoriť nanoštruktúry rôznych 

tvarov s veľkosťou niekoľko nm aj na veľkých plochách. Ďalšou možnosťou je priame 

nanášanie vzorov pomocou nanoatramentu prostredníctvom hrotu AFM mikroskopu 

alebo špeciálnou tlačiarňou aj na flexibilný substrát. 

 Depozičné techniky slúžia na vytváranie tenkých vrstiev na povrchu vhodného 

substrátu. Rozlišujú sa fyzikálne a chemické depozičné techniky. Pri fyzikálnych sa 

využíva odparovanie atómov zo zdroja a ich následná kondenzácia na substráte (metóda 

laserovej ablácie, magnetrónové naprašovanie, metóda oblúkového výboja, pulzná 

laserová depozícia). Chemické techniky využívajú rozklad a kondenzáciu molekúl 

príslušnej látky najčastejšie pri vysokej teplote a za prítomnosti katalyzátora (chemická 

depozícia z pár, alkoholová katalytická depozícia, plazmou podporovaná chemická 

depozícia). 

 

NANOMATERIÁLY V PROTIPOŽIARNEJ OCHRANE DREVA  

Drevo, ako obnoviteľný prírodný materiál, sa využíva už tisícky rokov. Jeho aplikačné 

možnosti zahŕňajú širokú oblasť (od stavebného materiálu, cez palivo až po výrobu 

úžitkových predmetov a chemických látok). Vďačí za to dobrým mechanickým 

vlastnostiam, estetickej jedinečnosti a ľahkej biologickej odbúrateľnosti. Avšak drevené 

materiály, ak sú vystavené priamemu pôsobeniu plameňa alebo zdroja s vysokou 

teplotou, sú náchylné k termickej degradácii a horeniu. S cieľom zvýšenia odolnosti 

dreva voči týmto faktorom sa na jeho ochranu využívajú retardéry horenia, ktoré 

znižujú horľavosť fyzikálnou alebo chemickou cestou, najčastejšie však kombináciou 

oboch. Nátery s obsahom retardérov horenia vytvárajú na povrchu protipožiarne 

bariéry. V prípade pôsobenia požiaru sa materiál náteru rozkladá, čím vytvára vodu a 

plyny, ktoré sú schopné viazať kyslík. Vytvára sa zuhoľnatená vrstva, ktorá chráni 

povrch dreva pred ďalším spaľovaním (Bertolini et al. 2010). 

Používané retardéry horenia majú však v mnohých prípadoch negatívny vplyv na 

zdravie obyvateľstva a zaťažujú životné prostredie. Používanie látok spomaľujúcich 

horenie je v súčasnej dobe prehodnocované a na základe najnovších poznatkov o 
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toxicite a ekotoxicite bude možné pripraviť látky účinné a zároveň šetrnejšie voči 

životnému prostrediu. Všeobecne používané halogénované retardéry horenia sú síce 

účinné, ale ich bioakumulácia a potenciálna toxicita vedie k obmedzeniu ich výroby. V 

súčasnosti sa preferujú najmä kombinácie dusíkatých látok so zlúčeninami fosforu. 

Ďalšou alternatívou sú nanomateriály (Petrová et al. 2015).   

Výskum v tejto oblasti sa sústreďuje predovšetkým na oxid titaničitý TiO2 a oxid 

zinočnatý ZnO (Sun et al. 2012), oxid kremičitý SiO2 (Devi and Maji 2012), prípadne 

na ich kombináciu. Používajú sa aj ochranné povlaky na báze minerálov a ílov (Devi 

and Maji 2012) alebo primiešaním do epoxidových živíc (Bertolini et al. 2010).  

Ochranné povlaky, ako retardéry horenia, by mali byť obzvlášť šetrné k životnému 

prostrediu (bez zápachu, halogénov a bez rozpúšťadiel), ľahko sa aplikovať (štetcom 

alebo valčekom) a podľa možnosti by mali byť dokonale transparentné. 

Nanoštruktúrne povlaky môžu byť účinné aj ako spomaľovače horenia. Požiarna 

odolnosť môže byť zvýšená použitím prípravkov na báze nanočastíc oxidu titánu a 

oxidu kremíka. Jedná sa o vysoko výkonný tenkovrstvový náter na spomaľovanie 

horenia. Boli navrhnuté, aby spomaľovali šírenia plameňa a potláčali tvorbu dymu. 

Tento patentovaný samohasiaci dvojzložkový epoxidový náter vytvára vysoko priľnavú 

protipožiarnu bariéru na povrchu dreva. V prípade požiaru tento povlak vytvára vodu a 

plyny, ktoré uhasia požiar a poskytujú chladivý účinok na prednej strane plameňa. 

Hustá zuhoľnatená vrstva ďalej chráni povrch pred spaľovaním. 

 

Nanocelulóza – vlastnosti, príprava a využitie 

Celulóza je najrozšírenejší a najvýznamnejší biopolymér na Zemi, len v dreve sa ho 

nachádza takmer 50%. Má rozmanité použitie v rozličných oblastiach (papierenský a 

textilný priemysel, potravinárstvo, medicína, farmácia ap.). Možnosti využitia celulózy 

sa výrazne zvýšili po začatí prípravy nanocelulózy, ktorá má pozoruhodné fyzikálne, 

mechanické, biologické a chemické vlastnosti (veľký špecifický povrch, dobrá 

biokompatibilita, rýchla biodegradovateľnosť, nízka toxicita, výborné pevnostné 

vlastnosti a rozsiahle možnosti chemickej modifikácie)  

Nanocelulóza sa delí podľa spôsobu prípravy na celulózové nanokryštály (chemický 

spôsob) s rozmermi 3–20 nm (šírka) a 50–500 nm (dĺžka) a na celulózové nanovlákna 

(mechanický spôsob) s rozmermi 5–100 nm (šírka), 500 nm až mikrometre (dĺžka). 

Nanocelulózu možno pripraviť z rôznych zdrojov (drevo, buničina ap.), ako 
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perspektívne zdroje sa však dajú využiť aj zvyšky po enzymatickej hydrolýze dreva pri 

výrobe bioetanolu (Du et al. 2017), recyklovaný papier (Campano et al. 2017) 

a kukuričné klasy (Huang et al. 2017).  

 
Obrázok 6 Vlákna nanocelulózy 

Figure 6 Nanocellulose fibers  

(https://futuremarketsinc.com/the-market-for-nanocellulose-in-japan/) 

 

Nanocelulóza a kompozitné materiály s nanocelulózou (napr. s grafénom alebo 

kyselinou boritou) majú veľmi dobré izolačné vlastnosti a retardačné účinky voči ohňu. 

Materiály s takýmito vlastnosťami sú perspektívne z hľadiska výroby ekologických 

a bezpečných izolačných materiálov (Luo et al. 2015, Wicklein et al. 2015, 2016). 

 

ZÁVER 

Nanomateriály majú spravidla odlišné vlastnosti od častíc väčšej veľkosti najmä 

z dôvodu veľkého pomeru povrchu k ich objemu. Využívajú sa v rozličných oblastiach 

praktického života buď samostatne alebo v kombinácii s inými materiálmi. Zvyšujú 

odolnosť voči vode, fotostabilitu, zlepšujú mechanické vlastnosti materiálov, pomáhajú 

pri diagnostike a terapii niektorých chorôb a pri zlepšovaní životného prostredia ap. 

Intenzívny výskum prebieha aj pri ich aplikácií na zlepšovanie vlastností dreva a jeho 

odolnosti voči drevokazným hubám a drevokaznému hmyzu. Nanomateriály vrátane 

nanocelulózy sú perspektívne v oblasti ochrany dreva voči ohňu, čo môže mať 

významné využitie pri rozvíjajúcom sa trende drevených stavieb. 
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Abstract 

The draft of the Decree of the Ministry of Interior scopes issues of fire safety of high 

rise buildings, which are not solved yet and starting to be build on the territory of the 

Slovak republic. The amendment to the decree sets up new conditions for designing for 

fire safety of buildings regarding to extended option to use the wood as the ecologic, 

traditional and price friendly construction material and also puts clear criterions to 

define construction element with an emphasis on the flammability of the building. The 

draft of the Decree specifies and adds technical requirements to building constructions 

components and escape routes, which were required and justified by proffesional public. 

 

Keywords: construction element, construction unit, fire height, fire separating band, 

fire technical equipment 
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ÚVOD 

Rozvoj stavebného odvetvia, vývoj nových stavebných materiálov, požiadaviek na 

stavebné konštrukcie, požiadaviek na technické riešenie stavieb, prípadne spresnenia 

požiadaviek na technickú špecifikáciu v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavby 

v posledných rokoch vytváralo potrebu riešenia technických problémov novelizáciou 

vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 

protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení  neskorších 

predpisov.  

 

Navrhovaná novela sa týka problematiky požiarnej bezpečnosti stavieb veľmi vysokých 

budov, ktoré sa v súčasnosti začínajú navrhovať a realizovať aj na území Slovenskej 

republiky. Predmetná novela vyhlášky ustanovuje nové podmienky pre navrhovanie 

požiarnej bezpečnosti stavieb z hľadiska rozšírenia možnosti uplatnenia dreva ako 

ekologického, tradičného a cenovo prístupného  stavebného materiálu vo väčšom 

rozsahu. Spresňujú sa kritériá z hľadiska určenia druhu konštrukčného prvku s dôrazom 

na horľavosť stavby. Novela vyhlášky ďalej spresňuje a doplňuje technické požiadavky 

na konštrukcie, stavby, únikové cesty, ktoré vyplynuli z požiadaviek odbornej verejnosti 

a HaZZ na úseku požiarnej prevencie. 

 

NAVRHOVANÉ ZMENY A DOPLNENIA  

1. Konštrukčné prvky 

Zadefinovanie technickej špecifikácie konštrukčných prvkov v novele vyhlášky 

záväzným právnym predpisom, definuje základné konštrukčné prvky používané pri 

určovaní požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb, zároveň rieši použitie 

stavebných výrobkov a ich komponentov, ktoré sa pridávajú na konštrukčné prvky.  

 

Navrhované znenie:  

„§ 12 

Konštrukčné prvky 

(1) Konštrukčné prvky sú stavebné konštrukcie s požadovanými vlastnosťami 

v podmienkach požiaru. Vytvorené sú zo stavebných materiálov alebo komponentov. 

Konštrukčné prvky podľa triedy reakcie na oheň stavebných materiálov alebo 
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komponentov, z ktorých sú zhotovené a ktoré zabezpečujú ich požiarnu odolnosť alebo 

nosnosť a stabilitu, sa podľa ich vplyvu na intenzitu požiaru triedia na: 

a) konštrukčné prvky druhu D1, 

b) konštrukčné prvky druhu D2, 

c) konštrukčné prvky druhu D3. 

(2) Konštrukčné prvky druhu D1 počas požadovanej požiarnej odolnosti nezvyšujú 

intenzitu požiaru, pretože stavebné materiály alebo komponenty 

z ktorých sú zhotovené, majú triedu reakcie na oheň A1 alebo A2, alebo 

s triedou reakcie na oheň inou ako A1 alebo A2, ktoré nezabezpečujú nosnosť a stabilitu 

konštrukčného prvku, sú uzavreté stavebnými materiálmi alebo komponentmi s triedou 

reakcie na oheň A1 alebo A2 tak, že v požadovanom čase požiarnej odolnosti sa 

nezapália a neuvoľňuje sa z nich teplo.  

(3) Konštrukčné prvky druhu D2 počas požadovanej požiarnej odolnosti nezvyšujú 

intenzitu požiaru, pretože stavebné materiály alebo komponenty s triedou reakcie na 

oheň inou ako A1 alebo A2 sú uzavreté stavebnými materiálmi alebo komponentmi 

s triedou reakcie na oheň A1 alebo A2 tak, že v požadovanom čase požiarnej odolnosti 

sa nezapália a neuvoľňuje sa z nich teplo. 

(4) Horľavé materiály a komponenty uzavreté vo vnútri konštrukčných prvkov druhu 

D1 a D2 nesmú počas požadovanej doby požiarnej odolnosti dosiahnuť teplotu 

vzplanutia; ak táto nie je jednoznačne určená, teplota vzplanutia je 180 °C. Čas 

potrebný na dosiahnutie teploty vzplanutia je možné preukázať experimentálne alebo 

výpočtom. 

(5) Konštrukčné prvky druhu D3 sa počas požadovanej požiarnej odolnosti môžu 

zapáliť a zvyšovať intenzitu požiaru a nemožno ich posudzovať ako konštrukčné prvky 

druhu D1 alebo druhu D2.   

(6) Konštrukčný prvok druhu D2 možno nahradiť konštrukčným prvkom druhu D1. 

Konštrukčný prvok druhu D3 možno nahradiť konštrukčnými prvkami druhu D2 alebo 

druhu D1. 

(7) Stavebné výrobky a ich a komponenty, ktoré sa pridávajú na konštrukčné prvky, 

tvoria ich povrchovú úpravu. Povrchová úprava sa nezohľadňuje pri zatrieďovaní 

konštrukčného prvku.   

(8) Na reagujúce nátery zvyšujúce požiarnu odolnosť konštrukčných prvkov 

zhotovených len zo stavebných materiálov alebo z komponentov triedy reakcie na oheň 
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A1 alebo A2, ktoré majú hrúbku najviac 5 mm a triedu reakcie na oheň najviac C-s2, d0 

a ochranné medzivrstvy požiarnych skiel, sa pri zatrieďovaní konštrukčného prvku 

neprihliada.“. 

 

2. Konštrukčné celky 

Konštrukčné celky sú popisované v § 13. Začlenenie stavby do konštrukčného celku 

stavby patrí medzi najpodstatnejšie podmienky z hľadiska ďalšieho určovania 

požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť stavby. Znenie navrhovanej zmeny vyhlášky 

je prispôsobené stavebnej terminológií s presnejšou definíciou jednotlivých 

konštrukčných celkov. Zároveň pri zmiešanom konštrukčnom celku stavby sú 

akceptované nové technické riešenia na základe vedeckých poznatkov podložené 

skúšobnými metódami. Ďalšou podstatnou navrhovanou zmenou pri konštrukčných 

celkoch je doplnenie odseku 9, ktorý umožňuje pri zmiešanom konštrukčnom celku 

alebo horľavom konštrukčnom celku stavby riešiť prvé nadzemné požiarne podlažie 

vyhotovené v nehorľavom prevedení ako požiarne úseky v nehorľavom konštrukčnom 

celku. Táto navrhovaná zmena umožňuje zrealizovať niektoré stavebné riešenia, ktoré 

boli doteraz nemožné, napríklad umiestniť vstavanú garáž v takejto stavbe.  

 

Navrhované znenie § 13:  

„§ 13 

Konštrukčné celky 

(1) Konštrukčný celok stavby vyjadruje skladbu konštrukčných prvkov v stavbe.  

(2) Z hľadiska horľavosti sa konštrukčné celky stavieb alebo ich časti členia na  

a) nehorľavé,  

b) zmiešané alebo  

c) horľavé.  

(3) Nehorľavý konštrukčný celok má stavba, ak nosné konštrukcie zabezpečujúce 

stabilitu stavby a požiarne deliace konštrukcie stavby pozostávajú len z konštrukčných 

prvkov druhu D1.  

(4) Zmiešaný konštrukčný celok má stavba, ak  

a) zvislé nosné konštrukcie zabezpečujúce stabilitu stavby a zvislé požiarne deliace 

konštrukcie stavby sú len druhu D1; ostatné nosné konštrukcie stavby a požiarne 

deliace konštrukcie stavby môžu byť druhu D2, alebo  
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b) nosné konštrukcie zabezpečujúce stabilitu stavby a požiarne deliace konštrukcie 

stavby sú len druhu D2, pričom súčasne platí, že  

1. nosné komponenty týchto konštrukčných prvkov majú triedu reakcie na oheň 

najmenej D-s2, d0,  

2. všetky dutiny v týchto konštrukčných prvkoch sú celkom vyplnené komponentmi 

triedy reakcie na oheň A1 alebo A2 s teplotou tavenia najmenej 1 000 °C,  

3. upevnenie komponentov v dutinách týchto konštrukčných prvkov vylúči ich pohyb 

a vypadnutie; to platí aj vtedy, ak vonkajší komponent konštrukčného prvku 

prestane plniť ochrannú funkciu.            

(5) Horľavý konštrukčný celok má stavba vtedy, ak nosné konštrukcie zabezpečujúce 

stabilitu stavby a požiarne deliace konštrukcie stavby sú  

a) len druhu D2 a tieto nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 písm. b), alebo  

b) druhu D1, druhu D2 alebo druhu D3; tento konštrukčný celok však nespĺňa 

požiadavky na nehorľavý konštrukčný celok stavby alebo zmiešaný konštrukčný celok 

stavby.  

(6) Odseky 3 až 5 sa vzťahujú aj na časť stavby.  

(7) Konštrukčný celok pre časť stavby sa považuje za samostatný, ak je časť stavby 

staticky nezávislá a oddelená po celej výške stavby požiarnymi deliacimi konštrukciami 

vyhotovenými z konštrukčných prvkov druhu D1 a staticky nezávislými nosnými a 

požiarnymi deliacimi konštrukciami na nosných konštrukciách vyhotovených z 

konštrukčných prvkov druhu D2 alebo druhu D3.  

(8) Stavba, ktorá má len v podzemných podlažiach požiarne deliace konštrukcie a nosné 

konštrukcie vyhotovené z konštrukčných prvkov druhu D1, a v nadzemných podlažiach 

má požiarne deliace konštrukcie a nosné konštrukcie vyhotovené z konštrukčných 

prvkov druhu D2 alebo požiarne deliace konštrukcie a nosné konštrukcie vyhotovené z 

konštrukčných prvkov druhu D3, považuje sa za stavbu s nehorľavým konštrukčným 

celkom len v podzemných podlažiach. V ostatných nadzemných podlažiach sa stavba 

považuje podľa druhu použitých konštrukčných prvkov za stavbu so zmiešaným 

konštrukčným celkom alebo s horľavým konštrukčným celkom.  

(9) Ak má stavba v prvom nadzemnom podlaží požiarne deliace konštrukcie a nosné 

konštrukcie vyhotovené z konštrukčných prvkov druhu D1 a v ostatných nadzemných 

podlažiach má požiarne deliace konštrukcie a nosné konštrukcie vyhotovené z 

konštrukčných prvkov druhu D2 alebo druhu D3, môžu sa požiarne úseky v prvom 
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nadzemnom podlaží posudzovať ako v nehorľavom konštrukčnom celku. V ostatných 

nadzemných podlažiach sa stavba považuje podľa druhu použitých konštrukčných 

prvkov za stavbu so zmiešaným konštrukčným celkom alebo s horľavým konštrukčným 

celkom v stavbe s požiarnou výškou nadzemnej časti a podlažnosťou určenou od úrovne 

prvého nadzemného podlažia. Takáto stavba nemusí mať žiadne podzemné podlažie.   

(10) Pri zatrieďovaní konštrukčného celku sa nezohľadňuje konštrukčný prvok  

a) ktorý sa nachádza nad požiarnym stropom posledného požiarneho nadzemného 

podlažia, ak požiarny strop nie je staticky závislý od týchto konštrukčných prvkov,  

b) v poslednom požiarnom nadzemnom podlaží v stavbe s nehorľavým alebo 

zmiešaným konštrukčným celkom, ktorá má viac ako dve nadzemné podlažia a 

požiarnu výšku najviac 22,5 m,  

c) požiarnych deliacich konštrukcií a nosných konštrukcií v stavbe, umiestnených 

vo väčších požiarnych úsekoch, ak tieto konštrukcie nezabezpečujú stabilitu 

konštrukčného celku a neohraničujú požiarny úsek, v ktorom sú umiestnené.“. 

 

3. Požiarny pás 

Navrhovaná zmena vyplynula z požiadaviek na jasné znenie a zosumarizovanie 

požiadaviek pre časť obvodovej steny - požiarne pásy. Požiadavky sú špecifikované 

v § 44. V predmetnom paragrafe v odseku 2 sa dopĺňa hodnota indexu šírenia plameňa 

po povrchu požiarneho pásu a jeho styk s inou požiarnou konštrukciou požiarneho 

úseku. Navrhované znenie odseku 3 ustanovuje minimálnu požiadavku na odolnosť 

požiarneho pásu. Odsek 6 umožňuje nahradiť požiarny pás ustúpením obvodovej steny 

alebo predĺžením požiarnej steny alebo požiarneho stropu, pričom je určená ich 

minimálna hodnota po obvode v metroch. Navrhovaný odsek 7 v písmene c) 

podrobnejšie kategorizuje na príkladoch stavby, ktoré sú určené najmä pre osoby 

neschopné samostatného pohybu alebo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Zároveň sa navrhuje vypustiť povinnosť vyhotovovať v stavbách na ubytovanie 

požiarny pás pre stavby do požiarnej výšky 12 m. V odseku 8 je doplnené ustanovenie 

na základe ktorého je možné nahradiť zvislý požiarny pás požiarnou stenou 

z konštrukčného prvku D1 prechádzajúcou až do líca obvodovej steny medzi 

požiarnymi úsekmi tvorenými obytnými bunkami v stavbách na ubytovanie. Nad 

požiarnu výšku 12 m musí byť pre tento druh stavby vždy vyhotovený vodorovný 

požiarny pás a vyhotovenie stavby ako nehorľavý konštrukčný celok a od požiarnej 
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výšky nad 22,5 m musia povrchové úpravy a exteriérové obklady obvodových stien 

z vonkajšej strany stavby obsahovať len materiály, komponenty a stavebné výrobky 

s triedami reakcie na oheň A1 alebo A2, čo eliminuje rozšírenie požiaru po obvodovej 

stene stavby.  

 

Znenie § 44 je navrhnuté: 

„§ 44 

Požiarny pás 

(1) Požiarny pás je časť obvodovej steny, ktorá bráni šíreniu požiaru v zvislom 

smere alebo vo vodorovnom smere do vedľajšieho požiarneho úseku. 

(2) Požiarny pás je konštrukčný prvok druhu D1 s vonkajšou povrchovou 

úpravou s indexom šírenia plameňa is = 0 a musí sa stýkať s požiarnou stenou alebo 

s požiarnym stropom. Na požiarny pás sa vzťahuje  § 43 ods. 2 a 3 rovnako. 

(3) Najnižšia požadovaná požiarna odolnosť požiarneho pásu sa určuje podľa 

požadovanej vyššej požiarnej odolnosti obvodovej steny dvoch susedných požiarnych 

úsekov, ktoré oddeľuje požiarny pás.  

(4) Na mieste styku obvodovej steny s požiarnou stenou alebo s požiarnym 

stropom musí byť v obvodovej stene vyhotovený požiarny pás so šírkou najmenej 

a) 0,9 m, ak je ekvivalentný čas trvania požiaru najviac 45 min, alebo ak je výpočtové 

požiarne zaťaženie najviac 45 kg.m-2, alebo ak je index skladovaných materiálov 

najviac 2,0, alebo 

b) 1,2 m, ak je ekvivalentný čas trvania požiaru viac ako 45 min, alebo ak je výpočtové 

požiarne zaťaženie viac ako 45 kg.m-2, alebo ak je index skladovaných materiálov 

viac ako 2,0. 

(5) Úpravou podľa odseku 4 nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.5) 

(6) Požiarny pás možno nahradiť 

a) ustúpením alebo vystúpením líca obvodovej steny najmenej o 0,6 m v dĺžke aspoň 

1,2 m,  

b) predĺžením požiarnej steny alebo požiarneho stropu pred líce obvodovej steny tak, že 

rozvinutý vonkajší obvod predĺženej požiarnej steny alebo požiarneho stropu je 

najmenej 1,2 m.  

(7) Požiarny pás nemusí byť vyhotovený 
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a) ak je aspoň na jednej strane požiarnej steny alebo požiarneho stropu požiarny úsek 

bez požiarneho rizika; to neplatí na požiarny úsek chránenej únikovej cesty,  

b) ak je aspoň na jednej strane požiarnej steny priestor bez požiarneho rizika široký 

najmenej 2,5 m, 

c) vo výrobných stavbách, v stavbách poľnohospodárskej výroby a v nevýrobných 

stavbách s požiarnou výškou najviac 12 m; to neplatí pre požiarny úsek chránenej 

únikovej cesty, pre stavby zdravotníckych zariadení a pre stavby, ktoré sú určené pre 

osoby neschopné samostatného pohybu a osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, 

d) na mieste styku požiarneho stropu s obvodovou stenou nad chránenou únikovou 

cestou, 

e) na mieste styku požiarnej steny a obvodovej steny, v ktorej sú umiestnené vjazdy    

do garáže, 

f) ak sú požiarne úseky na obidvoch stranách požiarnej deliacej konštrukcie chránené 

stabilným hasiacim zariadením; pre požiarne pásy na mieste styku obvodovej steny 

a požiarneho stropu to platí najviac na desať nad sebou umiestnených podlaží; ich 

súčasťou môže byť aj technické podlažie podľa § 5 ods. 2 písm. a), ktoré sa do počtu 

podlaží nezapočítava. 

(8) V obvodových stenách stavieb na ubytovanie s požiarnou výškou väčšou ako 

12 m, sa na mieste ich styku s požiarnou stenou medzi požiarnymi úsekmi, ktoré tvoria 

obytné bunky, nemusí vyhotoviť zvislý požiarny pás, ak požiarnu stenu tvorí 

konštrukčný prvok druhu D1 a tento konštrukčný prvok presahuje až do líca obvodovej 

steny.   

(9) Na vyhotovenie požiarnych pásov pri požiarnych stenách medzi stavbami sa 

ustanovenia odseku 7 písm. a) až e) nevzťahujú.“. 

 

4. Povrchová úprava konštrukcie 

V navrhovanej zmene § 48, sa ustanovujú požiadavky na povrchové úpravy stavebných 

konštrukcií vo vnútri požiarneho úseku a povrchové úpravy a obklady obvodových stien 

z vonkajšej strany stavby. Zmenou je určená základná požiadavka na povrchové úpravy 

stavebných konštrukcií, ktoré nesmú prispievať k šíreniu požiaru. Jednotlivé technické 

riešenia, odlišné od vyhlášky, je možné považovať za splnené aj vtedy, ak sa postupuje 

podľa ustanovení osobitného predpisu STN 920201 Požiarna bezpečnosť stavieb. 

Spoločné ustanovenia. 
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5. Požiarne zariadenia 

Technický pokrok v oblasti stavebníctva zmenil spôsob výstavby na Slovensku.  Stavby 

sa stavajú podstatne vyššie ako tomu bolo v minulosti. Vzhľadom k tejto skutočnosti 

rastie počet stavieb  v ktorých je navrhované, vybaviť stavbu požiarnymi zariadeniami. 

Pri výške stavby nad 45 m zariadením elektrickej požiarnej signalizácie a pri výške 

stavby nad 60 m je povinnosť vybaviť stavbu stabilným hasiacim zariadením. 

 

6. Zhromažďovací priestor 

Navrhovanou úpravou § 92 ods. 6, sú spresnené požiadavky na vnútorný 

zhromažďovací priestor a odstránená nejednoznačnosť požiadaviek na vetranie 

vnútorného zhromažďovacieho priestoru. Menené znenie § 92 ods. 6: „Vnútorný 

zhromažďovací priestor musí byť vybavený zariadením na odvod tepla a splodín 

horenia. Vo vnútornom zhromažďovacom priestore, v ktorom má súčiniteľ horľavých 

látok hodnotu najviac 0,75, priemerné požiarne zaťaženie je najviac 15 kg.m-2 

a súčiniteľ odvetrania má hodnotu najviac 0,8, možno nahradiť zariadenie na odvod 

tepla a splodín horenia otvormi, ktoré umožňujú prístup vzduchu pri požiari, pričom 

najmenej polovica plochy týchto otvorov je umiestnená v hornej tretine výšky 

obvodových konštrukcií alebo v strešnej konštrukcii.“ 

 

7. Prvé nadzemné požiarne podlažie a požiarna výška 

Navrhuje sa spresnenie stanovenia požiarnej výšky pre výrobné a nevýrobné stavby, 

pričom pri nevýrobných stavbách sa zohľadňuje aj počet osôb nachádzajúcich sa 

na poslednom podlaží stavby. Pri zohľadnení osôb bola základnou požiadavkou 

zabezpečiť pre osoby nachádzajúce sa vo vyšších podlažiach väčšiu bezpečnosť hlavne 

z hľadiska podlažia na ktorom sa nachádzajú. Znenie § 7 ods. 5 je: 

„(5) Požiarna výška je výška nadzemnej časti stavby alebo podzemnej časti stavby  

meraná 

a) vo výrobnej stavbe od podlahy prvého nadzemného požiarneho podlažia po podlahu   

posledného požiarneho podlažia, 

b) v nevýrobnej stavbe od podlahy prvého nadzemného požiarneho podlažia po podlahu 

posledného požiarneho podlažia, alebo po podlahu posledného podlažia, ak sa na ňom 

nachádza viac ako 10 osôb.“ 
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Obrázok 13 Určenie prvého nadzemného požiarneho podlažia a požiarnej výšky 
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8. Jednopodlažný požiarny úsek 

Vypustením zatriedenia skladu s plochou väčšou ako 100 m2, v ktorom je náhodné 

požiarne zaťaženie viac ako 60 kg.m-2 do jednopodlažného požiarneho úseku v § 6 ods. 

6 písm. e), nedochádza k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti. Rozhodujúcim kritériom 

zostáva maximálny dovolený počet podlaží požiarneho úseku, veľkosť požiarneho 

úseku a vybavenie požiarneho úseku požiarnotechnickými zariadeniami.  

Navrhovaná úprava v písmene e) definujúca sklad horľavých plynov alebo 

sklad horenie podporujúcich plynov ako jednopodlažný požiarny úsek, je  zosúladením 

s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 124/2000 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie 

podporujúcimi plynmi.  

 

9. Dovolený čas evakuácie osôb na únikových cestách 

Navrhovanou zmenou prílohy č. 8 sa v stavbách optimalizujú dovolené časy evakuácie 

osôb na únikových cestách. Táto potreba vyplýva z praktických skúsenosti špecialistov 

požiarnej ochrany a odbornej verejnosti.  

 

Tabuľka 3 Dovolený čas evakuácie osôb na únikových cestách 

 

Úniková cesta 

dovolený čas evakuácie osôb *) tu max 

v min 

jediná  

úniková cesta 

viac  

únikových ciest 

 

 

Nechránená úniková 

cesta v požiarnom úseku 

so súčiniteľom 

horľavých látok „a“ 

 

do 0,7 **) 3,0 5,0 

0,9 2,3 4,0 

1,1 1,7 3,5 

1,3 1,0 2,5 

nad 1,3 0,75 1,5 

 

Nechránená úniková 

cesta v požiarnom úseku 

do 0,55 **) 3,0 5,0 

1,2 2,5 4,0 

2,7 1,5 2,5 
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s pravdepodobnosťou 

vzniku a rozšírenia požiaru „p1“ 

nad 2,7 0,75 1,5 

 

Čiastočne chránená úniková 

cesta 

v požiarnom úseku 

podľa § 51  

ods. 4 písm. 

a)   

4,0 6,0 

podľa § 51  

ods. 4 písm. 

b)   

3,0 4,0 

podľa § 51  

ods. 4 písm. 

c) 

- 6,0 

 

Chránená úniková cesta 

 

typu A 6,0 10,0 

typu B 15,0 20,0 

typu C 30,0 30,0 

Vysvetlivky: 

    *)  Dovolený čas  evakuácie osôb sa znižuje  pri použití únikového rebríka, a to o 0,5 

min  na každých začatých  8 m prekonávaného výškového  rozdielu;  pri  použití  

sklzných  tyčí  a sklzných žľabov sa dovolený čas evakuácie neznižuje. 

   **)   Pre medziľahlé  hodnoty sa dovolený čas evakuácie osôb môže určiť lineárnou 

interpoláciou.“.  

 

ZÁVER 

Stavebný priemysel je dynamická sféra. Dosah na jeho vývoj má úroveň poznania a 

technický pokrok v oblasti stavebných materiálov, postupov, požiadaviek na stavby 

a vkus stavebníkov. Tento stav zároveň vyvoláva požiadavky na stanovenie záväzných 

pravidiel, ktoré rešpektujú požiadavky na bezpečné technické riešenie stavieb v oblasti 

požiarnej ochrany. Vzhľadom na dynamiku zmien v oblasti stavebníctva, sa dá 

očakávať, že zmeny právnych predpisov v oblasti požiarnej ochrany bude potrebné 

primať v opakovaných intervaloch.  
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Abstract 

Due to large variability of input parameters that affect development and intensity 

of fire in buildings, prediction of thermal loading and construction response is difficult. 

One of the options to determine fire resistance of construction consists of using 

advanced modelling tools for fire simulation and construction analysis with applied 

thermal loading. The aim of this paper was to determine fire resistance of chosen 

loadbearing construction element by using numerical techniques and to compare it with 

results of Eurocode calculation. 

 

Keywords: fire resistance, steel column, numerical fire simulation, application of fire 

loading, numerical analysis of load-bearing element. 
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ÚVOD 

Požiar ako mimoriadne zaťaženie v budovách je predmetom dlhoročného sledovania, 

výskumu a aplikácií do numerických metód. Na základe faktu, že vznik, priebeh 

a taktiež aj zánik požiaru závisí od niekoľkých faktorov, sa dá povedať, že každý požiar 

je špecifický a je ťažké unifikovať jeho priebeh. Pri teoretickej analýze zaťaženia 

konštrukcií požiarom je dôležité poznať typ a množstvo paliva (počiatočné podmienky), 

t. j. požiarneho zaťaženia, charakteristiku priestoru so zameraním na konštrukčné 

materiály, uzavreté a otvorené plochy, prívod vzduchu a odvod horúceho vzduchu 

a dymu (okrajové podmienky). 

 

ROZBOR PROBLEMATIKY 

Priebeh požiaru 

Priebeh požiaru môže byť určený zákonitosťami fyzikálne podložených tepelných 

zaťažení (použitím jednoduchých alebo zdokonalených modelov požiaru) alebo 

alternatívne použitím predpisových pravidiel tepelného zaťaženia daného nominálnym 

požiarom popísaným v norme STN EN 1991-1-2 [1] v Eurokóde 1. Táto norma [1] 

rozlišuje 3 nominálne požiarne krivky: 

 normová teplotná krivka, 

 vonkajšia požiarna krivka, 

 uhľovodíková požiarna krivka. 

Pre posúdenie prvkov konštrukcie na účinky požiaru v budove sa štandardne používa 

normová teplotná požiarna krivka, ktorá vyjadruje teplotu plynov v danom požiarnom 

úseku v čase požiaru t [min] vzťahom: 

 𝜃 = 20 + 345𝑙𝑜𝑔 (8𝑡 + 1) (1) 

Pri použití požiarnych modelov pre určenie teploty plynu v požiarnom úseku norma [1] 

rozlišuje požiarne modely zjednodušené a zdokonalené. Zjednodušené požiarne modely 

sú založené na špecifických fyzikálnych parametroch s obmedzenou oblasťou použitia. 

Zdokonalené požiarne modely musia brať do úvahy vlastnosti plynu, zmenu hmotností 

a zmenu energie.  

Pre normové posúdenie vybraného prvku na účinky zaťaženia požiarom bol použitý 

výpočet teploty plynov v blízkosti prvku podľa normovej požiarnej krivky vzorcom (1) 
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a následne bola jeho požiarna odolnosť určená numerickým prístupom s použitím 

fluidného dynamického modelu požiaru (CFD – Computational Fluid Dynamics). 

 

Pre normové posúdenie vybraného prvku na účinky zaťaženia požiarom bol použitý 

výpočet teploty plynov v blízkosti prvku podľa normovej požiarnej krivky vzorcom (1) 

a následne bola jeho požiarna odolnosť určená numerickým prístupom s použitím 

fluidného dynamického modelu požiaru (CFD – Computational Fluid Dynamics). 

 

Vybraný prvok pre posúdenie 

Pre pochopenie základného princípu a pravidiel numerickej simulácie zaťaženia 

požiarom a sledovanie odozvy konštrukcie bol pre analýzu vybraný jeden konštrukčný 

prvok halového objektu. (návrh, výkresová dokumentácia a statická analýza celej 

konštrukcie je k nahliadnutiu v diplomovej práci [2]). Ide o vonkajší stĺp priečnej väzby 

určený pri statickom výpočte za najviac namáhaný pri kombinácii všetkých pôsobiacich 

zaťažení pre medzný stav únosnosti. Prierez stĺpu bol navrhnutý na vnútorné sily 

vznikajúce pri tejto kombinácii na valcovaný oceľový profil HEA 180. Poloha 

vybraného konštrukčného prvku vzhľadom k celej konštrukcii oceľovej haly je 

vyznačená na priestorovom modeli haly (Obrázok 14), ktorý bol vytvorený v rámci 

statickej analýzy [2] v programe SCIA Engineer. 

 

 
Figure 8 Chosen load-bearing element for numerical analysis 

Obrázok 14 Vybraný konštrukčný prvok pre numerickú analýzu 

 

Požiarne zaťaženie 

Plánovaným využitím navrhnutého objektu určeného pre analýzu zaťaženia požiarom je 

skladovanie dreveného nábytku v demontovanom stave. 

Jedným zo vstupných parametrov do numerickej analýzy požiaru je určenie priebehu 

jeho výkonu v čase, ktorý okrem iného závisí aj na druhu a množstve paliva. 

Najčastejšie sa vyjadruje ako výkon na jednotku plochy – W/m2. Keďže neexistuje 
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žiadny predpis na charakterizovanie konkrétne skladovaného nábytku ako požiarneho 

zaťaženia, jeho hodnota bola určená odhadom pomocou dostupnej zahraničnej literatúry 

[3] a anglickej normy PD 7974-1:2003 [4]. Na základe hodnôt rýchlosti úniku tepla 

skladovaných materiálov v [4] a výsledku orientačného výpočtu pre drevené palety 

podľa [3] bola odborným odhadom určená hodnota 3000 kW/m2 pre charakterizovanie 

skladovaného dreveného nábytku (v demontovanom stave) ako požiarneho zaťaženia. 

 

Použité modelovacie nástroje 

Numerická analýza požiarnej odolnosti stĺpa bola zrealizovaná v dvoch krokoch: 

1. Numerická simulácia šírenia požiaru v programe FDS s nadstavbou 

PYROSIM. 

2. Numerická analýza požiarnej odolnosti prvku v programe ADINA. 

Pomocou CFD dokáže systém FDS nasimulovať požiarne scenáre optimalizované pre 

pomalé horenie riadené teplom, čo umožňuje jeho flexibilné použitie pre rôzne druhy 

požiarov. Po úspešnom prevedení simulácie požiaru bolo potrebné získané výsledky, t.j. 

teploty sledovaného konštrukčného prvku v čase, aplikovať spolu v kombinácii so 

stálym zaťažením na prvok a sledovať jeho statické pôsobenie. Na prevedenie týchto 

krokov bol vybraný výpočtový systém ADINA Structures. Široká škála možností 

využitia softwaru ADINA je založená na základe spoľahlivých a účinných výpočtových 

postupov metódy konečných prvkov (MKP), ktorej princíp spočíva v diskretizácii 

spojitého kontinua do určitého (konečného) počtu prvkov, pričom zisťované parametre 

sú určované v jednotlivých uzlových bodoch [5]. 

 

EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

Určenie požiarnej odolnosti výpočtom podľa STN EN 1991-1-2 

Parametrom charakterizovania požiarnej odolnosti prvku (konštrukcie) je čas t [min], 

počas ktorého si prvok plní svoju nosnú funkciu (kritérium „R“). Pri analýze prvku na 

účinky požiaru ponúka norma STN EN 1993-1-2 [6] dva prístupy pre určenie času t – 

na základe odolnosti prvku a na základe kritickej teploty: 

1. Posúdenie požiarnej odolnosti na základe odolnosti prvku v čase t. 

Požiarna odolnosť sa overuje splnením podmienky, kde Efi,d predstavuje návrhový 

účinok zaťažení pre požiarnu návrhovú situáciu a Rfi,d,t je zodpovedajúca návrhová 

odolnosť prúta v čase t: 
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 𝐸 , ≤ 𝑅 , ,  (2) 

Týmto prístupom bola požiarna odolnosť stĺpa určená na t = 927 sekúnd = 15 minút 27 

sekúnd pri využiteľnosti prierezu na 99 %. 

2. Posúdenia požiarnej odolnosti na základe kritickej teploty θa,crit pre čas t . 

Požiarna odolnosť sa overuje určením hodnoty kritickej teploty a následným 

overením podmienky pre teplotu ocele v čase požiaru θa,t: 

 𝜃 , ≤ 𝜃 ,  (3) 

Požiarna odolnosť stĺpa podľa 2. prístupu je t = 1056 sekúnd = 17 minút 36 sekúnd. 

Numerická simulácia šírenia požiaru a aplikácia požiarneho zaťaženia na vybraný 

nosný prvok 

Sledovanie účinkov požiaru bolo zvolené len na jednom stĺpe konštrukcie a z tohto 

dôvodu bolo postačujúce numerickú simuláciu požiaru vytvoriť len v určitej časti haly. 

Konkrétne boli vymodelované tri priečne väzby s vonkajším stĺpom a časťou 

priehradovej konštrukcie jednej lode haly, pričom sledovaný stĺp bol súčasťou strednej 

priečnej väzby (Obrázok 15).  

 
Figure 9 3D space model for fire simulation in PyroSim (FDS) 

 

 

Zvolený spôsob špecifikovania priebehu požiaru prebehol vytvorením povrchu pre 

požiar a zadefinovaním miery uvoľňovania tepla určeného na hodnotu 3000 kW/m2 pre 

navrhovaný skladovaný materiál (požiarne zaťaženie). Požiarne zaťaženie bolo v 3D 

modeli umiestnené do bezprostrednej blízkosti sledovaného stĺpa so zadefinovaním 

prvkov chemického zloženia potrebného pre simuláciu FDS. Dĺžka simulácie požiaru je 

udaná časom v sekundách a vo výpočtovom modeli bola určená na 900 sekúnd.  

 

Na sledovanie teplôt vzduchu alebo konštrukcií počas požiaru slúžia meracie body. 

V našom prípade sa meracie body umiestnili na stenu, vnútornú a vonkajšiu pásnicu 

sledovaného stĺpu každých 200 mm v smere osi z  (Obrázok 19).  

Obrázok 15 3D model priestoru pre simuláciu požiaru v PyroSim (FDS) 
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Možnosťami zobrazenia výsledkov (modul Smokeview) sú buď samotný požiar, dym 

alebo kombinácia požiaru a dymu. Vybrané boli grafické výstupy ohňa (Obrázok 16-a) 

a kombinácie ohňa s dymom (Obrázok 16-b) v časových intervaloch 200 sekúnd 

v rozhraní trvania simulovaného požiaru 0 – 900 sekúnd. 

 
Figure 10 Graphic interpretation of fire simulation output (a-fire, b-fire + smoke) 

Obrázok 16 Grafická prezentácia výstupov simulácie požiaru (a-oheň, b-oheň + dym) 

Výstupom simulácie požiaru boli teploty ocele konštrukčných prvkov v meracích 

bodoch zadaných už pri vytváraní modelu. Tieto teploty boli zhrnuté v tabuľkách vo 

forme teploty v čase požiaru a následne boli aplikované do výpočtového modelu 

konštrukčného prvku v programe ADINA. Na Obrázku 17 je graficky zhrnutý priebeh 

teplôt jednotlivých bodov prierezu v trojosových grafoch popisujúcich teplotu, čas 

a výšku nosníka.  

 

Figure 11 Graphic interpretation of steel column temperature progress 
Obrázok 17 Grafická interpretácia priebehu teplôt ocele na stĺpe 
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V softwarovom systéme ADINA bol vytvorený priestorový škrupinový model stĺpu 

výšky 7,6 m s prierezom HEA 180 (Obrázok 18-a). V kotvení stĺpa sa neuvažuje s 

poddajnosťou prípoja v mieste styku pätnej dosky a betónovej základovej pätky t. j. 

zadefinované je pevné uloženie plechu. V hlave stĺpa je umiestnený čelný plech hrúbky 

10 mm (Obrázok 18-c) spolu s pomocnou výstuhou v kritickom mieste vzhľadom 

k požiarnej odolnosti umiestnenej 200 mm pod čelnou. Čelný plech je spojený 

s prierezom stĺpa tuhou líniovou väzbou a zabezpečuje rovnomerný roznos zaťaženia do 

plochy oceľového prierezu. Na Obrázku  18-d je zobrazený detail prvkov kotvenia 

v päte stĺpa. 

 
Figure 12 Numerical model of column (a-globally, b-color partition of element groups, c-column 

top in detail, d-column base in detail) 
Obrázok 18 Schéma výpočtového modelu stĺpu (a-model celkovo, b-farebné rozdelenie podľa 

skupín prvkov, c-detail v hlave stĺpa, d-detail v päte stĺpa) 

 

Pre definovanie okrajových podmienok v hlave stĺpa boli aplikované lineárne pružiny 

nahradzujúce globálnu tuhosť konštrukcie (Obrázok 18-c). Pružiny majú definované 

tuhosti kx = 34482,76 N/mm a ky = 55555,56 N/mm, určené z výpočtového modelu haly 

v programe SCIA Engineer.  

 

Ako je z Obrázku 18-c zrejmé, pôsobisko pružín kx a ky je sústredené do jedného bodu, 

pričom je zabezpečený rovnomerný roznos síl do čelného plechu a teda aj následne do 
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prierezu konštrukčného prvku. Tento bod je aj pôsobiskom síl pôsobiacich v hlave stĺpa, 

ktoré sú totožné so silami použitými pri normovom výpočte požiarnej odolnosti. 

 

Na základe rozmiestnenia meracích bodov po priereze stĺpa (Obrázok 19), bola zadaná 

jednotná hodnota teploty pre stenu, vnútornú a vonkajšiu pásnicu po 200 mm úsekoch 

v smere výšky stĺpa. Tabuľky výsledných teplôt jednotlivých meracích bodov z CFD 

analýzy bolo možné importovať do výpočtového modelu konštrukčného prvku 

v programe ADINA Structures ako časové funkcie teploty definované v časových 

úsekoch 1 sekundy. Celkovo bolo pre daný model vytvorených 105 časových funkcií 

(35 pre stenu, 35 pre hornú a 35 pre dolnú pásnicu).  

 

 
Figure 13 Location of temperature measuring points and load areas (1-inside flange, 2-web, 3-

outside flange) 

Obrázok 19 Rozmiestnenie meracích bodov a zaťažovacích plôch (1-vnútorná pásnica, 2-stena, 3-

vonkajšia pásnica) 

 

Nakoľko hodnoty teplôt boli zadané už pri definovaní časových funkcií, zaťaženie 

teplotou bolo zadané hodnotou 1, ktorá bola hodnotami v časových funkciách pri 

výpočte násobená. Následne boli jednotlivé časové funkcie priradené príslušným 

plochám prierezu. Priebeh teplôt na nosníku počas požiaru je zobrazený na Obrázku 20 

v časových úsekoch priebehu požiaru na Obrázku 21 až po kolaps konštrukcie, ktorý 

nastáva v čase požiaru t = 620 sek 
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Figure 14 Beam temperature distribution 
Obrázok 20 Rozloženie teplôt na nosníku 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Úlohou numerickej analýzy prvku bolo sledovanie normálových napätí po priereze stĺpa 

počas ohrievania vo vybraných bodoch. Špičky napätí boli sledované v miestach 

maximálnych vnútorných síl (päta) a maximálnych teplôt (hlava). V oboch kritických 

miestach bol vybraný konkrétny element podľa Obrázka 21.  

 
Figure 15 Chosen elements for load stress monitoring (a-in column base, b-in column top) 

Obrázok 21 Vybrané elementy na prvku pre sledovanie hodnôt napätí (a-v päte stĺpa, b-v hlave 

stĺpa) 

Numerická analýza prvku ukazuje, že prekročenie maximálneho napätia 235 MPa 

nastáva len v elemente päty stĺpa (Obrázok 21-a), kde dosahuje hodnotu σzz = 286,39 

MPa v čase t = 235 sekúnd. Toto napätie po istom čase znova klesá pod maximálnu 

povolenú hodnotu z dôvodu splastizovania v hlave stĺpa a preto nemá za následok 

kolaps stĺpa. Pre odstránenie tohto javu je postačujúce navrhnúť prvok z konštrukčnej 

ocele vyššej pevnosti (S355).  
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Kritické miesto, kde dôjde v čase t = 620 sekúnd k zlyhaniu je element s označením 

elem. 5800 (Obrázok 21-b) nachádzajúci sa tesne pod hlavou stĺpa. Pred dosiahnutím 

kritického času zlyhania prvku neprekročí hodnota σzz v tomto bode hodnotu 40 MPa. 

 

Predmetom tohto výskumu je porovnanie normového prístupu a numerickej analýzy pri 

určovaní požiarnej odolnosti vybraného prvku. Hlavnou veličinou, ktorá ovplyvňuje 

tento výpočet je teplota ocele konštrukcie počas požiaru. Grafická interpretácia 

porovnania teplôt už spomenutých dvoch prístupov je znázornená na Obrázku 22.  

 
Figure 16 Chosen column temperature in time 

 

 

Pre porovnanie s krivkou teploty ocele podľa normového výpočtu boli vybrané teploty z 

CFD simulácie v dvoch miestach: na úrovni podlahy haly a tesne pod strešnou rovinou. 

Pri porovnaní týchto kriviek je možné vidieť, že teplota podľa nominálnej krivky má 

oproti CFD krivkám oveľa prudší trend na začiatku požiaru a priebeh má podobný 

s CFD krivkou v úrovni podlahy. Krivka teploty z CFD analýzy pod úrovňou strechy 

má oveľa pomalší nábeh ale od 250 s teplota prudko narastá a ku koncu simulácie 

dosahuje až dvojnásobné hodnoty teploty normového prístupu.  

 

Normový prístup uvažuje, že teplota plynov počas požiaru θt je rovnaká v celom 

požiarnom úseku. Z toho vyplýva, že rovnaké konštrukčné prvky v požiarnom úseku by 

mali byť počas požiaru zahrievané na rovnakú teplotu ocele θa a majú rovnakú požiarnu 

odolnosť. Na Obrázku 23 je graf priebehu teploty ocele θa troch konštrukčných stĺpov 

prierezu HEA 180 umiestnených v modeli pre simuláciu šírenia požiaru v úrovni 

podlahy.  

Obrázok 22 Priebehy teploty ocele vybraného stĺpa 
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Figure 17 Steel temperature of three columns in time 

 

Z Obrázku 23 je zrejmé, že ak by v priestore haly vznikol lokálny požiar pri jednom zo 

stĺpov, teploty ocele ďalších dvoch stĺpov najbližších priečnych väzieb by neprekročili 

hodnotu 60 °C, čo ich požiarnu odolnosť oproti normovému výpočtu niekoľkonásobne 

predlžuje. 

 

Na základe výsledných normálových napätí v mieste kolapsu stĺpa môžeme povedať, že 

kolaps nenastane prekročením maximálneho povoleného napätia z hľadiska medzného 

stavu únosnosti. V tomto mieste však konštrukcia dosiahne teplotu 1200°C 

v najkratšom čase, čo podľa pracovného diagramu ocele pri zvýšených teplotách 

znamená, že modul pružnosti ocele Ea,θ v tomto mieste klesne na hodnotu 0, čo má za 

následok kolaps prvku (Obrázok 24).  

 

Výslednú požiarnu odolnosť z numerickej analýzy teda môžeme určiť časom t = 620 

sekúnd = 10 minút 20 sekúnd. 

 
Figure 18 Numerical analysis beam collapse in detail 

Obrázok 24 Detail kolapsu konštrukcie pri numerickej analýze 

  

Obrázok 23 Priebehy teplôt na troch stĺpoch 



  [ADVANCES IN FIRE & SAFETY 
ENGINEERING] 2018 

 

 174 

 

V porovnaní s časom požiarnej odolnosti určenej normovým výpočtom (Tabuľka 4) 

nastáva prekročenie jej nosnej funkcie počas simulovaného požiaru oveľa skôr. 

Môžeme teda povedať, že pri špecifickom požiarnom zaťažení, čo v tomto prípade 

predstavoval skladovaný drevený nábytok v demontovanom stave, je určenie priebehu 

požiaru analýzou CFD opodstatnené a na strane bezpečnosti.  

 

Tabuľka 4 Zhrnutie vypočítaných požiarnych odolností 

 Postup Čas požiarnej odolnosti prvku 

Norma: Prístup 1 15 min 27 s 

Norma: Prístup 2 17 min 36 s 

Numerická analýza 10 min 20 s 

 

ZÁVER 

Výsledky CFD analýzy požiaru potvrdili fakt, že priebeh požiaru závisí od mnohých 

parametrov a je náročné ho unifikovať pre všetky prípady. Už v rámci 3D modelu časti 

priestoru pre simuláciu požiaru je možné vidieť značné rozdiely v priebehu požiaru 

a hlavne v hodnotách dosiahnutých teplôt vzduchu a prvkov v závislosti od ich polohy 

v rámci konštrukcie. 

 

Pri analýze výsledkov numerického modelu konštrukčného prvku s aplikovanými 

teplotami z CFD simulácie sme zistili, že pre kolaps vybraného konštrukčného prvku 

nie je rozhodujúce prekročenie medzného napätia ale dosiahnutie teploty ocele 1200°C, 

pri ktorej hodnota modulu pružnosti ocele klesá na hodnotu 0. Túto hodnotu teploty 

dosiahne oceľ v mieste kolapsu v čase t = 10 minút 20 sekúnd. Pri normovom prístupe 

výpočtu požiarnej odolnosti teplota plynov neprekročí v posudzovanom čase požiaru 

teplotu 750°C a teda ani teplota ocele nedosiahne kritickú hodnotu 1200°C pred 

vyčerpaním nosnej konštrukcie prvku. Týmto prístupom zároveň prebehlo definovanie 

požiarnej odolnosti dvomi spôsobmi výpočtov pričom jej výsledná (menšia) hodnota je 

vyjadrená časom t = 15 minút 27 sekúnd. 

 

Porovnanie týchto výsledkov ukazuje, že normový prístup, ktorý uvažuje s rovnakou 

teplotou plynov počas požiaru v celom priestore a neberie do úvahy typ a množstvo 

paliva, môže v špecifických prípadoch viesť k nesprávnemu určeniu požiarnej odolnosti 
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konštrukcie, čo môže mať z hľadiska požiarnej bezpečnosti vážne následky. Preto ak je 

pri posudzovaní konštrukcie kladený dôraz na požiarnu odolnosť buď zo strany 

investora alebo z hľadiska požiarnej bezpečnosti, je vhodné v takomto prípade použiť 

numerickú CFD simuláciu požiaru v danom priestore s konkrétnym typom požiarneho 

zaťaženia. 

 

Nakoľko tento výskum bol zameraný na posudzovanie požiarnej odolnosti jedného 

konštrukčného prvku, ďalšou možnosťou vedeckej činnosti je sledovanie vývoja 

požiaru CFD simulácie v celom objekte stavby. Danou analýzou by bolo možné 

sledovať účinky požiaru na viacerých konštrukčných prvkoch, prípadne celkoch, 

a predikovať správanie sa konštrukcie ako celku pri mimoriadnom zaťažení požiarom. 
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Abstract 

This paper deals with the application of the reaction to fire of electrical cables in the fire 

engineering. The total heat release, the maximum heat release rate and the fire growth 

rate index of the electrical cables classified to fire classes to B1ca to Cca and of the most 

common organic polymers (e.g. wood, polystyrene and polyethylene terephthalate) 

were compared in this paper. Obtained results proved that the electrical cables classified 

to fire classes of B1ca to Cca show better fire behaviour under the real fire conditions 

than most of the most common organic polymers. Obtained results also proved that the 

fire risk of the electrical cables classified into the same reaction to fire class (B1ca to 

Cca) increasing with the cable diameter decrease (for cable diameter range from 5 to 20 

mm). The heat of combustion is required only for classification to Aca reaction to fire 

class. However obtained results indicated that for application in fire engineering the 

heat of combustion should be very useful parameter for all reaction to fire classes.    

 

Keywords: Electrical cable · FIGRA · Fire engineering · Fire risk · Reaction to fire 
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ÚVOD  

Trieda reakcie na oheň je základnou požiarnou charakteristikou elektrických káblov. 

Elektrické káble sa v zmysle technických noriem EN 13501-6:2014 a EN 

50575:2014/A1:2016 klasifikujú do siedmych tried reakcie na oheň: Aca, B1ca, B2ca, Cca, 

Dca, Eca a Fca. Príspevok elektrického kábla k rozvoju požiaru narastá od triedy reakcie 

na oheň Aca (elektrické káble ktoré prakticky nehoria a spravidla sú tvorené len 

kovovými a keramickými komponentmi) až po Fca (elektrické káble s najvýznamnejším 

príspevkom k rozvoju požiaru, resp. elektrické káble nespĺňajúce minimálne požiadavky 

na klasifikáciu do triedy reakcie na oheň Eca). Elektrické káble s triedou reakcie na oheň 

B1ca až Dca sa navyše v zmysle citovaných EN klasifikujú doplnkovými klasifikáciami 

podľa produkcie dymu: s1, s1a, s1b, s2 a s3, podľa produkcie horiacich kvapiek/častíc: 

d0, d1 a d2 a podľa kyslosti produktov horenia: a1, a2 a a3 (produkcia dymu, horiacich 

kvapiek/častíc a kyslosť produktov horenia narastá s narastajúcim číslom doplnkovej 

klasifikácie). 

 

Technické a právne predpisy v Slovenskej republike a vo väčšine členských štátov 

Európskej únie (napr. STN 90 0203:2013 a vyhl. MV ČR č. 23/2008 Sb.) vyžadujú 

alebo odporúčajú minimálnu triedu reakcie na oheň a prípadne aj doplnkovú 

klasifikáciu pre voľne vedené elektrické káble vo vybraných priestoroch s vysokým 

rizikom strát na životoch alebo škôd na majetku v prípade požiaru (napr. únikové cesty, 

stavby na bývanie a ubytovanie a zdravotnícke zariadenia). Tento postup je vhodný pri 

preskriptívnom spôsobe riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb. Pri inžinierskom 

prístupe riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb však takýto prístup nepostačuje a je 

nutné detailne poznať správanie sa elektrických káblov s konkrétnou triedou reakcie na 

oheň počas reálneho požiaru, resp. referenčného požiarneho scenáru. Použitie 

inžinierskeho postupu pri riešení požiarnej bezpečnosti stavieb bližšie riešia napr. 

Osvald a Mózer (2012).  

 

Skúšobné postupy a kritériá pre klasifikáciu elektrických káblov do triedy reakcie na 

oheň sú dnes vedeckej aj odbornej verejnosti dobre známe. Podstatne menej je však 

dnes vedeckej a odbornej verejnosti známe správanie sa elektrických káblov 

s konkrétnou triedou reakcie na oheň za podmienok reálneho požiaru. Cieľom 

predloženého príspevku je preto oboznámiť vedeckú a odbornú verejnosť so správaním 
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sa elektrických káblov s konkrétnymi triedami reakcie na oheň za podmienok 

referenčného požiarneho scenáru a porovnať správanie sa uvedených káblov so 

správaním sa bežných organických polymérov.   

 

SPRÁVANIE SA KÁBLOV S TRIEDOU REAKCIE NA OHEŇ ACA AŽ FCA 

POČAS REÁLNEHO POŽIARU  

Technická norma EN 13501-6:2014 opisuje dva referenčné požiarne scenáre 

(horizontálny a vertikálny) pre skúšanie elektrických káblov. Horizontálny referenčný 

scenár podľa citovanej EN pozostáva z troch roštov inštalovaných vodorovne nad 

sebou. Pri vertikálnom scenári je káblový rošt inštalovaný v rohu. Testované káble sú 

počas oboch scenárov exponované horákom, ktorého výkon sa počas skúšky mení od 40 

do 300 kW. 

 

Technická norma EN 13501-6:2014 opisuje nasledovné správanie sa elektrických 

káblov počas požiaru (referenčných požiarnych scenárov): 

1. Aca: elektrické káble prakticky nemôžu horieť, 

2. B1ca: elektrické káble nevykazujú žiadne alebo len veľmi malé horenie počas 

referenčného scenáru, 

3. B2ca a Cca: elektrické káble zaťažené horákom s výkonom 40 až 100 kW počas 

horizontálneho referenčného scenára súvisle nešíria plameň, 

4. Dca: elektrické káble vykazujúce požiarne charakteristiky porovnateľné 

s drevom, 

5. Eca: elektrické káble u ktorých pôsobenie malého plameňa nespôsobuje veľké 

šírenie plameňa, 

6. Fca: elektrické káble nespĺňajúce minimálnu požiadavku na triedu reakcie na 

oheň Eca.    

 

Pre klasifikáciu do triedy Aca, musí elektrický kábel v zmysle požiadaviek EN 13501-

6:2014 vykázať, pri skúške podľa EN ISO 1716:2018, spalné teplo rovné alebo menšie 

ako 2 MJ/kg (ide o spalné teplo kábla ako celku bez kovových častí). Pre porovnanie 

z výsledkov vedeckej práce Günthera et al. (2012) vyplýva, že drevo a materiály na 

báze dreva vykazujú priemerné spalné teplo 19,07 ± 0,91 MJ/kg. Podobnú hodnotu 

spalného tepla smrekového dreva 19,9 MJ/kg uvádza napr. aj Zachar et al. (2012). 
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Výsledky vedeckej práce Hurley et al. (2016) dokazujú, že priemerné spalné teplo 

technicky najdôležitejších polyolefínov je 43,57 ± 0,15 MJ/kg. Porovnanie spalného 

tepla materiálov bežne sa vyskytujúcich v požiarnom úseku (drevo, materiály na báze 

dreva a polyolefíny) so spalným teplom častí elektrického kábla (okrem kovových 

súčastí) s triedou reakcie na oheň Aca dokazuje, že elektrické káble s uvedenou triedou 

reakcie na oheň uvoľňujú do priestoru zasiahnutého požiarom len nepatrné množstvo 

tepla. Elektrické káble Aca sú prakticky vo všetkých prípadoch vyhotovené 

s keramickou izoláciou. Tieto káble preto za podmienok reálneho požiaru nehoria 

a neuvoľňujú teplo ani produkty horenia. 

 

Pre klasifikáciu do tried reakcie na oheň B1ca až Dca musí byť elektrický kábel v zmysle 

EN 13501-6:2014 skúšaný podľa EN 50399:2011/A1:2016/A1:2016 a súčasne podľa 

EN 60332-1-2:2004. Pre klasifikáciu do triedy reakcie na oheň Eca sa elektrický kábel 

v zmysle EN 13501-6:2014 skúša len podľa EN 60332-1-2:2004. Pri skúške podľa EN 

50399:2011/A1:2016, rovnako ako podľa EN 60332-1-2:2004 sú elektrické káble 

skúšané vo vertikálnej polohe. Pre klasifikáciu do tried reakcie na oheň B1ca až Eca musí 

elektrický kábel pri skúške podľa EN 60332-1-2:2004 vykázať vertikálne šírenie 

plameňa menšie nanajvýš rovné 425 mm (počas skúšky sú vzorky zaťažené plameňom 

s výkonom 1 kW).  

 

Pre klasifikáciu do triedy reakcie na oheň B1ca musí elektrický kábel v zmysle 

požiadaviek EN 13501-6:2014 (okrem požiadavky na šírenie plameňa podľa EN 60332-

1-2:2004) vykázať pri skúške podľa EN 50399:2011/A1:2016 (tepelný výkon horáka 30 

kW) vertikálne šírenie plameňa menšie nanajvýš rovné 1,75 m, celkové uvoľnené teplo 

(počas 1 200 s) menšie nanajvýš rovné 10 MJ, maximálnu rýchlosť uvoľňovania tepla 

menšiu nanajvýš rovnú 20 kW a index rozvoja požiaru menší nanajvýš rovný 120 W/s.  

 

Pre klasifikáciu do triedy reakcie na oheň B2ca musí elektrický kábel v zmysle 

požiadaviek EN 13501-6:2014 (okrem požiadavky na šírenie plameňa podľa EN 60332-

1-2:2004) vykázať pri skúške podľa EN 50399:2011/A1:2016 (tepelný výkon horáka 

20,5 kW) vertikálne šírenie plameňa menšie nanajvýš rovné 1,5 m, celkové uvoľnené 

teplo (počas 1 200 s) menšie nanajvýš rovné 15 MJ, maximálnu rýchlosť uvoľňovania 
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tepla menšiu nanajvýš rovnú 30 kW a index rozvoja požiaru menší nanajvýš rovný 150 

W/s. 

 

Pre klasifikáciu do triedy reakcie na oheň Cca musí elektrický kábel  v zmysle 

požiadaviek EN 13501-6:2014 (okrem požiadavky na šírenie plameňa podľa EN 60332-

1-2:2004) vykázať pri skúške podľa EN 50399:2011/A1:2016 (tepelný výkon horáka 

20,5 kW) vertikálne šírenie plameňa menšie nanajvýš rovné 2 m, celkové uvoľnené 

teplo (počas 1 200 s) menšie nanajvýš rovné 30 MJ, maximálnu rýchlosť uvoľňovania 

tepla menšiu nanajvýš rovnú 60 kW a index rozvoja požiaru menší nanajvýš rovný 300 

W/s. 

 

Pre klasifikáciu do triedy reakcie na oheň Dca musí elektrický kábel v zmysle 

požiadaviek EN 13501-6:2014 (okrem požiadavky na šírenie plameňa podľa EN 60332-

1-2:2004) vykázať pri skúške podľa EN 50399:2011/A1:2016 (tepelný výkon horáka 

20,5 kW) celkové uvoľnené teplo (počas 1 200 s) menšie nanajvýš rovné 70 MJ, 

maximálnu rýchlosť uvoľňovania tepla menšiu nanajvýš rovnú 400 kW a index rozvoja 

požiaru menší nanajvýš rovný 1 300 W s-1. 

 

Pred opisom správania sa elektrických káblov s triedou reakcie na oheň B1ca až Dca je 

potrebné bližšie analyzovať zaťaženie elektrických káblov počas skúšky podľa EN 

50399:2011/A1:2016. Pri skúške elektrických káblov s triedou reakcie na oheň B1ca sa 

používa horák s výkonom 30 kW a pri triedach reakcie na oheň B2ca až Dca sa používa 

horák s výkonom 20,5 kW. Podstatne vyššiu výpovednú hodnotu ako celkový tepelný 

výkon má hustota tepelného toku (pomer výkonu horáka k ploche na ktorú tepelný tok 

z plameňa pôsobí). Presné stanovenie hustoty tepelného toku pôsobiaceho na káble pri 

skúške podľa EN 50399:2011/A1:2016 je komplikované (najmä kvôli pulzujúcej výške 

plameňa, tepelným stratám radiáciou a variabilným rozmerom skúšaných elektrických 

káblov). Reálnym odhadom je, že hustota tepelného toku pôsobiaceho na elektrické 

káble pri skúške podľa EN 50399:2011/A1:2016, pri výkone horáka 20,5 kW, je 

pravdepodobne, vyššia ako 100 kW/m2. Pri tepelnom výkone horáka 30 kW je hustota 

tepelného toku ešte vyššia. Uvedenou hustotou tepelného toku sú však skúšané 

elektrické káble zaťažené len v tesnej blízkosti horáka (plameňa).  
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Z požiadaviek (z hľadiska šírenia plameňa) kladených na elektrické káble triedy reakcie 

na oheň B1ca až Cca (uvedených vyššie) vyplýva, že káble s uvedenou reakciou na oheň 

výrazne obmedzujú šírenie plameňa po svojom povrchu aj v prípade, že sú lokálne 

zaťažené tepelným tokom zodpovedajúcim približne tepelnému toku počas plne 

rozvinutého požiaru. Podobnú vlastnosť nevykazuje drevo a materiály na báze dreva 

a ani väčšina bežne používaných syntetických polymérov. Z uvedeného hľadiska teda 

môžu byť elektrické káble triedy reakcie na oheň B1ca až Cca považované za 

bezpečnejšie, ako väčšina bežne používaných organických polymérov.   

 

Pri interpretácii požiadaviek z hľadiska celkového uvoľneného tepla, maximálnej 

rýchlosti uvoľňovania tepla a indexu rozvoja požiaru je potrebné zohľadniť rozšírenie 

plameňa (nakoľko pre ostatné bežne používané materiály sa uvedené parametre často 

uvádzajú po prepočte na plochu 1 m2). Plocha na ktorej káble počas skúšky horia závisí 

od rozšírenia plameňa a počtu a hrúbky skúšaných káblov. Pri ďalšom opise budeme 

predpokladať, že plameňa sa pri skúške podľa EN 50399:2011/A1:2016 rozšíri na 

hraničnú hodnotu pre klasifikáciu do príslušnej triedy podľa požiadaviek EN 13501-

6:2014. Ďalej budeme predpokladať tri rôzne hrúbky káblov: 5, 10 a 20 mm. Počet 

vzoriek káblov podrobených jednej skúške podľa EN 50399:2011/A1:2016 sa počíta 

podľa citovanej EN (priemer kábla 5 mm: zodpovedajúci počet vzoriek 15, priemer 

kábla 10 mm: zodpovedajúci počet vzoriek 15, priemer kábla 20 mm: zodpovedajúci 

počet vzoriek 8). Pri prepočte požiarnych charakteristík elektrických káblov na jednotku 

plochy je možné vychádzať z plochy priemetu káblov do zvislej alebo vodorovnej 

roviny (výška kábla krát jeho priemer alebo výška zväzku káblov krát ich priemer) 

a z celkovej plochy elektrického kábla (výška kábla krát jeho obvod).    

 

Údaje v tabuľkách 1 a 2 reprezentujú maximálne hodnoty, ktoré môžu káble s triedou 

reakcie na oheň B1ca až Cca za podmienok bežného reálneho požiaru vykázať. Pre 

praktickú aplikáciu v požiarnom inžinierstve má vyššiu výpovednú hodnotu tabuľka 1, 

nakoľko pre jej aplikáciu postačuje poznať plochu priemetu horiacich káblov. Pre 

porovnanie elektrických káblov s tuhými materiáli (najmä organickými polymérmi) má 

však väčšiu výpovednú hodnotu tabuľka 2.  
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Table 1 Limit values of THR, PHRR and FIGRA (calculated per unit projection area of electrical 
cable to the horizontal plan) for classification of electrical cables with diameters of 5, 10 and 20 mm 
to reaction to fire classes of B1ca to Cca  

Tabuľka 1 Hraničné hodnoty THR, PHRR a FIGRA (prepočítané na jednotku plochy priemetu 
elektrických káblov do vodorovnej roviny) pre klasifikáciu elektrických káblov s priemerom 5, 10 
a 20 mm do tried reakcie na oheň B1ca až Cca 

Reakcia na oheň Priemer Plocha THR PHRR FIGRA 

(-) (mm) (m2) (MJ/m2) (kW/m2) 
(kW/m2 
s) 

  5 0,13 77 154 0,92 

B1ca 10 0,26 38 77 0,46 
20 0,28 36 71 0,43 
5 0,11 136 272 1,36 

B2ca 10 0,23 65 130 0,65 
20 0,24 63 125 0,63 
5 0,15 200 400 2 

Cca 10 0,30 100 200 1 
  20 0,32 94 188 0,94 
Pozn.: THR (Total Heat Release – celkové uvoľnené teplo), PHRR (Peak Heat Release 

Rate – maximálna rýchlosť uvoľňovania tepla), FIGRA (Fire Growth Rate Index – 

index rozvoja požiaru). Hodnoty boli vypočítané na základe hodnôt uvedených v EN 

13501-6:2014. 

Table 2 Limit values of THR, PHRR and FIGRA (calculated per unit of total burning area) for 
classification of electrical cables with diameters of 5, 10 and 20 mm to the reaction to fire classes of 
B1ca to Cca  

Tabuľka 2 Hraničné hodnoty THR, PHRR a FIGRA (prepočítané na jednotku celkovej horiacej 
plochy) pre klasifikáciu elektrických káblov s priemerom 5, 10 a 20 mm do tried reakcie na oheň 
B1ca až Cca  

Reakcia na oheň Priemer Plocha THR PHRR FIGRA 

(-) (mm) (m2) (MJ/m2) (kW/m2) 
(kW/m2 
s) 

  5 0,41 24 49 0,29 

B1ca 10 0,82 12 24 0,15 
20 0,88 11 23 0,14 
5 0,35 43 86 0,43 

B2ca 10 0,71 21 42 0,21 
20 0,75 20 40 0,20 
5 0,47 64 128 0,64 

Cca 10 0,94 32 64 0,32 
  20 1,01 30 59 0,30 
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Pozn.: THR (Total Heat Release – celkové uvoľnené teplo), PHRR (Peak Heat Release 

Rate – maximálna rýchlosť uvoľňovania tepla), FIGRA (Fire Growth Rate Index – 

index rozvoja požiaru). Hodnoty boli vypočítané na základe hodnôt uvedených v EN 

13501-6:2014. 

Table 3 THR, PHRR and FIGRA of selected organic polymers  

Tabuľka 3 THR, PHRR a FIGRA vybraných organických polymérov  

Materiál THR PHRR FIGRA Zdroj 

(-) (MJ/m2) (kW/m2) (kW/m2)   
Agátové drevo 156 242 5,4   

Epoxidová živica 
77,1 ± 
5,6 

1205.4 ± 
60,7 8,6 Shen et al. (2017) 

Kompozitná textília 

polylaktid (PLA) + ľan 58 ± 2 287 ± 18 2,5 
Pornwannachai et al. 
(2018) 

Kompozitná textília 

polypropylén + ľan 98 ± 3 452 ± 8 6,0 
Pornwannachai et al. 
(2018) 

Kopolymér CasicoTM 
FR4805 208 736 3.5 Realinho et al. (2016) 
Polyetyléntereftalát 78 ± 4 673 ± 16 7,5 ± 0,4 Wu et al. (2018) 
Polystyrén 117 730 5,4 Zhu et al. (2018) 
Topoľové drevo 168 255 12,8 

Tuhá polyuretánová pena 
14,1 ± 
0,8 264,9 ± 4,1 9,5 ± 0,8 Wang et al. (2018) 

Pozn.: THR (Total Heat Release – celkové uvoľnené teplo), PHRR (Peak Heat Release 

Rate – maximálna rýchlosť uvoľňovania tepla), FIGRA (Fire Growth Rate Index – 

index rozvoja požiaru).  

 

Väčšina údajov v tabuľke 3 bola prevzatá z literatúry. Citované údaje boli stanovené na 

kónickom kalorimetri (vo väčšine prípadov pri tepelnom toku 50 kW/m2). Priame 

porovnanie údajov v tabuľkách 1 a 2 (platné pre elektrické káble) s údajmi v tabuľke 3 

(platné pre vybrané organické polyméry)  komplikuje fakt, že údaje v tabuľke 3 boli 

stanovené pre rôzne hrúbky, resp. hmotnosti vzoriek. Tento fakt sa prejavil napr. na 

nízkej hodnote celkového uvoľneného tepla z polyuretánovej peny (tabuľka 3), nakoľko 

polyuretánová pena má malú hustotou (pri štandardnom rozmere vzorky pri skúške na 

kónickom kalorimetri vykazujú penové materiály vo všeobecnosti nízke hodnoty 

celkového uvoľneného tepla). Porovnanie údajov v tabuľkách 1 až 2 s údajmi v tabuľke 
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3 dokazuje, že elektrické káble s triedou reakcie na oheň B1ca až Cca vykazujú nižšie 

celkové uvoľnené teplo, maximálnu rýchlosť uvoľňovania tepla a index rozvoja požiaru 

ako väčšina bežných organických polymérov.     

 

 Z tabuliek 1 a 2 ďalej vyplýva, že celkové uvoľnené teplo, maximálna rýchlosť 

uvoľňovania tepla a index rozvoja požiaru narastá s klesajúcim priemerom kábla (pri 

rovnakej triede reakcie na oheň). Dôvodom je skutočnosť, že EN 13501-6:2014 uvádza 

hraničné požiadavky na elektrické káble bez ohľadu na ich priemer. Pri nízkom 

priemere kábla je teda celková hmotnosť skúšaných káblov nižšia, resp. teplo sa 

uvoľňuje z menšej plochy, ako pri väčšom priemere kábla.  

 

Pri elektrických kábloch triedy reakcie na oheň Dca EN 13501-6:2014 konštatuje, že ich 

správanie je porovnateľné s drevom. Správanie sa dreva počas podmienok blízkych 

k reálnemu požiaru opisujú napr. Osvaldová et al. (2006) a Kačíková a Makovická 

Osvaldová (2009). Podľa EN 13501-6:2014 u elektrických káblov triedy reakcie na 

oheň Eca pôsobenie malého plameňa nespôsobuje veľké šírenia plameňa. Toto je jediná 

podmienka kladená na elektrické káble triedy reakcie na oheň Eca (a prakticky jediný 

záver aplikovateľný pre požiarne inžinierstvo).  

 

Napriek faktu, že výsledky vedeckých prác Meiner et al. (2018) a Martinku et al. (2018) 

dokazujú, že správanie sa elektrických káblov počas požiaru (skúšky na kónickom 

kalorimetri) významne závisí od ich vzájomného rozstupu, pre praktickú aplikáciu 

v požiarnom inžinierstve sú najdôležitejšie požiarne charakteristiky prepočítané na 

jeden meter dĺžky kábla. Celkové uvoľnené teplo, maximálna rýchlosť uvoľňovania 

tepla a index rozvoja požiaru prepočítané na jeden meter dĺžky elektrických káblov (pre 

hraničné hodnoty pre klasifikáciu do tried reakcie na oheň B1ca, B2ca a Cca) sú v tabuľke 

4. Pri výpočte údajov do tabuľky 4 sme vychádzali z predpokladu, že pri skúške podľa 

EN 50399:2011/A1:2016 sa plameň rozšíri na hraničnú hodnotu pre klasifikáciu do 

príslušnej triedy reakcie na oheň. Ďalej budeme predpokladať tri rôzne hrúbky káblov: 

5, 10 a 20 mm.  

  



  [ADVANCES IN FIRE & SAFETY 
ENGINEERING] 2018 

 

 185 

 

 

Table 4 Limit values of THR, PHRR and FIGRA (calculated per unit of length) for classification of 
electrical cables with diameter of 5, 10 and 20 mm to reaction to fire classes of B1ca to Cca 

Tabuľka 4 Hraničné hodnoty THR, PHRR a FIGRA (prepočítané na jednotku dĺžky) pre 
klasifikáciu elektrických káblov s priemerom 5, 10 a 20 mm do tried reakcie na oheň B1ca až Cca  

Reakcia na oheň Priemer 
Celková 
dĺžka THR PHRR FIGRA 

(-) (mm) (m) (MJ/m) (kW/m) (kW/m s) 

  5 26,25 0,38 0,75 0,005 

B1ca 10 26,25 0,38 0,75 0,005 
20 14 0,71 1,43 0,009 
5 22,5 0,67 1,34 0,007 

B2ca 10 22,5 0,67 1,34 0,007 
20 12 1,25     
5 30 1 2 0,01 

Cca 10 30 1 2 0,01 
  20 16 1,88 3,75 0,02 
Pozn.: THR (Total Heat Release – celkové uvoľnené teplo), PHRR (Peak Heat Release 

Rate – maximálna rýchlosť uvoľňovania tepla), FIGRA (Fire Growth Rate Index – 

index rozvoja požiaru).  

 

Údaje v tabuľke 4 umožňujú priamu aplikáciu v požiarnom inžinierstve (na jej aplikáciu 

prakticky postačuje poznať celkovú dĺžku horiacich káblov).  

 

Pri kábloch triedy reakcie na oheň Aca až Fca je dôležitým údajom pre požiarne 

inžinierstvo výhrevnosť elektrického kábla na jednotku dĺžky (tento údaj je potrebný 

pre výpočet priemerného požiarneho zaťaženia). V zmysle požiadaviek EN 13501-

6:2014 sa však výhrevnosť elektrických káblov vyžaduje stanoviť len pre elektrické 

káble triedy reakcie na oheň Aca. Pri elektrických kábloch s triedou reakcie na oheň inou 

ako A1ca je preto potrebné tento údaj stanoviť dodatočne buď metódou podľa EN ISO 

1716:2018 alebo kónickým kalorimetrom podľa ISO 5660-1:2015. Vo všeobecnosti sa 

metóda podľa EN ISO 1716:2018 považuje za spoľahlivejšiu a prakticky vždy je 

hodnota spalného tepla (alebo výhrevnosti) zmeraná metódou podľa EN ISO 1716:2018 

vyššia, ako výhrevnosť zmeraná podľa ISO 5660-1:2015. Vedecká práca Martinku et al. 

(2018) však naznačuje, že elektrické káble môžu vykázať nižšiu hodnotu spalného tepla 
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zmeranú metódou podľa EN ISO 1716:2018 ako hodnotu výhrevnosti zmeranú na 

kónickom kalorimetri metódou podľa ISO 5660-1:2015. Podľa citovanej vedeckej práce 

sú dôvody dva. Prvým je rozdiel pri počítaní úbytku hmotnosti medzi uvedenými 

metódami. Druhým dôvodom je fakt, že pri skúške podľa EN ISO 1716:2018 dochádza 

k endotermickému rozkladu Al(OH)3 a Mg(OH)2 (ktoré sa často používajú ako plnivá 

do polymérnych komponentov elektrických káblov) pravdepodobne vo väčšej miere ako 

pri skúške podľa ISO 5660-1:2015. Preto ak polymérne časti elektrických káblov 

obsahujú plnivá, ktoré sa počas skúšky podľa EN ISO 1716:2018 môžu endotermicky 

rozkladať, je pred praktickou aplikáciou hodnoty spalného tepla (alebo výhrevnosti) 

vhodnejšie zmerať výhrevnosť aj na kónickom kalorimetri metódou podľa ISO 5660-

1:2015.      

 

ZÁVER 

V predloženom príspevku bola opísaná aplikácia tried reakcie na oheň elektrických 

káblov v požiarnom inžinierstve. Elektrické káble triedy reakcie na oheň Aca prakticky 

nehoria a množstvo uvoľneného tepla a produktov horenia môže byť za podmienok 

požiaru považované za zanedbateľné. Elektrické káble triedy reakcie na oheň B1ca až 

Cca boli z hľadiska celkového uvoľneného tepla, maximálnej rýchlosti uvoľňovania 

tepla a indexu rozvoja požiaru porovnané s vybranými bežnými organickými 

polymérmi. Porovnanie dokazuje, že elektrické káble triedy reakcie na oheň B1ca až Cca 

vykazujú počas skúšok (blízkych k podmienkam reálneho požiaru) správanie 

priaznivejšie, ako väčšina bežných organických polymérov. Správanie elektrických 

káblov triedy reakcie na oheň Dca zodpovedá podľa EN 13501-6:2014 približne 

správaniu sa dreva za podmienok skúšok (blízkych k reálnemu požiaru). Káble triedy 

reakcie na oheň Eca podľa EN 13501-6:2014 nespôsobujú pri zaťažení malým 

plameňom veľké šírenie plameňa. Na elektrické káble triedy reakcie na oheň Fca nie sú 

stanovené žiadny požiadavky (buď neboli testované alebo nevyhovujú minimálnej 

požiadavke na klasifikáciu do triedy reakcie na oheň Eca). Pre aplikáciu v požiarnom 

inžinierstve je v tomto prípade potrebné stanoviť aspoň spalné teplo alebo výhrevnosť 

na jednotku dĺžky konkrétneho kábla. 
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Vypočítané údaje dokazujú, že elektrické káble s triedou reakcie na oheň B1ca až Cca (v 

rozsahu priemerov 5 až 20 mm) vykazujú zhoršenie sa správania počas skúšky (blízkej 

reálnemu požiaru)  s klesajúcim priemerom. 

 

Na záver je potrebné upozorniť, že skúšky reakcie na oheň elektrických káblov sa 

vykonávajú len vo vertikálnej polohe (táto poloha je pre šírenie požiaru 

nepriaznivejšia). Pri určitých špecifických úlohách požiarneho inžinierstva a hlavne pri 

riešení čiastkových úloh zisťovania príčin vzniku požiarov (pri požiaroch s výskytom 

elektrických káblov) je potrebné túto skutočnosť zohľadniť.        
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Abstract 

Geosynthetic materials are currently very often used material in building industry. 

Geotextiles have a significant place in this area due to their very good separation, 

filtration, drainage, protective and reinforcing function. The paper deals with the 

characteristics of geosynthetic materials and their application in geotechnical solutions. 

In addition, it provides an evaluation of selected geosynthetic materials, namely 

geotextiles from the fire safety point of view. Laboratory tests according to STN EN 

ISO 6940 and STN EN ISO 11925-2 were performed on four non-woven geotextiles - 

Bontec SNW 40, Bontec Protec 300, Tipptex NS 25 and Tipptex BS 25. The main 

evaluation criteria were the average time of ignition of the tested materials and the 

spreading of flame on the surface of the vertically oriented samples. The results point to 

the fact that these materials are easy to ignite (average fire time for all species was of 3 

s), spreading flame on their surface and contributing to fire development. 

 

Keywords: geosynthetic materials, geotextiles, flammability, easy to ignite, flame 

spreading, one-flame source 
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ÚVOD 

Súčasný trend v stavebníctve poukazuje na stále väčšie využitie geosyntetických 

výrobkov. Uplatnenie nachádzajú v dopravnom staviteľstve na úpravu zemného 

podložia (diaľnice, letiská, rôzne druhy komunikácií, parkoviská a pod.), tiež v podobe 

oporných konštrukcií ako ekonomickejšia alternatíva k monolitickým konštrukciám, ale 

aj pri zabezpečovaní objektov pozemných stavieb, vodohospodárskych stavieb, ako aj 

pri výstavbe skládok komunálnych odpadov a látok nebezpečných pre okolie. [1] 

 

ROZBOR PROBLEMATIKY 

Geosyntetické materiály 

Geosyntetické výrobky (GSY) sú plošné produkty, v ktorých aspoň jednu zložku 

predstavuje syntetický alebo prírodný polymér. Materiály používané pri ich výrobe sa 

získavajú prevažne destiláciou zo surovej ropy (PET, HDPE, PVC, PA, PP a pod.).  

 

V súčasnosti je na trhu široká ponuka rôznych modifikácií týchto výrobkov s rôznymi 

vlastnosťami (v závislosti od použitia), vyrábané rôznymi technológiami výroby. Medzi 

najznámejšie geosyntetické materiály používané v stavebníctve patria geotextílie, 

geomreže, geokompozity, georohože, geopásy, geomembrány a geobunky (obr. 1). Ich 

funkcia je separačná, filtračná, drenážna výstužná, ochranná a tesniaca. [2] 

 

 

 

Obrázok 1 Príklad geosyntetických materiálov: a) geotextília, b) geomreža, 

c) geokompozit, d) geobunka [11, 12] 

Figure 1 Example of geosynthetic materials: a) geotextile, b) geogrid, c) geocomposite, d) geocell 

 

Geotextília (GTX) – je plošný materiál vyrábaný prevažne zo syntetického vlákna – 

vysoko kvalitného polypropylénu (PP) a polyesteru (PES), usmerneného alebo náhodne 

rozptýleného. Vlákno sa môže spájať mechanicky, chemicky, tepelne, technológiou 

tkanej, netkanej alebo pletenej textílie. Netkané geotextílie sú plošné výrobky zo 

syntetických polymérov, vyrábané z nekonečných alebo krátkych vlákien, ktoré sú 

mechanicky alebo tepelne navzájom pospájané. [3] Plnia funkciu separačnú a ochrannú. 

Tkané geotextílie sa skladajú z vlákien preplietaných v dvoch na seba kolmých smeroch 
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a plnia funkciu separačnú a filtračnú. Výhodou týchto materiálov je, že nie sú napádané 

baktériami a plesňami, znášajú alkalické prostredie, odolávajú obvyklým rozpúšťadlám. 

Nevýhodou je, že podliehajú fotodegradácii vplyvom UV žiarenia. Existujú však 

možnosti ich úpravy pre zvýšenie odolnosti voči tomuto žiareniu. Geotextília sa 

najčastejšie používa pri vytvorení separačnej vrstvy oddeľujúcej dva materiály rôzneho 

zloženia, na vytvorenie ochrany geomembrán a izolácií citlivých na porušenie, 

vytvorenie filtračnej vrstvy drenáží z prírodného kameniva a pri dočasnej a trvalej 

stabilizácii plôch. [2, 4]   

Geomreža (GGR) – je plošný, ohybný, tuhý alebo polotuhý  prvok s mriežkovitou 

štruktúrou s uzlami (obr. 1 b), vyrobený zo vzájomne sa ortogonálne križujúcich 

ťahových prvkov vytvárajúcich pravidelnú štruktúru. Delia sa na jednoosové, dvojosové 

a viacosové. Hlavná funkcia geomreže v horninovej konštrukcii je výstužová, t.j. 

geosyntetická výstuž využíva na prenos ťahových alebo šmykových síl na zvýšenie 

stability a únosnosti konštrukcie. Geomreža slúži na vystuženie horninových 

konštrukcií dopravného staviteľstva, zakladanie násypov na pilótach, zvýšenie 

únosnosti podložia, vystuženie strmých svahov a asfaltových vrstiev. [2, 5]   

Drenážne geokompozity  – sú vyrobené kombináciou drenážneho jadra (rôznych 

tvarových typov) a netkanej geotextílie umiestnenej na jednej alebo oboch stranách 

jadra. Možnou modifikáciou je aj použitie vodonepriepustnej membrány z jednej strany 

drenážneho jadra. Drenážne geokompozity sú prevažne súčasťou systému odvodnenia, 

napr. pri odvodnení skládok, oporných konštrukcií, podložia násypov, pri odvodnení 

tunelov a iných podzemných konštrukcií. V závislosti na skladbe jednotlivých vrstiev 

môžu drenážne geokompozity plniť aj separačnú a izolačnú funkciu. [2, 5]   

Geobunka (GCE) – je trojrozmerný výrobok vyrábaný z vysokohustotného 

polyetylénu (HDPE) do buniek v tvare včelieho plástu. Od geomreží sa líšia hlavne 

svojou výškou. Bunková štruktúra umožňuje vytvárať tuhú podkladovú vrstvu pod 

násypom, najčastejšie sa používa ako protierózna ochrana svahov. Systém je použiteľný 

s rôznymi typmi výplňového materiálu (zemina, kamenivo, betón). [5, 6]    

Geopás (GST) – je lineárny prvok pozostávajúci z jadra tvoreného zväzkami 

vysokohúževnatých polyesterových vlákien, uzavretých v ochrannom polyetylénovom 

puzdre. Z hľadiska použitia sú vhodné najmä na vystuženie zemín v kombinácii 

s tuhými lícovými prvkami (betónovými pohľadovými panelmi). [2]   
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EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

Materiál  

V experimente boli použité štyri druhy netkanej geotextílie s obchodnými názvami 

Bontec SNW 40, Bontec PROTEC 300, Tipptex NS25 a Tipptex BS25. 

 

Bontec SNW 40 – je netkaná geotextília pre stavebné účely, vyrábaná modernou 

vpichovanou technológiou (mechanicky spevnená ihlovaním). Výrobok je bez tepelnej 

úpravy. Hlavným výrobným polymérom je 100 % polypropylén (PP). Výhodou tohto 

materiálu je kombinácia filtračných vlastností s vysokou priepustnosťou pre vodu, jeho 

vysoká odolnosť proti prerazeniu a oderu. [7]   

Bontec PROTEC 300 – je netkaná, vpichovaná geotextília. Hlavným výrobným 

polymérom je 100 % polypropylén (PP). Táto geotextília má vyššiu pevnosť 

a predĺženie v porovnaní so štandardnými geotextíliami, teda sú vhodnejšie pre použitie 

v ochranných a drenážnych aplikáciách. Používa sa na ochranu potrubí, ako ochranná 

vrstva na skládkach a nádržiach a tiež ako protierózna ochrana svahov. [8]   

Tipptex NS25 – je netkaná, vpichovaná a tepelne spájaná geotextília, vyrábaná zo 

100 % polypropylénu. Najčastejšie sa využíva v oblasti výstavby a rekonštrukcií 

cestných komunikácií, organických skládok, drenážnych systémoch alebo pri ochrane 

káblov. [9]   

Tipptex BS25 – je taktiež netkaná, vpichovaná, tepelne spracovaná textília 

z polypropylénového vlákna, čiernej farby. Používa sa ako ochranná, separačná 

a mikroventilačná vrstva v konštrukciách striech a spodnej časti stavby. Je potrebné 

zabezpečiť ochranu pred priamym slnečným žiarením. [10]   

 

Metodika a skúšobné zariadenie 

Z uvedených geotextílií boli pripravené vzorky podľa požiadaviek skúšobných metód. 

Testy boli realizované podľa dvoch skúšobných postupov: STN EN ISO 6940 [13] a 

STN EN ISO 11925-2 [14].   

 

Testovacia metóda podľa STN EN ISO 6940 – zisťovanie ľahkosti zapálenia vzoriek 

Prostredníctvom tejto metódy sa zisťuje ľahkosť zapálenia zvisle umiestnených 

plošných textílií pri pôsobení plameňa špecifikovaného horáka pôsobiaceho na plochu 

alebo spodnú hranu skúšobných vzoriek. 
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Pri skúške sú skúšobné vzorky upnuté v držiaku a vo zvislom smere sa pôsobí 

skúšobným plameňom po čas, ktorý bol zistený ako približný minimálny čas potrebný 

na zapálenie. Zaznamená sa čas pôsobenia plameňa a či došlo k zapáleniu. Pri novej 

vzorke orientovanej rovnakým smerom sa postupuje tak, že ak došlo pri 

predchádzajúcej vzorke k zapáleniu, skráti sa čas pôsobenia plameňa o 1 s. Ak však pri 

predchádzajúcej vzorke nedošlo k zapáleniu, predĺži sa čas pôsobenia plameňa o 1 s. 

Zaznamená sa čas pôsobenia plameňa a či došlo k zapáleniu vzorky. Skúška pokračuje 

dovtedy, kým sa nedosiahne najmenej päť prípadov zapálenia a päť prípadov, keď 

k zapáleniu nedošlo. Zo zaznamenaných časov zapálenia a nezapálenia sa vypočíta 

priemerná hodnota času zapálenia. 

 

Testovacia metóda podľa STN EN ISO 11925-2 – skúška zapáliteľnosti 

Jedná sa o testovaciu metódu zisťujúcu zapáliteľnosť stavebných výrobkov pri pôsobení 

malého plameňa. Výsledky testu slúžia pre klasifikáciu stavebného výrobku do triedy 

reakcie na oheň. Podstatou testu je pôsobenie malého plameňa (výšky 20 mm) na zvisle 

orientované vzorky po dobu 15 s alebo 30 s (v závislosti od klasifikačnej triedy). Ak je 

aplikačný čas plameňa 15 s, celkové trvanie skúšky je 20 s od okamihu, keď sa začalo 

pôsobenie plameňom. Ak je aplikačný čas plameňa 30 s, celkové trvanie skúšky je 60 s 

od okamihu, keď sa začalo pôsobenie plameňom. Skúšky sa môžu uskutočniť 

vystavením hlavnej plochy a/alebo vystavením bočnej plochy (hrany) vzoriek 

skúšobnému plameňu.  

 

Počas trvania skúšky (20 s alebo 60 s – v závislosti od klasifikačnej triedy)  sa sleduje, 

či sa vzorka zapálila, či vrchol plameňa dosiahol výšku 150 mm nad bodom priloženia 

plameňa a čas, keď to nastalo, či sa zapálil filtračný papier, pričom sa pozoruje aj 

fyzikálne správanie skúšobných vzoriek.  
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Vyhodnotenie oboch experimentov – skúšky na zistenie ľahkosti zapálenia testovaných 

vzoriek podľa STN EN ISO 6940 a skúšky zapáliteľnosti podľa STN EN ISO 11925-2 

bolo realizované v súlade s postupom stanoveným v uvedených technických normách. 

Výsledky sú prezentované v tabuľkách 1 až 4.  

 

Tabuľky 1 a 2 prezentujú výsledky vyhodnotenia ľahkosti zapálenia. V nich sú uvedené 

počty prípadov zapálenia a nezapálenia vzoriek, ktoré sa vyskytli pri rôznych časoch 

pôsobenia plameňa a z ktorých bol vypočítaný priemerný čas zapálenia testovaných 

materiálov.  

Tabuľky 3 a 4 predstavujú vyhodnotenie skúšky zapáliteľnosti testovaných materiálov. 

V nich sú uvádzané výsledky pri pôsobení malého plameňa na hranu vzorky a aj na 

plochu vzorky po dobu 15 s. Obrázok 2 prezentuje stav vzoriek po teste zapáliteľnosti. 

 
Vyhodnotenie skúšky podľa STN EN ISO 6940 – zisťovanie ľahkosti zapálenia zvisle 
umiestnených vzoriek 
 
Tabuľka 1 Zhrnutie výsledkov skúšok testovaných geotextílií 

Table 1 Summary of geotextiles test results 

Bontec SNW 40  Bontec PROTEC 300 

Čas 
pôsobenia 

Počet prípadov 
zapálenia 

Počet prípadov 
nezapálenia 

Čas pôsobenia 
plameňa (s) 

Počet prípadov 
zapálenia 

Počet prípadov 
nezapálenia 

2 0 3 2 0 4 
3 3 2 3 4 1 
4 2 0 4 1 0 
Priemerný čas zapálenia: 3 s Priemerný čas zapálenia: 3 s 

 

Tabuľka 2 Zhrnutie výsledkov skúšok testovaných geotextílií 

Table 2 Summary of geotextiles test results 

Tipptex NS 25 Tipptex BS 25 

Čas 
pôsobenia 

Počet prípadov 
zapálenia 

Počet prípadov 
nezapálenia 

Čas pôsobenia 
plameňa (s) 

Počet prípadov 
zapálenia 

Počet prípadov 
nezapálenia 

2 0 3 2 0 2 
3 3 2 3 2 3 
4 1 1 4 2 0 
5 1 0    
Priemerný čas zapálenia: 3 s Priemerný čas zapálenia: 3 s 
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Výsledky skúšky podľa STN EN ISO 11925-2 – skúška zapáliteľnosti 
 
Tabuľka 3 Zhrnutie výsledkov skúšok pri aplikácii plameňa na plochu vzorky za čas 15 s 

Table 3 Summary of test results when applying flame on the sample area for 15 s 

Bontec SNW 40 Bontec PROTEC 300 

vzorka 
Zapálenie 

vzorky 

áno/nie 

Dosiahnutie 
vzdialenosti 
150 mm (s) 

Zapálenie 
filtračného 

papiera 

vzorka 
Zapálenie 

vzorky 

áno/nie 

Dosiahnutie 
vzdialenosti 
150 mm (s) 

Zapálenie 
filtračného 

papiera 

  áno áno/18* nie 1 - 6 áno áno/18* nie 

Tipptex NS 25 Tipptex BS 25 

1 - 6 áno áno/19* nie 1 - 6 áno áno/19* nie 

Poznámka: *Hodnoty v tabuľke sú uvádzané ako aritmetický priemer za šesť skúšobných vzoriek 
 
Tabuľka 4 Zhrnutie výsledkov skúšok pri aplikácii plameňa na hranu vzorky za čas 15 s 

Table 4 Summary of test results when applying flame at the edge of the sample for 15 s 

Bontec SNW 40 Bontec PROTEC 300 

vzorka 
Zapálenie 

vzorky 

áno/nie 

Dosiahnutie 
vzdialenosti 
150 mm (s) 

Zapálenie 
filtračného 

papiera 

vzorka 
Zapálenie 

vzorky 

áno/nie 

Dosiahnutie 
vzdialenosti 
150 mm (s) 

Zapálenie 
filtračného 

papiera 

1 - 6 áno áno/19* nie 1 - 6 áno áno/18* nie 

Tipptex NS 25 Tipptex BS 25 

1 - 6 áno áno/19* nie 1 - 6 áno áno/19* nie 

Poznámka: *Hodnoty v tabuľke sú uvádzané ako aritmetický priemer za šesť skúšobných vzoriek  

 

 

 

 

 

Obrázok 2 Fotodokumentácia vzoriek po skúške zapáliteľnosti –  
vystavenie plochy (vľavo) a hrany (vpravo) [15] 

1 - Bontec SNW 40, 2 - Bontec Protec 300, 3 - Tipptex NS 25, 4 - Tipptex BS 25 
 

Figure 2 Photo documentation of the samples after the ignition test - exposed area (left) and edges 
(right) 

1 - Bontec SNW 40, 2 - Bontec Protec 300, 3 - Tipptex NS 25, 4 - Tipptex BS 25 
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Diskusia 

Z celkového vyhodnotenia testov (tabuľky 1 až 4) jednoznačne vyplynulo, že testované 

materiály – netkané geotextílie (Bontec SNW 40, Bontec Protec 300, Tipptex NS 25, 

Tipptex BS 25) sú materiály horľavé, čím sa potvrdil predpoklad tejto vlastnosti, keďže 

sú vyrábané zo 100 % polypropylénu, ktorý je tiež horľavým materiálom. 

 

Na základe sledovania geotextílií počas tepelného zaťaženia môžeme konštatovať, že 

tieto reagovali na plamenný zdroj veľmi podobne a to pri oboch skúšobných postupoch. 

Výsledky preukázali malý, resp. zanedbateľný rozdiel medzi jednotlivými druhmi 

hodnotených materiálov tak z hľadiska ľahkosti zapálenia (priemerný čas zapálenia bol 

u všetkých druhov 3 s) ako aj z hľadiska šírenia plameňa (vrchol plameňa u všetkých 

dosiahol výšku 150 mm  približne v rovnakom čase 18 – 19 s). 

 

Keďže skúška zapáliteľnosti podľa STN EN ISO 11925-2 je v súčasnosti jednou 

z platných metód pre hodnotenie stavebných výrobkov z hľadiska reakcie na oheň a jej 

výsledky sú uplatniteľné pre klasifikáciu výrobkov do príslušnej eurotriedy, možno aj 

z našich výsledkov určiť triedu reakcie na oheň testovaných geotextílií. Z výsledkov 

(viď tabuľka 3 a 4) je zrejmé, že všetky testované geotextílie sa pri kontakte 

s iniciátorom (malým plameňom) zapálili, šírili po svojom povrchu plameň, ktorého 

vrchol dosiahol výšku 150 mm nad bodom priloženia priemerne za čas 18–19 s. 

Z uvedeného vyplýva, že ak má v zmysle klasifikačnej normy STN EN 13501-1 + A1 

[16] platiť kritérium nerozšírenia sa plameňa vo zvislom smere o viac ako 150 mm za 

čas 20 s (Fs ≤ 150 mm/20 s) pre klasifikáciu do triedy reakcie na oheň E, túto 

podmienku splnili testované geotextílie tesne na hranici. Toto konštatovanie platí ako 

pre klasifikáciu pri vystavení hlavnej plochy vzoriek skúšobnému plameňu, tak aj pre 

vystavenie ich hrany. 

 

V tabuľke 3 a 4 je uvedené aj hodnotenie súvisiace so zapálením filtračného papiera pre 

určenie doplnkovej klasifikácie z hľadiska odpadávania a odkvapkávania horiacich 

častíc/kvapiek. V tomto ohľade môžeme konštatovať, že aj keď sa geotextílie počas 

testovania tavili a odkvapkávali, k spomínanému javu (zapálenie filtračného papiera) 

nedošlo, preto určenie doplnkovej klasifikácie nebolo potrebné.  
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ZÁVER 

Súčasný rozmach používania geosyntetických materiálov nevynímajúc geotextílie 

nesporne súvisí s výhodami, ktoré tieto materiály poskytujú. Prvým krokom k ich 

správnemu využitiu pri vytváraní stavebného diela je výber vhodného druhu, 

s vhodnými vlastnosťami. Aj keď prvoradé pre tieto materiály z hľadiska použitia sú 

parametre mechanických, hydraulických a fyzikálnych vlastností, cieľom nášho 

príspevku bolo rozšíriť oblasť poznania geotextilných materiálov ich hodnotením 

z protipožiarneho hľadiska. Z výsledkov uvádzaných v príspevku, reprezentujúcich 

správanie sa vybraných druhov geotextilných materiálov (netkaných geotextílií Bontec 

SNW 40, Bontec Protec 300, Tipptex NS 25, Tipptex BS 25) vyplynulo, že sa jedná 

o materiály horľavé, šíriace plameň, s čím je spojený ich možný príspevok k rozvoju 

požiaru. V prípade použitia týchto materiálov v tých častiach stavby, kde by bola 

požiadavka na ich protipožiarnu bezpečnosť, odporúčame využiť retardačné úpravy na 

modifikáciu vlastností geotextílií a im podobných materiálov. 
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výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na 

oheň. 
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Abstract 

Environmental protection should be an important part of the everyday life of most of the 

country's inhabitants, and we are mainly protected by the environmental protection 

legislation. Among these legislative regulations, I also include those which deal with the 

capture and subsequent disposal of hazardous substances and petroleum products 

escaped in traffic accidents. In the case of escape of dangerous substances in the 

territory of Slovakia, individual components of the Integrated Rescue System, in 

particular the Fire and Rescue Corps of the Slovak Republic, are responsible for solving 

this particular event. In order to prevent and distribute the oil products to the 

environment, FRC members mainly use sorption substances. The paper deals with the 

survey of sorption substances used for the collection of petroleum products, the survey 

was carried out separately in individual Regional and District Directorates. From 2018 

sorption substances are procured nationwide for the entire FRC through public 

procurement under special regulations. The currently used sorbents include Ex-perlite, 

3mon, Eco-Dry and Reo amos, which are applied according to the needs of their various 

parameters, such as hydrophobicity, chemical resistance, biodegradability and 

production size. 
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ÚVOD  

Životné prostredie a jeho ochrana je dôležitou súčasťou našich životov. Na ochranu 

životného prostredia nám slúžia legislatívne predpisy.  Medzi najznámejšie zdroje 

znečistenia patria uhľovodíkové produkty ropy. Ropa sa spracúva a transformuje na 

rôznorodé výrobky. Najznámejší z produktov spracovania ropy je sortiment rôznych 

olejov, mazív a pohonných hmôt, napr. benzíny, motorové nafty, prevodové a morové 

oleje. V prípade úniku uhľovodíkových produktov do prostredia, môžu závažne 

ovplyvniť nie len flóru ale aj faunu. V prípade úniku takýchto látok do vodných tokov 

môžu poškodiť prostredie, v ktorom sa nachádzajú vodné živočíchy a organizmy. Medzi 

najčastejšie úniky produktov ropy patria, napríklad dopravné nehody pri ktorých 

dochádza k úniku prevádzkových kvapalín, hlavne motorové oleje a pohonné hmoty. 

Únik takýchto látok môže mať za následok závažné poškodenie prostredia v ktorom sa 

udalosť odohrala. Dôležitou úlohou zasahujúcich hasičov je aj ochrana životného 

prostredia Coneva 2011).  V prípade dopravnej nehody, ktorá je spojená z únikom 

nebezpečných látok sa v praxi využívajú sorpčné látky. Sorpčné látky sú pri 

rôznorodých únikoch využívané príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru. Sorpčné 

látky majú rôznu formu vyhotovenia, napríklad v sypkej alebo textilnej forme. 

Sorpčnými látkami na zber uniknutých látok pri dopravných nehodách sa zaoberajú 

rôzne výskumy zahraničných autorov ako sú: Košík et al. 2005, Cojocaru et al. 2011, 

Vlaev et al. 2011, Yang et al. 2014, Nguyen et al. 2014 a ďalší. 

 

ROZBOR PROBLEMATIKY 

Sorpčné látky používané v Hasičskom a záchrannom zbore sú nakupované 

a zaraďované  podľa všeobecných ako aj interných predpisov a nariadení.  

 

Sorpčné látky, ktoré sa môžu používať v HaZZ musia splniť určité podmienky. 

Zaradenie sorpčných látok do používania v HaZZ je uvedené v Pokyne prezidenta 

Hasičského a záchranného zboru číslo 62/2002 o zaraďovaní hasičskej techniky, 

vecných prostriedkov a osobných ochranných pracovných prostriedkov do užívania v 

Hasičskom a záchrannom zbore. Spomínaný pokyn slúži na zabezpečenie jednotného 

postupu pri vybavovaní Hasičského a záchranného zboru hasičskou technikou, vecnými 

prostriedkami a osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami podľa § 3 ods.1 písm. 
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e) zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore a § 17 ods.1 písm. j) 

zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (Mojžiš 2015). 

 

Sorpčné látky, používané v HaZZ sa zaraďujú do používania prostredníctvom 

Zaraďovacieho listu výrobku, ktorý je uvedený v pokyne prezidenta Hasičského 

a záchranného zboru číslo 62/2002 príloha číslo 3. Zaraďovací list výrobku vydáva 

Požiarnotechnický expertízny ústav ( ďalej len PTEÚ) na základe laboratórnych  testov 

podľa najaktuálnejšej normy ASTM F 726, čo je štandardná skúšobná metóda 

sorpčných vlastností adsorbentov. Sorpčné látky sa testujú na PTEÚ na žiadosť Prezídia 

hasičského a záchranného zboru a na základe žiadosti distribútora sorpčnej látky 

a nemajú potrebnú dokumentáciu. 

 

Obstarávanie sorpčných látok pre potreby HaZZ sa vykonáva prostredníctvom výzvy na 

predloženie ponuky (prieskum trhu). Takúto výzvu podáva Prezídium hasičského a 

záchranného zboru, podľa § 9 ods. 9 zákona NR SR  číslo  25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

Sorpčné látky, ktoré sa používajú pri zásahoch HaZZ sú napríklad : Vapex, 

Expandovaný perlit, Spilkleen plus, Bisorb, Ekosyp B, Biosorb, Absodan plus, Rop-ex, 

Powersorb U, Josyp, a drevené piliny. Tieto sorpčné latky boli obstarávané samostatne 

v kompetencii Krajských poprípade Okresných riaditeľstiev HaZZ. 

 

V roku 2017 sa zjednotil postup pre obstarávanie sorpčných látok celoplošne pre celý 

HaZZ. Sorpčné látky obstarané a využívané celoplošne sú: Reo amos. ECO-DRY Plus, 

Expandovaný perlit a 3mon.  

 

Expandovaný perlit je Expandovaný amorfný kremičitan hlinitý, kamenno sopečného 

pôvodu v zrnitom stave. Veľkosť častíc je 0,5 – 2,5 mm. Expandovaný perlit poskytuje 

výborné tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti a má nízku mernú hmotnosť a je 

odolný voči teplotám v rozmedzí                          od -200°C do +900°C. 
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ECO-DRY Plus je neprašná a nehorľavá drť z horniny - kremeliny v zrnitom stave. 

Veľkosť častíc je 0,5 – 2,5 mm. Je nehorľavá, zdravotne neškodná a neprašná drvina 

vhodná pre zachytenie ropných látok. Dobre čistí olejové škvrny aj ropné emulzie 

z rôznorodých povrchov. 

 

Reo amos je prašná zmes vyhotovená v malých granulkách s hydrofóbnou úpravou. 

Veľkosť častíc je 0,5 – 5 mm. Je určená pre zachytávanie ropných látok. Reo amos je 

vhodný na odstraňovanie ropných látok, ktoré sa nachádzajú na stojatých vodách. Je 

chemicky stály a rýchlo absorbuje. 

 

3mon – oil resist je hydrofóbny hydroxid vápenatý a ďalšie prírodné materiály na 

rastlinnej báze. Je veľmi jemnej zrnitosť, 5 mikrónov, je práškovitá, ekologická 

a hydrofóbna hmota. Môže ostať v prírode, odbúrava sa a neutralizuje sa prirodzenou 

cestou. Svojou jemnou zrnitosťou umožňuje dôkladné odstránenie znečistenia. Je 

v nehorľavom vyhotovení. 

 

Nasledujúce tabuľkové vyobrazenie popisuje používanie sorpčných látok do roku 2018 

a používanie podľa aktuálneho stavu zásob sorpčných látok, ktoré sa obstarávajú 

celoplošne pre potreby HaZZ. 

 

Tabuľka 5 Používanie sorpčných látok v HaZZ do roku 2018 a po roku 2018 

Tab. 1. Use of sorbents in FRD until 2018 and after 2018 

Krajské 

riaditeľstvá 

Zásahové 

obvody 

Sorpčné látky používané do 

roku 2018 

Sorpčné látky 

používané od 2018  

Bratislava 

Senec Vapex, Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Pezinok Ex-Perlit, Spilkleen 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Malacky Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

BA I. Vapex, Ex-Perlit, Spilkleen 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

BA II. Ex-Perlit, Spilkleen, Bisorb Ex-perlit, 3mon, 
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Eco-Dry, Reo amos 

BA III. Vapex, Spilkleen, Hydrosorb 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

BA IV. Vapex, Spilkleen 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

BA V. Vapex, Ex-Perlit, Spilkleen 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Košice 

Trebišov 
Ex-Perlit, Spilkleen, 

Hydrosorb 

Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Spišská nová 

Ves 

Vapex, Ex-Perlit, Hydrosorb, 

Ekosyp B 

Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Sobrance Ex-Perlit, Hydrosorb 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Rožňava 
Ex-Perlit, Spilkleen, Ekosyp 

B 

Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Michalovce 
Vapex, Ex-Perlit, Spilkleen, 

Ekosyp B, Powersorb U 

Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Košice I. Vapex, Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Košice II. Vapex, Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Košice III. Vapex 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Košice IV. Vapex 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Košice okolie Vapex, Ex-Perlit, Ekosyp B 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Gelnica Ex-Perlit, Ekosyp B 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Nitra 
Zlaté Moravce Vapex, Ex-Perlit 

Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Topoľčany Ex-Perlit Ex-perlit, 3mon, 
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Eco-Dry, Reo amos 

Šaľa Ex-Perlit, Bisorb 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Nové Zámky Vapex, Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Nitra Vapex, Ex-Perlit, Spilkleen 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Levice 
Vapex, Ex-Perlit, Bisorb, 

Absodan 

Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Komárno Spilkleen 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Prešov 

Vranov nad 

Topľou 
Vapex, Ex-Perlit 

Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Svidník Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Stropkov Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Stará Ľubovňa Vapex, Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Snina Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Sabinov Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Prešov Vapex, Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Poprad Vapex, Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Medzilaborce Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Levoča Vapex, Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Kežmarok Vapex, Ex-Perlit Ex-perlit, 3mon, 
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Eco-Dry, Reo amos 

Humenné Vapex, Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Bardejov Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Trenčín 

Trenčín Vapex, Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Púchov Vapex 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Prievidza Vapex, Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Považská 

Bystrica 
Vapex, Ex-Perlit 

Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Partizánske Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Nové Mesto nad 

Váhom 
Vapex 

Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Myjava Vapex, Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Ilava Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Bánovce nad 

Bebravou 
Vapex, Ex-Perlit 

Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Trnava 

Trnava Vapex 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Skalica Vapex, Ex-Perlit, Spilkleen 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Senica Ex-Perlit, Bisorb 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Piešťany Vapex, Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Hlohovec Vapex, Ex-Perlit Ex-perlit, 3mon, 
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Eco-Dry, Reo amos 

Galanta 

Vapex, Ex-Perlit, Spilkleen, 

Ekosyp B, Absodan, Drevené 

piliny 

Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Dunajská Streda 
Ex-Perlit, Spilkleen, Drevené 

piliny 

Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Žilina 

Žilina Vapex, Ex-Perlit, Rop-ex 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Tvrdošín Rop-ex 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Turčianske 

Teplice 
Spilkleen 

Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Ružomberok Vapex 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Námestovo Rop-ex 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Martin 
Vapex, Spilkleen, Powersorb 

U, Absodan 

Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Liptovský 

Mikuláš 
Vapex, Ex-Perlit 

Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Kysucké Nové 

Mesto 
Vapex, Ex-Perlit 

Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Dolný Kubín Rop-ex 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Čadca Vapex, Ex-Perlit, Rop-ex 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Bytča Vapex 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Banská 

Bystrica 

Žiar nad Hronom Vapex, Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Žarnovica Vapex, Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 
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Zvolen Vapex, Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Veľký Krtíš Vapex, Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Rimavská Sobota Vapex, Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Revúca Vapex, Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Poltár Vapex, Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Lučenec Vapex, Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Krupina Vapex, Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Detva Vapex, Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Brezno Vapex, Ex-Perlit, Josyp 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Štiavnica Vapex, Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

Banská Bystrica Vapex, Ex-Perlit 
Ex-perlit, 3mon, 

Eco-Dry, Reo amos 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Z údajov uvedených v tabuľke č.1, môžeme vidieť používanie a obstarávanie sorpčných 

látok samostatne pre jednotlivé Krajské riaditeľstvá HaZZ a Okresné riaditeľstvá HaZZ. 

Pred rokom 2018 bolo obstarávanie zabezpečované dodávateľsky a samostatne podľa 

potreby samostatných Okresných riaditeľstiev. Aj napriek samostatnému obstarávaniu 

koncových spotrebiteľov, čo sú Okresné riaditeľstvá sa postupovalo podľa zákona 

a interných predpisov HaZZ. V roku 2018 sa obstarávanie a zaraďovanie sorpčných 

látok, ako aj iného materiálu vykonáva prostredníctvom výzvy na predloženie ponuky 

(prieskum trhu). Takúto výzvu podáva Prezídium hasičského a záchranného zboru, 



  [ADVANCES IN FIRE & SAFETY 
ENGINEERING] 2018 

 

 209 

 

podľa § 9 ods. 9 zákona NR SR  číslo  25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zaraďovanie sorpčných 

látok prebieha prostredníctvom zaraďovacieho listu výrobku, ktorý je uvedený v pokyne 

prezidenta Hasičského a záchranného zboru číslo 62/2002 príloha číslo 3. Zaraďovací 

list výrobku vydáva PTEÚ na základe laboratórnych  testov podľa najaktuálnejšej 

normy ASTM F 726 čo je štandardná skúšobná metóda sorpčných vlastností 

adsorbentov. Sorpčné látky sa testujú na PTEÚ na žiadosť Prezídia hasičského a 

záchranného zboru a na základe žiadosti distribútora sorpčnej látky a nemajú potrebnú 

dokumentáciu.  

 

ZÁVER 

Podľa aktuálneho zaradenia a obstarávania sorpčných látok sú v zásahových obvodoch 

ako aj celoplošne na celom území Slovenska využívané hlavne sorbenty Ex-perlit, 

3mon, Eco-Dry a Reo amos. Každá z uvedených sorpčných látok nám dáva možnosť 

rozdielneho využitia, podľa náročnosti mimoriadnej situácie a prostredia, napr. pri 

úniku na vodnej hladine, v prostredí zo zhoršenými poveternostnými vplyvmi a mnohé 

ďalšie parametre, ktoré ovplyvňujú samotný výber sorpčnej látky. 

 

Poďakovanie 

Táto práca bola podporená Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou MŠVVAŠ SR 

na základe projektu KEGA č. 012TUZ-4/2016. 

 

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 

CONEVA, I. VARAČKA, P. 2011, Únik nebezpečných látok pri dopravných nehodách 

do životného prostredia. In: Požární ochrana. vol. 20 s. 369– 375. 2011. 

KOŠÍK, Š. 2005: Likvidácia ekologických havárií. In Spravodajca – Protipožiarna 

ochrana a záchranná služba. ISSN 1335-9975, 2005,  Roč. 36, č. 3,  s. 18 – 20. 

COJOCARU, C; et al. 2011: Peat-based sorbents for the removal of oil spills from 

water surface: Application of artificial neural network modeling. Colloids and Surfaces 

A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2011, 384.1: 675-684. 

VLAEV, L., et al. 2011: Cleanup of water polluted with crude oil or diesel fuel using 

rice husks ash. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 2011, 42.6: 957-

964. 



  [ADVANCES IN FIRE & SAFETY 
ENGINEERING] 2018 

 

 210 

 

YANG, Y., et al. 2014: Nitrogen-rich and fire-resistant carbon aerogels for the removal 

of oil contaminants from water. ACS applied materials & interfaces, 2014, 6.9: 6351-

6360. 

NGUYEN, S. T., et al. 2014: Advanced thermal insulation and absorption properties of 

recycled cellulose aerogels. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering 

Aspects, 2014, 445: 128-134. 

MOJŽIŠ 2015: Diplomová práca, Vzájomné porovnanie sorpčných látok používaných 

pri úniku uhľovodíkových mazív. Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 

katedra protipožiarnej ochrany. Zvolen: DF TUZVO, 2015. 98 s. 

  



  [ADVANCES IN FIRE & SAFETY 
ENGINEERING] 2018 

 

 211 

 

PRIEMYSEL   4.0   -   DREVÁRSKY PRIEMYSEL,     

OCHRANA PRED POŽIARMI  A VÝBUCHMI   

 

INDUSTRY   4.0   -  WOODWORKING INDUSTRY,            

FIRE AND EXPLOSION PROTECTION 

 

Eva MRAČKOVÁ1  
 

1Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovensko,             

+421 45 5206 831, mrackova@tuzvo.sk 

 

 

Abstract 

The article deals with the issue of the emerging Fourth Industrial Revolution, which was 

first presented in Hanover by Industry 4.0. This is the current trend of automation and 

data exchange of manufacturing technologies based on deep industrial integration 

through information technology and associated data processing. Automotive Industry 

4.0 is successfully running. The article lists trends in the wood industry where it is 

pointed out that it always includes a certain degree of risk in each technology operation. 

It will take several decades if all the data and conditions are created and merged into 

Industry 4.0 for the wood industry because the safety of the employees and their 

protection against fire and explosion is priority 

 

Keywords: Industry 4.0, Fire protection, Woodworking Industry 
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ÚVOD  

Pre nové členské štáty Európskej únie, ale i pre staré ekonomické a sociálne inštitúcie 

EÚ sa stal výzvou rýchly rozvoj a difúzia informačných a komunikačných technológií, 

globálna integrácia produktových a finančných trhov, narastajúca špecializácia firiem v 

oblasti aktivít zameraných na pridanú hodnotu a na schopnosti náročné organizačné 

formy, ako aj zvyšujúca sa diferenciácia schém dopytu. Zásadne sa to týka Slovenska 

z dôvodu vysokého podielu výroby v automobilovom priemysle.  

 

Slovensko patrí medzi prvú desiatku krajín Európskej únie s najvyšším podielom 

priemyslu na celkovom hrubom domácom produkte (HDP). Výroba je charakterizovaná 

ako proces, kde dochádza k premene vstupov na výstupy.  Pod výrobou v najužšom 

ponímaní sa rozumie len výroba ako časť transformačného procesu, t. j. konkrétna 

premena výrobných faktorov na výrobky (Mračková, 2017) . Počas prvej a druhej 

priemyselnej revolúcie boli do výroby zavedené nové výrobné metódy a postupy, vďaka 

ktorým vzrástla produktivity a výroba v dovtedy nevídanom rozsahu. Svetová 

ekonomika v súčasnosti prekonáva rozsiahle technicko-ekonomické zmeny, ale 

spracovateľský priemysel je naďalej základným odvetvím ekonomiky EÚ. 

 

Na začiatku 20. storočia bola Európa lídrom svetovej ekonomiky, keď sa podieľala 

takmer 50% na svetovom HDP a vo veľkom rozsahu prispievala k industriálnemu 

boomu. Napriek tomu, že v sektore priemyslu sa v súčasnosti produkuje cca 7.000 

miliárd € obratu, tvorí 80% exportu a výdavkov na výskum a vývoj v EÚ, poskytuje 33 

miliónov pracovných miest a ďalších vyše 60 miliónov generuje v nadväzujúcich 

odvetviach. EÚ nie je hlavným zdrojom komparatívnych výhod a preto potrebuje nové 

prístupy a stratégie rozvoja priemyslu.(Fifeková,  Nemcová, 2016). 

 

ROZBOR PROBLEMATIKY  

Základné aspekty výrobného procesu tvorí a záleží na zložitosti výrobkov, účasti 

prírody, človeka a techniky, od použitej technológii, skladbe výrobkov, spôsobe a miere 

opakovateľnosti výroby. Rozoznávame jednoduché výrobné procesy, ktoré pozostávajú 

z výroby jednoduchých výrobkov  jedného druhu východiskového materiálu a zložité 

výrobné procesy, ktorých výrobky sa skladajú z niekoľkých jednoduchých alebo 

čiastkových výrobných procesov. Účasť techniky v rámci výroby spočíva v 
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automatických procesoch premeny suroviny na hotový výrobok pôsobením strojov a 

zariadení. Vo výrobnom procese dochádza ku kvalitatívnym zmenám, ktoré prebiehajú 

vo výrobných procesoch. Nazývajú sa technologické procesy. Technologické procesy 

rozdeľujeme na ťažobné technologické procesy, mechanické technologické procesy, 

chemické technologické procesy, biochemické procesy a energetické technologické 

procesy (Mračková, 2017).  

 

Charakteristika zložiek výrobného procesu 

Pracovný proces je pracovná sila, ktorá sa vynakladá na účely tvorby úžitkových 

hodnôt. Vzniká interakciou medzi pracovníkom a pracovným prostriedkom, keď vo 

vzťahu človek – stroj je pracovník primárnym činiteľom. Technologický proces je 

charakterizovaný ako spôsob účelného spracovania pracovných predmetov na daný 

výrobok. Počas technologického procesu pôsobí človek na predmet práce nepriamo, 

technologický proces vzniká interakciou medzi pracovným prostriedkom a pracovným 

predmetom. Prírodný proces  vzniká zámernou interakciou medzi prírodnými silami 

a pracovným predmetom, t.j. bez priamej účasti pracovníka a pracovných prostriedkov 

(zretie odliatkov, prirodzené sušenie náteru, a pod.) Kontrolný proces je proces, v 

ktorom sa kontroluje akosť dodaných pracovných predmetov vykonaných operácií 

respektíve vyrobených súčiastok, dielcov a výrobkov. Manipulačný proces zahrnie 

manipulačnú činnosť vrátane skladovania a dopravy pracovných predmetov na 

pracovisko, medzi pracoviskami a do skladu. Udržiavací proces zahrňuje opravy, 

modernizáciu a bežnú údržbu celého mechanického a energetického zariadenia podniku, 

budov, ciest a iných spoločne používaných pracovných prostriedkov. Riadiaci 

a organizačný proces.  

 

Medzi faktory pôsobiace na priestorovú štruktúru patrí generálna, komunikačná sieť, 

budovy a ich vlastnosti, inžinierske siete, typ výroby, vnútropodniková špecializácia, 

manipulačné prostriedky a  technologický postup. Uvedené faktory pôsobia na priestor 

štruktúru výroby buď' pozitívne, alebo negatívne. Racionálne riešenie priestorovej 

štruktúry vyžaduje využiť faktory, ktoré pôsobia na priestorovú štruktúru pozitívne. 

Uvedené faktory predstavujú dispozíciu, ktorej prejav možno súhrne vidieť až na 

materiálovom toku. 



  [ADVANCES IN FIRE & SAFETY 
ENGINEERING] 2018 

 

 214 

 

V roku 2011 bol prvýkrát tento program „Industry 4.0“, prezentovaný na výstave 

v Hannoveri. Postavený je na Internete vecí, výrobkov. Výrobky, zariadenia začnú bez 

priamej účasti človeka medzi sebou komunikovať, nastane M2M komunikácia 

(Machine-to-Machine). Prinesie to výrobky s úplne novými vlastnosťami a radikálne 

zmeny do riadenia výroby. SMART výrobky postavené na princípe internetu vecí už 

dnes existujú. Dnes väčšina z nás používa smartfón. Napríklad traktory sú dnes na 

poliach riadené cez GPS, vyvíjajú sa prvé verzie smart automobily. Industry 4.0 sa 

sústreďuje hlavne na výrobu. Historické trendy priemyselných revolúcií na časovej osi 

sú znázornené na Obr. 1. 

 

Industry 4.0 

Na základe viacerých zahraničných analytikov sa nachádzame vo fáze prípravy na 

prechod na Industry 4.0. To je čas, kedy nie je potrebné sa sústrediť na hľadanie nových 

SMART technológií, ale na prípravu svojich dát. To by mali byť prvé kroky na ceste k 

štvrtej priemyselnej revolúcii (Morháč, 2018). 

 

 
Figure 19 Time axis of historical development of industrial revolutions 

Obrázok 25 Časová os historického vývoja priemyslných revolúcií (Pekarčíková, 2016) 
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Industry 4.0 je súčasný trend automatizácie a výmeny dát výrobných technológií 

založený na hlbokej priemyselnej integrácií prostredníctvom informačných technológií 

a s tým spojené spracovanie dát (Obr. 2). Táto integrácia má štyri základne 

charakteristiky: 

 Vertikálna integrácia výrobných systémov – informačne previazanie všetkých 

systémov naprieč celou štruktúrou podnikov 

 Horizontálna integrácia - previazanie naprieč dodávateľským reťazcom – prepojenie 

dodávateľov – odberateľov, od výrobcu až po koncovú distribúciu k zákazníkovi, 

servis.  

 Integrácia inžinierskych procesov – ide o integráciu v rámci celého životného cyklu. 

 Akcelerácia cez exponenciálne technológie – toto nie sú úplne nové technológie, len 

sa stávajú prístupnejšie pre širšie využitie a ich hlavnou úlohou je umožnenie 

individuálnych riešení, zvýšenie flexibility a šetrenie nákladov v procese 

industrializácie (Morháč, 2018). 

 

V dnešnej dobe sa v priemysle vyžívajú nástroje kvality, ktoré slúžia na opisnú, resp. 

diagnostickú analýzu problémov, ktoré nám umožňujú odpovedať na otázku „čo sa 

stalo?" a následne „prečo sa to stalo?". O tom, že je to tak, svedčí aj pomer nákladov 

vzťahujúcim sa ku kvalite, ktorý je nepomerne vyšší voči nákladom na prevenciu. 

Protipožiarna ochrana a ochrana pred výbuchom patrí do popredia a využívajú sa 

metódy analýzy FMEA a FTA.   

 

Vo viacerých literatúrach sa uvažuje s hodnotou okolo 5 % nákladov na prevenciu z 

celkových nákladov na kvalitu. Industry 4.0 hovorí o tom, že stroje budú prepojené, 

využívať sa budú „cloudové riešenia" a v prostredí „digitaltwin" sa bude neustále proces 

optimalizovať, nástroje SPC budú súčasťou stroja a jeho „samoregulácie" a „samo-

optimalizovania".  
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Figure 20 Cyclic Link Industry 4.0 

Obrázok 26 Cyklické prepojenie Industry 4.0 (Morháč, 2018) 

 

Zdieľanie, analýza dát s dodávateľmi, horizontálne aj vertikálne riadenie v rámci 

podniku a mimo neho, na pracoviskách a strojoch, nielen na konkrétnom mieste, ale v 

rámci celého okruhu pôsobnosti. Ide o kombináciu dát z výroby, z procesu, senzorov 

strojov a meracích zariadení, v kombinácií (spojením) s externými dátami (objednávky, 

reklamácie, spätnej väzby na sociálnych sieťach, vzdialeným monitorovaním stavu 

výrobku), energetickou náročnosťou pri výrobe, podmienkami prostredia, jednoducho 

povedané kombináciou všetkých možných merateľných a vyhodnocovaných veličín, 

jednotiek a tie budú slúžiť k zefektívneniu výroby, skvalitneniu výrobkov a služieb a 

minimalizácií nepodarkov. Množstvo dát môže slúžiť aj ku hľadaniu a nájdeniu 

korelácií (podmienok) kedy nastala zhoršená kvalita a ich úpravou reagovať na 

minimalizovanie ďalšieho plytvania. 

 

Bude potreba definovať formáty dát, v akých sa dáta budú ukladať a následne s nimi 

pracovať. Aké parametre je a bude treba merať, akým spôsobom a na akých 

zariadeniach. Bude potrebné systematicky pracovať a systémovo pokryť zabezpečenie 

bezpečného prenosu týchto dát, resp. bezpečného uloženia a prístupu k nim a k ich 

analýzam. Nájsť, nasadiť, dodržiavať a štandardizovať nástroje na jednoduchú a rýchlu 

analýzu týchto dát. Vyškoliť pracovníkov na prácu s dátami, s novými SW aplikáciami 

(Morháč, 2018). 
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Využívanie nových technológií v metrológií bude viesť k zmenám a postupom 

vykonávania kalibrácií, zmenou spôsobov merania dôjde aj k výraznej obmene v 

normách a spôsoboch vykonávania kalibrácií. bude to smerovať k zvyšovaniu odbornej 

spôsobilosti jednotlivých pracovníkov a správna voľba smerovania bude pre 

zodpovedných kľúčovou vecou. Do popredia sa dostanú optické metódy merania, 

merania sú presnejšie, množstvo dát je významne vyššie, ďalej snímanie pomocou 

optovlákien, ktoré sú schopné merať širokú škálu mechanických a chemických veličín, 

strojové a robotické 3D, biosenzorika atď. (Morháč, 2018). 

 

Ďalšou významnou oblasťou bude vzdelávanie, ktoré s príchodom nových technológií, 

objemu dát bude súvisieť aj so zvyšovaním kvalifikácie všetkých zamestnancov. Pokiaľ 

bude niekto navrhovať zariadenie, ktoré sa bude „samoregulovať", bude musieť niekto 

definovať, čo a načo bude mať dopad, na druhej strane, operátor bude musieť nielen 

vložiť, vybrať, premerať, ale aj vedieť rozumieť dátam, ich významu a následne správne 

reagovať (Schlaepfer, Koch, 2014). 

 

Trendy v drevárskom priemysle a ich nebezpečenstvá 

Celkovo sa odvetvie drevárskych výrobkov rozvíja dobre, pričom v najbližších 

niekoľkých rokoch sa predpokladá nárast dopytu po nábytku v maloobchodných 

predajniach a budú žiadané architektonické práce. Je to  dôležité pre výrobcov 

komponentov a jedinečných výrobkov, ktorí dodávajú tieto produkty. Nedávny 

prieskum týchto výrobcov zistil, že viac ako polovica respondentov dodáva výrobky na 

rezidenčný trh, najmä v obchodoch a nábytkárskom segmente, pričom predaj na 

obchodné trhy je tiež silný, hoci v menšej miere. 

 

Štúdia komponentov pre drevo sa uskutočnila prostredníctvom asociácie výrobcov 

drevených komponentov, združenia výrobcov drevárskych výrobkov a drevospracujúcej 

siete. Prieskum poskytol prehľad o predaji, kategóriách produktov a výkonnosti 

podnikania a ďalších relevantných informáciách (Koenig, 2018). 
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Drevárske odvetvie má cyklus trendov, ktoré neustále obnovujú jeho význam a neustále 

sa zvyšuje. Pre výrobcov dreva, najmä tých, ktorí vyrábajú dekoratívne alebo funkčné 

predmety pre domácnosť, je dôležité, aby zostali na vrchole trendov štýlového zdobenia 

a nových technológií, ktoré zlepšujú ich proces výroby. Zatiaľ čo niektoré trendy sú 

dlhé a niektoré prídu a odchádzajú, každý má potenciál skutočne ovplyvniť spôsob, 

akým sa výroba vykonáva. 

 

Nábytkársky priemysel je jednou z najdôležitejších hnacích síl s nárastom predaja 

drevoobrábacích strojov. Neznamená to, že stolári ktorí praktizujú tradičné techniky 

vykonávajú to práve drevospracujúci strojmi, používajú jeden alebo viac druhov 

drevoobrábacích strojov. V drevárskych prevádzkach sa využívajú brúsky (pásové, 

širokopásové, hranové oscilačné, dvojkotúčové), dlabačky, hrúbkovacie frézy, 

zrovnávacie frézy, stolové kotúčové píly, stojanové vŕtačky, viacoperačné stroje  a veľa 

ďalších strojov (Koenig, 2018). 

 

Ochrana pred požiarmi  a výbuchmi  v drevárskom priemysle 

Podľa použitej technológie rozlišujeme v drevárskom priemysle mechanické 

technologické procesy, chemické technologické procesy a fyzikálne procesy. 

 

Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v drevárskom priemysle môžu 

byť prevádzkovanie, odstavovanie a spúšťanie výroby v technologických zariadeniach 

obsahujúcich horľavé látky, údržba a opravy technických a technologických zariadení 

obsahujúcich horľavé látky a odstraňovanie ich poruchových stavov, lepenie horľavých 

podlahových a strešných krytín, obkladov stien a stropov pomocou ohňa, 

elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie 

starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, alebo nevyhnutná 

manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru a výbuchu 

 

Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú miesta, v ktorých sa 

nachádzajú horľavé látky za takých podmienok, že vytvárajú zvýšené riziko možnosti 

vzniku požiaru. K týmto miestam patria najmä priestory, v ktorých sa používajú, 

spracúvajú alebo skladujú za bežných prevádzkových podmienok pevné horľavé látky, 

ktoré svojou veľkosťou, formou, množstvom a podmienkami uloženia podstatne 
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zvyšujú intenzitu a šírenie požiaru; na stavebné konštrukcie z horľavých látok a na 

horľavé predmety tvoriace zariadenia miestností sa toto ustanovenie nevzťahuje, 

usadzuje pri výrobe alebo pri manipulácii horľavý prach v súvislej vrstve schopnej šíri 

požiar alebo pri výrobe, prípadne pri manipulácii vzniká horľavý prach v takej miere, že 

je trvalo v ovzduší a vznik výbušnej koncentrácie nemožno vylúči. Ďalej ak sa 

používajú látky, ktoré sa pri styku so vzduchom alebo s vodou, alebo vzájomne medzi 

sebou môžu vznieti alebo môžu uvoľni horľavé pary alebo plyny, ktoré môžu v zmesi 

so vzduchom vytvoriť výbušnú zmes, alebo sa používa pri výrobe, používaní alebo pri 

spracúvaní horľavých látok otvorený oheň. 

 

Technologický proces výroby v každej prevádzke v sebe zahŕňa vždy určitú mieru 

rizika. Jednotlivé procesy pri spracovávaní a výrobe sú vždy spojené s 

nebezpečenstvom samotného spracovania horľavých materiálov ako aj technologickej 

poruchy používaného zariadenia. Dominantným prvkom je zrealizované preventívne 

opatrenie za účelom zabezpečenia dostatočnej úrovne bezpečnosti. Výrobné podniky vo 

väčšine prípadov nedokážu vylúčiť vznik nebezpečného prostredia. Prakticky vo 

všetkých odvetviach priemyslu vzniká nebezpečenstvo z horľavých plynov, výparov 

horľavých kvapalín a prachu vyplývajúce zo širokej škály postupov a operácií. 

Chemické a fyzikálne vlastnosti spracovaných materiálov nie sú postačujúcimi 

charakteristikami, ktoré umožňujú z hľadiska požiarneho nebezpečenstva stanoviť 

mieru rizika pri ich využívaní v priemysle. Nutné je poznať a vedieť určiť (či už 

experimentálne alebo vhodným teoretickým výpočtom) požiarnotechnické 

charakteristiky horľavých látok. Nebezpečenstvo vzniku požiaru a výbuchu pri doprave 

pevných látok nastane ak je v prevádzke vysoká prašnosť a k dispozícii iniciačné zdroje 

elektrostatická energia alebo  dôjde k treniu. 

 

Poruchy, ktoré môžu nastať vo výrobnom procese môžeme rozdeliť s prevádzkovou 

poruchou,  môže nastať odchýlky od prevádzkových parametrov,  poruchy v 

energetickom systéme, poruchy meracieho a kontrolného systému, poruchy v 

dopravnom systéme, mechanické poškodenie, únik alebo vniknutie produktu a 

vonkajšie vplyvy. 
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Pracovnoprávne vzťahy prevádzkovateľ strojných zariadení zabezpečuje so 

zamestnancami, v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje všeobecné 

zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z 

povolania a iných poškodení zdravia z práce. Slovenská republika sa vstupom do 

Európskej únie zaviazala prijímaním právnych predpisov, ktoré následne ustanovujú 

podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky (Mračková, 

2017).  

 

Okrem požiadaviek legislatívnych dokumentov, podľa ktorých by mal postupovať 

každý výrobca alebo prevádzkovateľ strojných zariadenia, musia sa brať do úvahy aj 

požiadavky technických noriem, týkajúce sa strojných zariadení pracujúce v priestore s 

nebezpečenstvom výbuchu. V Tab. 2 je uvedený príklad aktuálnych normatívnych 

dokumentov s výberom základných harmonizovaných noriem pre  laboratórne skúšky 

výbuchovej ochrany. 

 

ZÁVER 

- hlavné výhody Industry 4.0 je zrýchlený životný cyklus produktov;  

- inovačná ekonomika – digitálne prepojenie bude vytvárať nové modely podnikania; 

- customizácia – jedinečné výrobky „made-for-me" – v podstate vyrobiť niečo jedinečné 

„kusové";  

- vyšovanie autonómnosti zariadení – jednoduché manuálne procesy vymiznú a ľudia 

budú skôr zasahovať do fungovania stroja; 

- šetrenie prírodných zdrojov – zariadenia sa budú vyrábať šetrnejšie, lepšie sa budú 

vyťažovať a využívať. Téma sa nebude týkať len zariadení a výrobných podnikov. Do 

popredia sa dostávajú témy ako: „SmartGrid" – presmerovávanie energetických tokov 

podľa aktuálnej spotreby, IoE – Internet ofEnergy – vhodné využívanie zdrojov, 

„Smartbuildings", „SmartInfrastructure", „SmartCities/Regions", „Intelligent Transport 

Systems" a iné (Morháč, 2018); 

- trh a jeho požiadavky (zvýšenie konkurencieschopnosti) – cesta nových technológií a 

inovácie, bude pravdepodobne jediný spôsob, ako efektívne a efektne reagovať na 
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neustále meniace sa požiadavky trhu a bude to spôsob, ako udržať 

konkurencieschopnosť voči rýchlorastúcim ekonomikám (GTAI, 2016); 

- drevársky priemysel sa so spracovávanou drevnou hmotou značne líši od 

automobilového priemyslu a bude trvať niekoľko desaťročí, pokiaľ sa vytvoria a spoja 

všetky dáta a podmienky na Industry 4.0 lebo stále bude v drevárskom priemysle 

prvoradá bezpečnosť zamestnancov a ich ochrana pred požiarom a výbuchom;  
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Abstract 

The paper deals with testing of plastics polycarbonate (PC) and Poly(methyl 

methacrylate) (PMMA), that can find their application mostly in civil engineering. 

Testing was carried out in the notion of international standard STN ISO 1210 (1996) 

and was performed by two methods, method A where samples were placed in horizontal 

position and method B where samples were placed in vertical position. Samples were 

tested for 48 hours in laboratory conditions – reference samples and for 168 hours in 70 

°C temperatures, which in the notion of the standard represents aging of the samples. 

Considering the fire technical properties PC achieved lower flammability with method 

A, because its samples did not burn up to 25 mm limit in difference to PMMA samples, 

that reached 100 mm limit. By the set standard the samples of PC and PMMA classified 

into according classes: all the tested PC samples (reference samples and samples after 

aging) with method A fell into class FH-1, reference samples of PMMA fell into class 

FH-3 – 33,15 mm/min and samples of PMMA after aging fell into class FH-3 – 39,21 

mm/min. Using the method B reference samples and samples after aging of PC 

classified into class FV-1, reference samples of PMMA and PMMA after aging fell into 

4th class, but in which we can not classify samples by method B according to the 

standard and that is why they fall into same class as the samples tested by method A 

with same conditioning. Looking at the results and comparison of total time of 

spontaneous burning the PC achieved better results, where burning through 100 mm 

limit did not happen. On the basis of the results obtained we can say that PMMA is 

more combustible material than PC.  
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ÚVOD  

Bez prírodných polymérov by nebol život možný, so syntetickými polymérmi je život 

pohodlnejší, ale aj komplikovanejší. Súčasťou syntetických polymérov sú plasty, 

syntetické kaučuky, syntetické vlákna. Plasty sú látky špecifických vlastností, ktoré ich 

predurčujú k tomu, aby boli všade okolo nás. Sú zastúpené vo veľkej miere takmer 

v  každom priemyselnom odvetví, domácnostiach, verejnom sektore atď. Nahrádzajú 

prírodné materiály, často krát s lepšími vlastnosťami. Popri mnohých prednostiach 

a nepopierateľných výhodných vlastnostiach, majú aj svoje negatíva. K nim patrí popri 

ekologickom zaťažení životného prostredia pri ich likvidácií aj ich horľavosť a pri 

horení mnohých plastov aj vznik toxických splodín horenia. Preto je dôležité zaoberať 

sa nimi aj z hľadiska protipožiarnej ochrany a bezpečnosti a poznať riziká vznikajúce 

pri horení, resp. požiaroch plastov.  

 

Z hľadiska svojej chemickej podstaty sú plasty horľavé a často prispievajú ku vzniku 

a šíreniu požiaru,  preto je potrebné sa systematicky zaoberať požiarnou bezpečnosťou 

plastov pri ich používaní a prijímať účinné preventívne opatrenia (Masařík 2003).     

 

Náplňou výskumu predkladaného príspevku sú dva vybrané plasty, ktoré majú 

významné použitie popri iných odvetviach aj v stavebníctve. Sú to polymetylmetakrylát 

(PMMA) a polykarbonát (PC).  

 

PMMA patrí do skupiny akrylátov. Pripravuje sa radikálovou polymerizáciou 

metylesteru kyseliny metakrylovej (odtiaľ pomenovanie akrylové sklo, akrylátové sklo). 

Bežne používaným názvom vo verejnosti je plexisklo. Chemická štruktúra PMMA je 

znázornená na Obr.1. 
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Obr. 1  PMMA -  chemická štruktúra 

Fig. 1  PMMA - chemical structure  

 

PMMA je ľahko zápalný, horí svietivým plameňom aj po oddialení zdroja plameňa. 

Uvoľňované plyny pri horení majú nasladlý zápach. Jeho výrazné uplatnenie 

predstavuje využitie v stavebníctve, kde sa využíva na zasklenie dverí a nábytku, 

deliace priečky, zasklievanie balkónov, obrovské akváriá vo verejných budovách a pod. 

Ďalšie použitie v stavebníctve je pre okná, priečky, v doprave pre kabíny lietadiel, 

reflektory a panely, ďalej na protihlukové steny okolo diaľnic, ciest a železníc. Medzi 

jeho najcharakterizovanejšie vlastnosti patrí čírosť a bezfarebnosť s vynikajúcou 

priepustnosťou svetla, ľahkosť vyfarbovania. Jeho priepustnosť pre svetlo je 92 % a 

index lomu je 1,491. Má najvyššiu priepustnosť svetla zo všetkých plastov. 

Priepustnosť ostáva zachovaná aj pri vyfarbení PMMA transparentnými farbivami. 

Hustota PMMA sa pohybuje od 1150 do 1200 kg/m3. Má dobré mechanické vlastnosti, 

až na malú povrchovú tvrdosť. Jeho dlhodobá tepelná odolnosť sa pohybuje od 65 °C 

do 85 °C, krátkodobo až do 100 °C, mrazuvzdornosť do – 40 °C. Topenie nastáva pri 

teplote nad 120 °C. (Masařík 2003, Ružinská 2005). PMMA je pri teplote 130 až 140 

°C kaučukovitý a ľahko tvarovateľný. Vykazuje dobrú tvarovú pamäť. Tepelná 

odolnosť PMMA bez zaťaženia je okolo 80 °C. V kyslíkovej atmosfére je zápalná 

teplota PMMA asi 460 °C, pri horení sa rozkladá bez zbytku na oxid uhličitý a vodu. 

(Mleziva, Šnupárek 2000, Procházková 2014). Veľmi dobre odoláva vode, slabým 

kyselinám, zásadám, olejom, rozpúšťa sa v aromatických a halogenovaných 

uhľovodíkoch, esteroch a ketónoch. Polymetylmetakrylát je dobrý elektroizolant pri 

nízkych frekvenciách. PMAA je fyziologicky nezávadný. Je ho možné používať pre 

výrobky prichádzajúce do styku s potravinami alebo pitnou vodou (Kniewald a kol. 

2007). 
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PC patrí do skupiny polyesterov - estery kyseliny uhličitej zvyčajne na báze dianu 

(bisfenolu A).   Chemická štruktúra PC je znázornená na Obr. 2. 

 
Obr. 2  PC -  chemická štruktúra 

Fig. 2  PC - chemical structure  

 

Polykarbonáty spájajú kombináciu takých vlastností, ktoré sa doteraz nedosiahli 

súhrnne v žiadnom ďalšom type termoplastov (Liptáková a kol. 2012). Sú to 

transparentné materiály s vysokým indexom lomu a s priepustnosťou svetla 85 - 90 %, 

ich výhoda je v dobrej farbiteľnosti v celom ich objeme. Dobre sa rozpúšťajú v 

chlorovaných uhľovodíkoch a v cyklohexanone, ťažko rozpustné sú v esteroch, 

ketónoch a aromatických uhľovodíkoch. Polykarbonát má vysokú rázovú húževnatosť i 

za veľmi nízkych teplôt a dobrú rozmerovú stabilitu až do 140 °C. Teplota sklovitého 

prechodu PC je 145-150 °C a jeho tvarová stálosť je do 134-138 °C. Tým sa PC radí 

medzi termoplasty s vysokou tepelnou odolnosťou. Pri teplotách 230-240 °C prechádza 

PC do plastického stavu a pri teplote 340 °C sa rozkladá. Tepelná rozťažnosť PC je 

pomerne malá a je možné ju znížiť prídavkom sklených vlákien. Taktiež sa vyznačuje 

dobrými elektroizolačnými vlastnosťami, vysokou mechanickou pevnosťou obzvlášť v 

ťahu, nízkou absorpciou vody, dobrou odolnosťou voči UV – žiareniu a hydrolýze a 

značnou stálosťou proti oxidácií až do 120 °C. PC je odolný voči slabým kyselinám, 

alifatickým uhľovodíkom, alkoholom a olejom, rozpúšťajú sa v aromatických a 

halogenovaných uhľovodíkoch, zle odoláva éterom, aldehydom, ketónom a esterom. 

Nedostatočná je ich odolnosť voči dlhodobému pôsobeniu vriacej vody a pary, 

amoniaku, amínom a metanolu. Polykarbonáty sú plasty fyziologicky nezávadné. 

(Kniewald 2007, Ružinská 2005, Ducháček 2006) 
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Vzhľadom ku svojim vlastnostiam je PC predurčený pre náročné aplikácie. 

V stavebníctve sa používa pre okenné tabule verejných budov, presvetlenie striech, 

bezpečnostných sklách a priečkach, osvetľovacích telies a pod. (Masařík 2003) Patrí 

medzi jedny z najodolnejších termoplastov, čo sa týka starnutia - vplyv poveternostných 

podmienok, UV žiarenia apod. Obidva plasty majú široké použitie v stavebníctve. 

Optimálna úroveň protipožiarnej ochrany v budovách v nemalej miere závisí aj od 

množstva a druhu horľavých materiálov a látok, ktoré sa v nich vyskytujú (Coneva 

2014).  

 

Cieľom príspevku bolo porovnať horľavosť dvoch výnimočných plastov PMMA a PC, 

ktoré patria do skupiny termoplastov. Z množstva testovacích metód určených pre 

hodnotenie plastov sme si vybrali metodiku v zmysle normy STN ISO 1210 (1996), 

ktorá špecifikuje laboratórnu metódu na porovnanie relatívnych požiarnych 

charakteristík, aj keď v súčasnosti nie je  u nás v platnosti. Postup metodiky je 

v niektorých prvkoch podobný ako postup normy UL 94 americkej organizácie 

Underwriters Laboratories, ktorá patrí medzi najrozšírenejšie metódy pre určenie 

horľavosti materiálov. 

 

EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

 

Testovali sme dva druhy plastov - polykarbonát (PC) a polymetylmetakrylát 

(PMMA), ktoré majú široké možnosti použitia predovšetkým v stavebníctve ako 

konštrukčné polymérne materiály. Testované vzorky sú zobrazené na obr. 3.  

 

      
 Obr. 3  Vzorky PC a PMMA 

Fig. 3  PC and PMMA samples 
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V tab. 1 sú uvedené základné informácie o vzorkách PC a PMMA. 

 

Tab. 1 Základné údaje o vzorkách 

Tab. 1 Basic samples data 

Označenie 

vzorky  
Druh vzorky  

Hustota 

(kg/m3)  
Použitie  

Rozmery 

vzorky 

(cm) 

 

PC  

 

Polykarbonát 

 

1 200  

presklievanie rôznych 

stavebných objektov, 

priezory dverí atď. 

 

12,5 x 1,3 

x 0,3  

 

PMMA  

 

Polymetylmetakrylát  

 

1 180  

presvetľovanie striech, 

zasklievanie dverí a 

nábytku, deliace priečky, 

sanitárne zariadenia atď. 

 

12,5 x 1,3 

x 0,3  

 

Vzorky boli testované podľa metodiky v zmysle normy STN ISO 1210 (1996).  

Skúšobná metóda slúži na stanovenie doby samovoľného plameňového 

horenia/samovoľného žeravenia, dĺžky poškodenia vzorky, lineárnej rýchlosti horenia. 

Každý plast sme testovali metódou A – vzorky umiestnené v horizontálnej polohe a 

metódou B - vzorky umiestnené vo vertikálnej polohe. Prvá sada 5 vzoriek plastov bola 

testovaná v referenčnom stave (kondicionovaných 48 hod. v bežných laboratórnych 

podmienkach). Druhá sada 5 vzoriek bola testovaná po kondicionovaní 168 hod. pri 

teplote 70 °C, čo v zmysle normy predstavuje starnutie plastov. Tieto vzorky sa po 

starnutí nechajú vychladnúť v exsikátore najmenej 4 hodiny pri okolitej teplote.  

 

Metódou A sa zisťuje lineárna rýchlosť horenia horizontálnych vzoriek, ktorá sa 

vypočíta podľa vzorca: 

v =
.

                              (1) 

kde: v - lineárna rýchlosť horenia (mm/min)  

        L – poškodená dĺžka (mm)  

        t – čas (s) 

Schéma zariadenia,  umiestnenia a zapaľovania vzorky je znázornená na obr. 4  
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Obr. 4  Umiestnenie vzorky v horizontálnej polohe 

Fig. 4  Position the sample in the horizontal position 

 

Pri metóde A sa vzorky na základe získaných výsledkov klasifikujú do jednej zo štyroch 

tried (FH-1 až FH-4), podľa prekročenia/neprekročenia čela horenia prvej značky 25 

mm a lineárnej rýchlosti horenia. 

 

Metódou B sa stanovuje doba samovoľného plameňového horenia alebo samovoľného 

žeravenia u vertikálnych vzoriek. Schéma zariadenia, umiestnenia a zapaľovania vzorky 

je znázornená na obr. 5.  

 
Obr. 5  Umiestnenie vzorky vo vertikálnej polohe 

Fig. 5  Position the sample in the vertical position 
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Pre každú sadu piatich vzoriek z každého kondicionovania sa vypočíta celková doba 

horenia podľa vzora: 

𝑡𝑓 =  ∑ (𝑡1, 𝑖 + 𝑡2, 𝑖)                                                 (2) 

kde:  tf - celková doba horenia (s)  

         t1,i  - prvá doba horenia i-tej vzorky (s)   

        t2,i - druhá doba horenia i-tej vzorky (s) 

Podľa celkovej doby horenia sa vzorky umiestnené vo vertikálnej polohe klasifikujú do 

tried FV-0 až FV-2.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 Vzorky vybraných plastov PC a PMMA sme podrobili testovaniu v zmysle vyššie 

uvedenej normy metódou A a metódou B v referenčnom stave a po starnutí vzoriek, 

pričom sme popri vizuálnom sledovaní a popisovaní priebehu testu, zisťovali ľahkosť 

zapálenia, celkovú dobu plameňového horenia, lineárnu rýchlosť horenia. Na obr. 6 - 8  

sú znázornené ukážky z priebehu testovania vzoriek.  

 

  
Obr. 6  Priebeh testovania PC 

Fig. 6 Testing of PC 
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Obr. 7  Priebeh testovania PMMA 

Fig. 7 Testing of PMMA 

 

 
Obr. 8  Horiaca tavenina PMMA 

Fig. 8  Burning melt PMMA 

 

Z ukážok vidieť zásadný rozdiel medzi zapáliteľnosťou a tým aj horľavosťou PC 

a PMMA. Vzorky PC sa zapálili v 6. - 8. sekunde, od zapálenia vzorky sme okamžite 

pozorovali hustý čierny dym s miernym zápachom,  pri horení sa na vzorke vytvárala 

sadza, zo vzoriek vždy odpadla horiaca časť, ktorá po dopade nezapálila filtračný 

papier, ale ihneď zhasla. Každá vzorka pri obidvoch metódach A aj B v referenčnom 

stave aj po starnutí  zhasla ešte pred dosiahnutím značiek 25 resp. 100 mm. Tavenina 
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vzoriek mala po vychladnutí uhlíkovú konzistenciu, ktorá sa po stlačení mrvila na 

drobné častice a výrazne zapáchala.  

 

Vzorky PMMA sa zapálili v 6. – 7. sekunde, pri horení sme pozorovali slabo viditeľný 

čierny dym, vzorka pri horení nezapáchala,  počas horenia odkvapkávali zo vzorky 

pravidelne horiace časti, ktoré po dopade zapálili filtračný papier, horenie všetkých 

vzoriek  dosiahlo hornú hranicu. Tavenina vzoriek po dopade naďalej horela, mala 

tekutú konzistenciu, na ktorej povrchu sa vytvárali bublinky a po vychladnutí zatuhla na 

tvrdú hmotu. 

 

Pri metóde A bola vypočítaná priemerná lineárna rýchlosť horenia iba pri vzorkách 

PMMA. Pri vzorkách PC nebola stanovená táto požiarna charakteristika, pretože 

horenie neprešlo cez značku 25 mm, od ktorej sa počítal čas horenia. Lineárna rýchlosť 

horenia PMMA v referenčnom stave bola 33,15 mm/min, kým vzorky po starnutí 

dosiahli vyššiu hodnotu – 39,21 mm/min.  

 

Pri metóde B bola stanovená požiarna charakteristika – celková doba samovoľného 

horenia –  PC: referenčný stav – 166 s, po starnutí – 144 s, PMMA: referenčný stav – 

747 s, po starnutí – 706 s. 

 

Pri celkovom porovnaní relatívnej horľavosti na základe stanovených požiarnych 

charakteristík vzoriek PC a PMMA, horšie výsledky dosiahol PMMA, pri ktorom už po 

pár sekundách po priložení plameňa nastalo jeho intenzívne horenie s pravidelným 

odkvapkávaním. Pri PC horenie trvalo len do doby odpadnutia horiacej časti zo vzorky.  

 

Zo získaných výsledkov sme vzorky PC a PMMA, pri obidvoch spôsoboch 

kondicionovania, klasifikovali podľa jej požiarnych charakteristík, do jednej z 

príslušných tried. Pri metóde A sa vzorky klasifikujú do štyroch tried FH-1 až FH-4 (od 

najmenej horľavých vzoriek).   

PC bol pri obidvoch spôsoboch kondicionovania začlenený do triedy FH-1.  

PMMA pri referenčných vzorkách sa zaradil do kategórie FH-3 – 33,15 mm/min. 

PMMA po starnutí bol zatriedený taktiež do kategórie FH-3 – 39,21 mm/min.  
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Weaver (2016) testoval lineárnu rýchlosť horenia PC podľa testu ASTM D 635-14, 

avšak lineárnu rýchlosť nestanovil pretože horenie nedosiahlo hranicu 25 mm. Ibeh 

(2011) uvádza vo svojej publikácii lineárnu rýchlosť horenia PMMA 30 mm/min (čo 

predstavuje zatriedenie do FH-3 ako v našom prípade).  

 

Pri metóde B sme vyhodnocovali celkovú dobu samovoľného plameňového horenia 

vertikálnych vzoriek. Z výsledkov tejto metódy sme dospeli k záveru, že starnutie má 

určitý vplyv na celkovú dobu samovoľného šírenia plameňa po povrchu, ktoré sa 

prejavilo na horších výsledkoch v porovnaní s referenčnými vzorkami, avšak rozdiely 

neboli výrazné.  

 

Zo získaných výsledkov metódy B sme vzorky PC a PMMA v zmysle normy 

klasifikovali do jednotlivých tried (FV-0 až FV-2 – aj pri tejto klasifikáciu sú zoradené 

triedy od najmenej horľavých vzoriek). PC v referenčnom stave aj po starnutí bol 

klasifikovaný do triedy FV-1. PMMA pri obidvoch spôsoboch kondicionovania bol 

zaradený metódou B do 4. triedy, ktorú nie je možné klasifikovať, preto sa v zmysle 

normy klasifikuje podľa klasifikačných tried uvádzaných pri metóde A.  

 

ZÁVER 

PC a PMMA patria medzi skupinu plastov s výnimočnými vlastnosťami, ktoré ich 

predurčujú v praxi k náročnejším aplikáciám ich využitia. Používajú sa aj všade tam, 

kde je potrebné hlavne z bezpečnostných dôvodov nahradiť klasické kremičité sklo. 

Preto je dôležité poznať tieto materiály aj z hľadiska protipožiarnej ochrany 

a bezpečnosti. Prostriedkom pre posudzovanie požiarneho nebezpečenstva plastov sú 

požiarne charakteristiky. Zvolená norma,  v zmysle ktorej boli vzorky PC a PMMA 

testované, špecifikuje laboratórnu metódu na porovnanie relatívnych požiarnych 

charakteristík vertikálne alebo horizontálne umiestnených vzoriek plastov vystavených 

pôsobeniu malého iniciátora zapálenia. Z hodnotenia našich výsledkov môžeme 

konštatovať, že pri relatívnom porovnaní horľavosti na základe stanovených požiarnych 

charakteristík – celkovej doby horenia, lineárnej rýchlosti horenia, je horľavejším 

plastom PMMA v porovnaní s PC. V praxi pri skutočnom možnom požiari sa môže 

PMMA negatívnejšie prejaviť aj pri šírení požiaru (odpadajúce horiace častice vzoriek, 

ktoré intenzívne horeli aj po dopade).  Laboratórne metódy aj keď nemôžu jednoznačne 
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stanoviť nebezpečenstvo testovaných materiálov, naznačujú určité prvky odhadu 

nebezpečenstva z hľadiska protipožiarnej ochrany a bezpečnosti. 
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Abstract 

The paper deals with fire analysis in the Slovak Republic for a selected model period of 

last five years, focusing on the issue of burning of wood-based materials. Attention was 

focused on fires in buildings as the most significant category of spaces where fires of 

wood-based materials occur. As important parameters referring to possibilities of 

effictive utilization of the identified data, the most common causes and ignition sources 

of these fires were observed and conclusions for practice were drawn. 

 

Keywords: wood-based material, building, space of fire origin, cause of fire, ignition 

source, fire occurence 
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ÚVOD  

Drevo a materiály na báze dreva predstavujú rozšírený materiál, nachádzajúci sa 

v prírode, na voľných priestranstvách, v stavbách, použitý ako konštrukčný prvok, ale aj 

ako súčasť vybavenia interiéru. Početné zastúpenie materiálov na báze dreva naprieč 

všetkými spektrami každodenného využitia a fakt, že tento materiál za určitých 

podmienok, po vystavení pôsobeniu iniciačného zdroja, môže začať horieť, boli 

základným kritériom pre vypracovanie komplexnej analýzy ich podielu na požiarovosti. 

 

ROZBOR PROBLEMATIKY 

Štatistické sledovanie požiarovosti v Slovenskej republike, ktoré je jednou z úloh 

plnených Hasičským a záchranným zborom, sa vykonáva na základe pokynu prezidenta 

HaZZ č. 32/2016 o zisťovaní príčin vzniku požiarov a o štatistickom sledovaní 

požiarovosti. Evidencia požiarov sa realizuje v prostredí databázového programu 

STATZPP od roku 1999. Údaje evidované zisťovateľmi príčin vzniku požiarov je 

možné využiť na spracovanie štatistických výstupov a nahliadnuť tak na problematiku 

požiarovosti z rôznych aspektov.  

 

Východiskovými kritériami pre potreby prezentovanej analýzy sú kategórie priestorov, 

v ktorých požiare vznikajú a kategórie materiálov, ktoré pri požiaroch horeli. 

V podmienkach programu STATZPP je možné sledovať ako hlavné priestory vzniku 

požiarov budovy, prírodné prostredie a ostatné nezatriedené priestory, pričom tieto sa 

okrem posledného podrobnejšie členia vo viacúrovňovej hierarchii. Z hľadiska 

materiálov, ktoré pri požiaroch horeli sa pre potreby analýzy ako kritérium 

vyhľadávania používala ako výpovedná kategória „látky, ktoré začali horieť ako prvé“ 

a v nej položka „materiály na báze dreva.“Analýza bola taktiež doplnená o aspekt 

vyhľadávania podľa príčin vzniku požiarov a iniciátorov vzniku požiarov. Za modelové 

sledované obdobie bolo zvolené obdobie posledných 5 rokov.  
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Z hľadiska priestoru, v ktorom požiare vznikajú, vzhľadom na počet požiarov dominuje 

prírodné prostredie, avšak výškou škody, počtom usmrtených a zranených osôb  

požiarovosť najviac ovplyvňujú požiare v budovách. Za obdobie posledných piatich 

rokov 70,5 % požiarov vzniklo v prírodnom prostredí, 29 % v budovách a 0,5 % v iných 

(nezatriedených) priestoroch, pričom však až tri štvrtiny celkovej výšky škôd 

spôsobených požiarmi vznikli pri požiaroch budov. Taktiež viac ako 80 % sa požiare 

budov podieľali na počte usmrtených a zranených osôb. 

 

Graf 1 Počet požiarov za obdobie  posledných 

5 rokov podľa priestoru vzniku požiaru 

Graph 1 Number of fires during the last 5 

years according to the space of fire origin 

Graf 2 Priama škoda spôsobená požiarmi za 

posledných 5 rokov podľa priestoru vzniku 

požiaru 

Graph 2 Direct damage caused by fires 

during the last 5 years according to the space 

of fire origin 
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Graf 3 Počet usmrtených osôb pri požiaroch 

za posledných 5 rokov 

Graph 3 Number of people killed in fires 

during the last 5 years 

Graf 4 Počet zranených osôb pri požiaroch za 

posledných 5 rokov 

Graph 4 Number of injured people in fires 

during the last 5 year 

 

Zaoberať sa možnosťami znižovania požiarovosti v budovách je vzhľadom na tieto 

údaje naozaj významnou úlohou a oblasťou skúmania. Zameranie pozornosti na 

posúdenie podielu na požiarovosti z pohľadu materiálov na báze dreva ako látok, ktoré 

začali horieť ako prvé, túto potrebuje len potvrdzuje. 

 
Graf 5 Požiare, pri ktorých začali horieť ako prvé materiály na báze dreva za roky 2013-

2017 podľa priestoru vzniku požiaru 

Graph 5 Fires in which wood-based materials started to burn as the first during the years 

2013-2017 according to the space of fire origin 
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Za posledných päť rokov tvorili požiare, pri ktorých začali horieť materiály na báze 

dreva až 19 % z celkového počtu požiarov v budovách. Takmer polovica požiarov od 

dreva, resp. materiálov na báze dreva vznikla v budovách pre trvalé bývanie, z čoho 

dominantný 82-percentný podiel majú rodinné domy. 

 
Graf 6 Vývoj požiarovosti v budovách a horenie materiálov na báze dreva                za roky 

2013-2017 

Graph 6 Fire occurence trend in buildings and burning of wood-based materials during the 

years 2013-2017 
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Graf 7 Požiare v budovách, pri ktorých začali horieť ako prvé materiály na báze dreva za 

roky 2013-2017 

Graph 7 Fires in buildings in which wood-based materials started to burn as the first 

during the years 2013-2017  
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Graf 8 Najčastejšie príčiny vzniku požiarov, pri ktorých v budovách začali horieť ako prvé 

materiály na báze dreva použité v stavebnej konštrukcii za roky 2013-2017 

Graph 8 The most common fire causes when in building started to burn as the first wood-

based materials used in building construction during the years 2013-2017  

 

 
Graf 9 Najčastejšie príčiny vzniku požiarov, pri ktorých v budovách začali horieť ako prvé 

materiály na báze dreva použité ako súčasť zariadenia priestoru za roky 2013-2017 

Graph 9 The most common fire causes when in building started to burn as the first wood-

based materials used as a part of room equipment during the years 2013-2017  
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 Graf 10 Najčastejšie príčiny vzniku požiarov, pri ktorých v budovách začali horieť ako 

prvé skladované materiály na báze dreva za roky 2013-2017 

Graph 10 The most common fire causes when in building started to burn as the first stored 

wood-based materials during the years 2013-2017  

 

 

Graf 11 Najčastejšie iniciátory vzniku požiarov, pri ktorých v budovách začali horieť ako 

prvé materiály na báze dreva použité v stavebnej konštrukcii za roky 2013-2017 

Graph 11 The most common ignition sources of fires in buildings when wood-based 

materials used in building construction started to burn as the first during the years 2013-2017  
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 Graf 12 Najčastejšie iniciátory vzniku požiarov, pri ktorých v budovách začali horieť ako 

prvé materiály na báze dreva použité ako súčasť zariadenia priestoru za roky 2013-2017 

Graph 12 The most common ignition sources of fires in buildings when wood-based 

materials used as a part of room equipment started to burn as the first during the years 2013-2017  

 

 

Graf 13 Najčastejšie iniciátory vzniku požiarov, pri ktorých v budovách začali horieť ako 

prvé skladované materiály na báze dreva za roky 2013-2017 

Graph 13 The most common ignition sources of fires in buildings when stored wood-based 

materials started to burn as the first during the years 2013-2017  
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Zhrnutie údajov 

Na celkovej požiarovosti v Slovenskej republike sa požiare v budovách, pri ktorých 

začalo horieť ako prvé drevo, resp. materiály na báze dreva, podieľajú výrazne vo 

viacerých ukazovateľoch. Zatiaľ, čo z celkového počtu požiarov tvoria iba 6 %, zo 

všetkých požiarov v budovách predstavujú až 19 %. Výškou škody sa na celkovej 

požiarovosti podieľajú 18 % a z celkovej výšky škôd spôsobených požiarmi budov 

predstavujú tieto už takmer štvrtinu. Podiel osôb usmrtených pri požiaroch v budovách, 

pri ktorých začali horieť materiály na báze dreva ako prvé, na počte usmrtených pri 

všetkých požiaroch v Slovenskej republike za sledované obdobie posledných 5 rokov je 

13 %, na celkovom počte usmrtených pri požiaroch v budovách až 16 %. Zranenia 

utrpelo pri požiaroch v budovách, pri ktorých začalo horieť ako prvé drevo, resp. 

materiály na báze dreva, 11 % osôb z celkového počtu zranených pri požiaroch a 12 % 

z celkového počtu zranených pri požiaroch v budovách. 

 

Sumárne najpočetnejšie zistené príčiny vzniku požiarov v budovách, pri ktorých začali 

horieť ako prvé materiály na báze dreva, sú úmyselné zapálenie neznámou osobou (s 

12 % podielom) a manipulácia s otvorenými ohňom (s 11 % podielom). Najpočetnejšie 

zastúpenie (19 %) v rámci iniciátorov vzniku požiarov má zápalka, resp. zapaľovač. 

 

ZÁVER 

Na základe viacúrovňovej analýzy zozbieraných dát bolo zistených niekoľko 

zaujímavých a zároveň závažných faktov, z ktorých jeden potvrdzuje významný výskyt 

prvotného horenia materiálov na báze dreva práve v budovách, a to až s 86-percentným 

podielom. Pri zohľadnení najčastejších príčin vzniku požiarov a iniciátorov možno 

konštatovať, že je nutné dodržiavať technologické postupy pri výstavbe budov a 

vyhotovovaní vykurovacích jednotiek, dôrazne pristupovať k prevencii pred 

nedbalostným, ako aj úmyselným konaním a v neposlednom rade zefektívniť 

používanie účinných retardérov horenia pri povrchovej úprave a výrobe materiálov na 

báze dreva. 
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Z celkového počtu požiarov v budovách, pri ktorých začali horieť ako prvé materiály na 

báze dreva za obdobie posledných 5 rokov, až v 13 % príčina vzniku týchto požiarov 

nebola zistená. Jedná o vysoké percento a je potrebné ho naďalej zo štatistického 

hľadiska sledovať a efektívne reagovať na jeho vývoj. Tu je dôležité poznamenať, že 

dôvody nezistenia príčiny vzniku požiarov bývajú rozdielne. Jedná sa o rozsiahlu tému, 

kedy v každom prípade vystupuje značné množstvo navzájom súvisiacich variabilných 

parametrov. V určitej fáze procesu objasňovania príčiny vzniku požiaru nie je možné 

konvenčnými spôsobmi stanovovať jednoznačné závery. Je preto obzvlášť dôležité 

maximalizovať úsilie pri hľadaní nových vhodných alternatívnych prístupov s využitím 

forenzných analytických metód, ktoré by slúžili pri procese objasňovania príčin vzniku 

požiarov v danej oblasti, a tým prispievali k prijatiu následných opatrení v rámci 

protipožiarnej bezpečnosti stavieb. 

 

Projekt SYSFOME realizovaný v spolupráci Technickej univerzity vo Zvolene 

a Požiarnotechnického a expertízneho ústavu MV SR v Bratislave, ktorý je zameraný na 

vypracovanie a verifikáciu metodiky na štúdium zmien parametrov vnútorných 

požiarov, a to aplikáciou a verifikáciou matematického modelovania a výpočtov 

využívajúc originálne vstupné parametre získané prostredníctvom progresívnych 

analytických a forenzných metód a metód požiarneho skúšobníctva, takto môže prispieť 

k pozitívnemu vývoju požiarovosti v sledovanej oblasti. 
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CABLE EXPOSURED BY EXTERNAL HEAT FLUX 

 

Peter RANTUCH1 – Jozef MARTINKA2 – Tomáš ŠTEFKO3 

1Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenská technická univerzita 

v Bratislave, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava, Slovenská republika, 

peter.rantuch@stuba.sk 
2Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenská technická univerzita 

v Bratislave, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava, Slovenská republika, 

jozef.martinka@stuba.sk  
3Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenská technická univerzita 

v Bratislave, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava, Slovenská republika, 

tomas.stefko@stuba.sk 

Abstract 

One of the most commonly used methods for determining the effect of heat flux 

on material initiation is thermal exposition by cone heater, which is used in several 

standard tests. In most cases, samples are tested in a horizontal position, but this does 

not correspond to real conditions for electrical cables. The submitted paper deals with 

the measurement of time to initiation under real-life conditions. The cable was exposed 

separately (not in a bundle as usual) and in a vertical position. The measurements were 

also focused on the influence of the presence of the initiating source. The results 

indicate that the initiating source has a significant effect on the ignition of the sample 

while the influence of the surrounding variable parameters is reduced. It is necessary to 

perform sufficient repetitions for processing by statistical methods, for measurements 

without initiator.  

 

Keywords: time to ignition, electrical cable, come heater, external heat flux, initiator 
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ÚVOD 

Elektrické káble sú široko využívané tak v domácnostiach ako aj v priemysle. 

Pozostávajú z vodičov vyrobených z kovu a zo syntetických polymérnych materiálov 

slúžiacich ako izolácia. V konštrukcii káblov je využívaných viacero typov 

polymérnych materiálov, ktoré sa líšia v chemickom zložení, hrúbke a aditívach. 

(Tewarson a Khan, 1989) História výroby a aplikácie napájacích káblov  je históriou 

požiadaviek a inovácii. Z počiatku priemysel začal s jednoduchou papierovou 

a textilnou izoláciou, no v súčasnosti sú používané syntetické materiály. „Kráľom“ 

vodičov je už dlhšiu dobu meď a to vďaka kombinácii pomerne nízkej ceny, dobrej 

chemickej stability a nízkeho elektrického odporu. V prípade jej zmiešania s inými 

materiálmi, napríklad striebrom, sa stáva pre tento účel ešte vhodnejšia. (Cadick, 1999) 

 

V závislosti od miesta a spôsobu inštalácie môžu káble rôznymi spôsobmi prispieť 

k požiaru. Horiace káble môžu napríklad šíriť plameň z jednej oblasti do druhej, môžu 

tiež byť palivom, uvoľňovať dym a toxické, či korozívne plyny. Nebezpečenstvo, ktoré 

takto vzniká je závislé od okolia. V niektorých prípadoch tvoria káble len malú časť 

horľavých látok v priestore, zatiaľ čo inokedy k ich množstvu výrazne prispievajú. 

(Moore, 1997) 

 

ROZBOR PROBLEMATIKY 

V prevádzkach môže dôjsť k situácii, kedy sú nechránené káblové rozvody vystavené 

zvýšenému tepelnému toku z okolitých horúcich povrchov. Situácia je ešte výraznejšia 

pri požiari, kedy teplo sála priamo z plameňov, alebo zo zahriatych látok v okolí (spätné 

sálanie horúcej dymovej vrstvy, sálanie zahriatych stien a konštrukcií). Keď je povrch 

materiálu vystavený tepelnému toku pochádzajúcemu z jeho vlastného plameňa, či 

interných alebo externých tepelných zdrojov, dochádza k pyrolýze, ktorá sa prejavuje 

uvoľňovaním pár. Tieto pary sa zmiešajú so vzduchom za vzniku zmesi, ktorá sa môže 

vznietiť, alebo môže byť iniciovaná prítomnými zdrojmi ako plameň, iskra, horúci 

povrch a pod. Tento proces sa nazýva zapálenie. (Tewarson, 1994) Čas od začiatku 

pôsobenia tepelného toku po objavenie ustáleného plameňového horenia sa potom 

nazýva čas do iniciácie. Jedná sa o dôležitý parameter, ktorý je často určovananý s 

využitím kónického žiariča. (Gallina, 1998; Harada, 2001; Grexa a Lübke, 2001) Pri 

takýchto meraniach je testovaná vzorka najčastejšie uložená pod žiaričom 
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v horizontálnej polohe. Príklady dosiahnutých časov do iniciácie v závislosti od druhu 

materiálu, hrúbky a externého tepelného toku sú uvedené v tabuľke 1. 

 

Table 1 Time to ignition values for various materials tested in horizontal orientation  

Tabuľka 1 Hodnoty časov do iniciácie pre rôzne materiály testované v horizontálnej polohe 

Materiál 
Hrúbka 

[mm] 

Čas do iniciácie pri 

tepelnom toku [s] 
Zdroj 

25 

kW.m-2 

35 

kW.m-2 

50 

kW.m-2 

Buk vrúbkovaný 

v tangenciálnom reze 

10 97 N 22 

(Harada, 2001) 

20 96 N 20 

40 155 N 22 

Buk vrúbkovaný 

v radiálnom reze 

10 - N 31 

20 131 N 34 

40 N N 34 

Polyesterová textília N N 166 57 
(Tata et al., 

2011) 

Polymetylmetakrylát 4 N 69 N 
(Laachachi et 

al., 2005) 

Polyvinylalkohol 4 N 18 N 
(Huang et al., 

2012) 

Preglejka 5 N N 126 

(Tsai, 2009) 

Drevovláknitá doska 6 N N 109 

Polymetylmetakrylát 6 N N 134 

Penový polystyrén 10 N N 53 

Penový polystyrén 20 N N 41 

N – Autor štúdie hodnotu neuvádza 
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Hoci je umiestnenie vzoriek pri ich zaťažení sálavým teplom pomocou kónického 

žiariča zväčša horizontálne a pod žiaričom, káble sa v reálnych podmienkach bežne 

v tejto polohe nevyskytujú. Oveľa častejšie sú uchytené na vertikálne steny. 

 

Rozdiely medzi testovaním na kónickom kalorimetri so žiaričom (a teda aj vzorkou) 

v horizontálnej a vertikálnej polohe popisuje Tsai (2009). Zo štúdie vyplýva, že pri 

takejto orientácii je rozloženie teploty pred zapálením relatívne konštantné, kritický 

tepelný tok je nižší, čas do iniciácie je kratší, maximálna rýchlosť uvoľňovania tepla je 

nižšia, množstvo uvoľneného tepla zostáva rovnaké a čas horenia je dlhší. Porovnanie 

prenosu tepla a hmoty pri testovaní v horizontálnej a vertikálnej polohe je na obrázku 1. 

 

 
Figure 1 Dominant ways of heat and mass transfer for heating a sample through a conical heater 

(Tsai, 2009; upravil Rantuch) 

Obrázok 1 Dominantné spôsoby prenosu tepla a hmoty pri ohreve vzorky kónickým žiaričom (Tsai, 

2009; upravil Rantuch) 

 

Pri inštalácii elektrických káblov nie je ojedinelý stav, kedy je kábel  pripevnený na 

stenu nie ako súčasť väčšieho zväzku, ale samostatne. Pri meraniach využívajúcich 

kónický žiarič je však za bežných okolností požadovaná väčšia plocha, na ktorú externý 

tepelný tok dopadá. Túto plochu je možné pri kábloch dosiahnuť ich naukladaním tesne 

vedľa seba. (Elliot a Whiteley, 1999; Al-Sayegh et al., 2015.)  
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Cieľom tohto príspevku je uskutočniť merania novým spôsobom, ktorý je možno 

charakterizovať vertikálnym umiestnením žiariča a vzorky tvorenej jediným káblom. 

 

EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

 

Vzorky 

Na merania bol použitý komerčne dostupný elektrický kábel s označením CHKE-V 

J3x1,5 PS60 B2ca (s1, d1, a1). Jeho schematický rez je na obrázku 2. Ide o trojžilový  

silový kábel. Má zvýšenú odolnosť proti šíreniu plameňa, je bezhalogénový, s nízkou 

hustotou dymu pri horení a nízkou korozivitou a vodivosťou splodín. Je určený pre 

menovité napätie 0,6/1 kV a pre pevné uloženie v obyčajnom a vlhkom prostredí. Je 

možné ho použiť aj v prostredí s nebezpečenstvom požiaru ako aj inštalovať na horľavý 

podklad. (Vuki, 2014) Jeho vlastnosti sú bližšie uvedené v tabuľke 2. Kábel bol 

nastrihaný na vzorky dĺžky 100 mm ± 2mm a následne vložený do stojana spĺňajúceho 

ISO 5660-1 (2015). 

 

 
Obrázok 2 Zloženie kábla: 1 – plášť kábla; 2 – výplňový obal; 3 – izolácia kovového jadra; 4 – 

kovové jadro 

Figure 2 Cable composition: 1 – Jacket insulation; 2 - filler; 3 - insulation of metal core; 4 - metal 

core 
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Table 2 Characterisation od measured cable (Vuki, 2014) 

Tabuľka 2 Charakterizácia meraného kábla (Vuki, 2014) 

Počet žíl 3 

Jadrá káblov Plné medené 

Prierezy jadier 1,5 mm2 

Najvyššia dovolená teplota jadra kábla pri normálnej prevádzke 90 °C 

Najnižšia dovolená teplota okolia Pre pevné uloženie -40 °C 

Pri montáži -5 °C 

Trieda reakcie na oheň B2ca (s1,d1) 

 
Meracie zariadenie a podmienky merania 

Meranie prebiehalo na kónickom kalorimetri, pričom na tento účel boli spustené len 

nevyhnutne potrebné súčasti (obr. 3.). Držiak so vzorkou bol umiestnený pred 

vertikálne orientovaný žiarič. Iskrový iniciátor sa nachádzal vo výške 25 mm nad 

hornou hranou držiaku (35 mm nad hornou hranou časti vzorky vystavenej externému 

tepelnému toku). Vznikajúce produkty pyrolýzy a termooxidácie boli odvádzané 

odsávacím systémom.  

 
Figure 3 Scheme of the measuring device: 1 - sample; 2 - sample holder; 3 - spark initiator; 4 - 

conical heater; 5 - exhausting 

Obrázok 3 Schéma meracieho zariadenia: 1 – vzorka; 2 – držiak vzorky; 3 – iskrový iniciátor; 4 – 

kónický žiarič; 5 – odsávanie 
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Deväť vzoriek bolo zaťažovaných bez použitia iniciačného zdroja a deväť s jeho 

použitím. Hodnoty externého tepelného toku pre jednotlivé vzorky boli od 45 kW.m-2 

do 85 kW.m-2 s krokom 5 kW.m-2 ± 0,5 kW.m-2. Popis podmienok merania sa nachádza 

v tabuľke 3. 

 

Table 3 Conditions for measurements  

Tabuľka 3 Podmienky pri meraniach 

Teplota okolia 27 °C – 29  

Vlhkosť vzduchu 48 % - 57 % 

Prietok v odsávacom potrubí 24 dm3.s-1 ± 2 dm3.s-1  

Vzdialenosť žiariča od vzorky 23 mm 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Výsledky meraní sú uvedené v tabuľke 4. Externý tepelný tok požadovanej hodnoty bol 

dosahovaný udržiavaním teploty povrchu kónického žiariča, ktoré sa pohybovali 

v rozmedzí od 964 K po 1155 K. Čas do iniciácie vzorky bol meraný v priebehu 300 

s od počiatku pôsobenia. Ak ku zapáleniu nedošlo, bolo meranie vyhodnotené ako „bez 

iniciácie“. Hraničná hodnota 300 s bolo zvolená na základe skutočnosti, že ju uvádzajú 

ako jednu z možností Brown et al. (Brown, J. E. et al., 1988.) Na rozdiel od iných 

(dlhších) odporúčaných časov trvania skúšky bol už počas tejto doby vizuálne zistený 

výrazný pokles uvoľňovaných produktov rozkladu.  

 

Vzorky po priblížení ku kónickému žiariču začínali výrazne dymiť, pričom sa vonkajšia 

izolácia kábla tavila a praskala. Vzniknuté splodiny rozkladu sa popri vzorke šírili 

smerom nahor v tvare polkužeľa. Po dosiahnutí hornej hrany držiaku sa jeho výčnelku 

aerodynamicky vyhýbali. Nad držiakom nadobúdali opäť kužeľovitý tvar mierne 

deformovaný umiestnením odsávacieho otvoru. Z dôvodu uvedených tvarových špecifík 

bol iniciátor zapálenia umiestnený do oblasti popísanej v časti „Meracie zariadenie 

a podmienky merania“. 

 

Meranie bez použitia iskrového iniciátora nepreukázalo jednoznačné výsledky. Iniciácia 

vzorky pri tepelných tokoch 45 kW.m-2 – 60 kW.m-2 vôbec nenastala. Následne pri 65 

kW.m-2 došlo k zapáleniu vzorky. Plameň sa šíril od spodnej hrany vzorky, čo 
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naznačovalo, že ako iniciačný zdroj slúžil zahriaty materiál držiaku. Palivom boli 

zbytky roztavenej izolácie chránenej pred tepelným žiarením okrajom držiaku. Následne 

sa plamenné horenie pozvoľna rozšírilo aj na bočné strany vzorky, ktoré neboli priamo 

vystavené sálavému teplu. Špecifický spôsob iniciácie ešte zvýraznilo nasledovné 

meranie, pri ktorom vzorka, na ktorú pôsobil tepelný tok 70 kW.m-2, nebola 

v sledovanom čase iniciovaná.  

 

V prípade posledných troch testovaných vzoriek bolo ich zapálenie pozorované vo 

všetkých prípadoch, avšak čas do iniciácie sa výrazne líšil a nemal predpokladaný 

klesajúci charakter. Z týchto dôvodov je možné považovať iniciáciu takto testovaných 

vzoriek za príliš komplexnú na to, aby bolo možné popísať ju bez použitia štatistických 

metód vyžadujúcich výrazne vyššiu početnosť meraní. 

 

Table 4 Time to ignition of samples of cable 

Tabuľka 4 Čas do iniciácie vzoriek kábla 

Teplota 

žiariča 

[K] 

Externý tepelný 

tok 

[kW.m-2] 

Čas do iniciácie bez 

iniciátora 

[s] 

Čas do iniciácie s 

iniciátorom 

[s] 

964 45 bez iniciácie 58 

993 50 bez iniciácie 41 

1021 55 bez iniciácie 35 

1048 60 bez iniciácie 32 

1071 65 275 27 

1093 70 bez iniciácie 22 

1113 75 263 21 

1134 80 23 19 

1155 85 125 19 

 

V prípadoch kedy bol použitý iniciátor horenia došlo k zapáleniu všetkých vzoriek. Čas 

do iniciácie s rastúcim externým tepelným tokom klesal. Táto skutočnosť je 

očakávaným následkom zvyšujúceho sa množstva tepelnej energie dopadajúcej na 

povrch vzorky. Horná vrstva vzorky je takto výraznejšie zahrievaná a je produkované 

väčšie množstvo horľavých pyrolýznych produktov. Ich zmes s okolitým vzduchom 
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potom rýchlejšie vytvorí horľavý súbor a prítomná elektrická iskra sa postará o iniciáciu 

plameňového horenia.  

 

Časy do iniciácie rovnakého druhu kábla pri horizontálnom umiestnení  testovaného 

v minulosti boli pre tepelné toky 45 kW.m-2 a 50 kW.m-2 45 s resp. 43 s. V tomto 

prípade však nebol testovaný jediný, ale viacero vedľa seba uložených káblov.  

(Rantuch et al., 2018) Čas do iniciácie káblov s bezhalogénovým retardérom horenia 

uvádzajú aj Elliot a Whiteley. V závislosti od hrúbky vrstvy káblov sa pohybuje 

v rozmedzí 33 s – 60 s. Ich merania boli uskutočnené na kónickom kalorimetri pri 

pôsobení tepelného toku 40 kW.m-2, pričom orientácia vzoriek bola horizontálna 

a tepelný tok na ne pôsobil zhora. (Elliot a Whiteley, 1999) Porovnaním s týmito 

výsledkami je možné dôjsť k záveru, že čas do zapálenia samostatného, vertikálne 

umiestneného kábla je podobný ako v prípade horizontálne umiestnenej skupiny káblov. 

 

ZÁVER 

Pri zaťažovaní vzoriek tepelným tokom z kónického žiariča je najčastejšie využívaná 

horizontálna orientáciou žiariča, pričom tepelný tok pôsobí na stanovenú plochu. Táto 

metóda síce umožňuje dobré porovnanie stavebných výrobkov, avšak v niektorých 

prípadoch nezohľadňuje podmienky ich umiestnenia v praxi. Nechránené elektrické 

káble sú zväčša uchytené na vertikálne orientované plochy a nie je výnimkou situácia, 

kedy je kábel vedený samostatne. Z tohto dôvodu boli vzorky káblov počas zaťaženia 

externým tepelným tokom umiestnené jednotlivo a vo zvislej polohe. Meraný bol čas do 

iniciácie plameňového horenia pri rozličných hustotách tepelného toku. Vzorky boli 

testované tak s iniciátorom ako aj bez neho. Výsledky meraní uskutočnených bez 

iniciátora boli nejednoznačné. Aby ich výpovedná hodnota bola vyššia, museli by byť 

merania viacnásobne opakované, aby bolo možné použiť na ich vyhodnotenie štatistické 

metódy. Uvedený problém značne zlepšilo pridanie iniciátora. Čas do iniciácie 

s rastúcim externým tokom klesal pričom maximálnu hodnotu dosiahol pri tepelnom 

toku 45kW.m-2 (58 s) a minimálnu pri tepelných tokoch 80 kW.m-2 a 85 kW.m-2 (19 s). 
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Abstract 

In basic regulations of the Slovak Construction law is mentioned that buildings must be 

designed and constructed to meet the essential requirements of the Regulation 

No. 305/2011 of the European Parliament and of the European Council. There are 

enacted harmonised conditions for the marketing of construction products. 

Requirements for protection against noise and safety in case of fire are also included. 

Various types of cladding can be used as a protection against noise. One of them is 

insulation made from recycled technical fabrics from automotive industry. This article 

is devoted to the methods of fire treatment and the application possibilities of fire 

retardant substances to textile materials.  

 

Keywords: insulation panel, technical textiles, fire, fire-retardant, automotive industry 
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ÚVOD 

Textil ako vláknitý materiál je prítomný takmer v každej oblasti života a to v rôznej 

forme. Môže byť tkaný, netkaný alebo pletený. Často plní ochrannú funkciu, ktorá 

závisí od oblasti použitia, môže byť odolná voči prerezaniu, bodnutiu alebo 

nepriestrelná. Môže plniť požiarne ochrannú funkciu a slúžiť ako ochranné oblečenie 

pred teplom. Ich požiarna odolnosť je dôležitá nielen pre nábytok, ktorého sú súčasťou, 

ale aj pre automobilovú prepravu, pretože veľká časť sedadiel, obkladov stien a stropov 

je vyrobená z textilných materiálov. Tieto materiály sú často základom kompozitných 

materiálov nielen v automobilovom, ale aj leteckom a vesmírnom priemysle (Visakh 

and Yoshihiko, 2015). Počas procesu výroby nových automobilov a pri ich likvidovaní 

vzniká veľké množstvo textilného odpadu. Z európskych nariadení vyplýva, že v roku 

2020 sa musí najmenej polovica odpadu recyklovať alebo inak znovu využiť. Použitie 

recyklovaných technických textílií predstavuje vo všeobecnosti nižšie náklady na 

spracovanie ako prvotné materiály a odstránenie potreby likvidácie odpadu na 

skládkach (PICHARDO A KOL., 2018). Je teda možné konštatovať, že využitím 

odpadových materiálov alebo recyklovaných materiálov na výrobu materiálov 

vhodných napríklad pre stavebníctvo sa ukazuje byť jedným z mnohých riešení 

vedúcich ku splneniu vyššie uvedenej požiadavky EU.  

Množstvo odpadu z priemyselného textilu sa využíva pri výrobe textilného 

železobetónu (Textile Reinforced Concrete TRC) pre stavebníctvo. Tento materiál je 

kombináciou jemnozrnného betónu a multiaxiálne orientovaných textílií (WILLIAMS, 

2015). 

 

Ďalšou možnosťou odpadu z technických textílií (HORROCKS, ANAND, 2000) je 

výroba obkladových panelov, ktoré sa využívajú na zabezpečenie akustickej ako 

aj tepelnej izolácie v stavbách. Takýmto konštrukčným zvukovo a tepelnoizolačným 

materiálom je STERED®. Tento materiál je možné použiť na zabezpečenie zvukovej 

a tepelnej pohody, keďže je zdravotne nezávadný, má vysokú odolnosť voči vonkajším 

vplyvom – oderu, vode, plesniam (STERED, 2018). 



  [ADVANCES IN FIRE & SAFETY 
ENGINEERING] 2018 

 

 259 

 

MATERIÁL  

Materiál STERED® je vytvorený z recyklovaných auto kobercov, čalúnení či iných 

textilných dielov vyseparovaných z áut po skončení životnosti, ako aj technologických 

zvyškov z výroby týchto dielov do nových áut, resp. aj s využitím textilnej drviny z 

recyklácie pneumatík. Tieto materiály v autách sú vyrábané prevažne zo syntetických, 

ale aj prírodných materiálov v rôznom percentuálnom zastúpení. Ich nevýhodou je 

horľavosť a ľahká zapáliteľnosť. Existujú síce výnimky v horľavosti, napríklad 

minerálne vlákna, ktoré majú schopnosť samozhášania (CARR, 2012), avšak to neplatí 

pre textílie zo syntetických vlákien. V prípade požiaru textilných materiálov môže 

priebeh horenia prejsť do nekontrolovateľného rozvoja, pri ktorom sa tvorí veľké 

množstvo toxických a dusivých výparov a tiež veľké množstvo tepla (Obrázok 1). 

 

 

Obrázok 1 Proces horenia textílií 

Figure 1 Textile combustion process (Carr 2012) 

 

Vysoká teplota je príčinou uvoľňovania ľahko zapáliteľných plynov. Rýchlosť horenia 

sa následne zvyšuje a môže dosiahnuť rýchlosť explozívneho horenia. Hlavným 

opatrením v tomto prípade je požiarna retardácia materiálu, ktorá zastaví alebo spomalí 

rozvoj požiaru, čo môže napr. napomôcť pri zvýšení času úniku osôb z budov (CARR, 

2012). Je preto potrebné odpad z technických textílií ich upraviť tak, aby bola čo 

najviac potlačená ich horľavosť. Teda je potrebná úprava retardantom horenia 

(OSVALD, OSVALDOVÁ, 2003) alebo iným mechanickým spôsobom.  
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ÚPRAVA HORĽAVOSTI TEXTILNÝCH IZOLÁCIÍ  

Retardanty horenia 

Retardant alebo samozhášacia prísada je látka, ktorá spomaľuje alebo zabraňuje 

horeniu, teda zlepšuje tepelnú odolnosť materiálu. Ide o fyzikálnu alebo chemickú 

ochranu, ale často aj o ich kombináciu.  

Rozdelenie retardantov podľa chemického zloženia: 

1. anorganické, 

2. halogenované, 

3. na báze fosforu, 

4. na báze dusíka. 

Rozdelenie retardantov podľa druhu väzby s materiálom: 

 reaktívne (zakomponované do chemickej väzby), 

 aditívne (bez chemickej väzby na polymér) (PETROVÁ A KOL., 2015). 

Tieto látky môžu byť použité samostatne alebo v kombinácii s inou vhodnou 

substanciou. V prípade dvoch látok s rôznym účinkom nastáva využívanie 

tzv. synergizmu retardačných látok. V praxi sa často využíva kombinácia oxidov kovov 

s retardantmi, ktoré prechádzajú do plynnej fázy. Často sú kombinované retardanty na 

báze dusíka s látkami na báze fosforu (Carr 2012).  

 

Spôsoby účinkov retardačných látok 

Retardanty môžu pôsobiť interferenciou s reakciami vetvenia reťazca v plynnej fáze. 

Zriedením plameňa vodou alebo inertnými plynmi, príkladom je hydroxid hlinitý, ktorý 

po zahriatí uvoľňuje vodnú paru (endotermická reakcia), čím sa materiál a plameň 

ochladzuje. Ďalším spôsobom je absorpcia tepla v objeme polymérov (endotermická 

chemická reakcia) alebo zníženie dodávky paliva z látky do plynnej fázy tvorbou 

uhlíkovej vrstvy. Vhodnou metódou je aj aplikácia retardantu na povrch materiálu, 

ktorý v pevnej fáze vytvorí uhlíkovú vrstvu, ktorá oddeľuje nepoškodený materiál od 

ohniska horenia a týmto spôsobom znižuje dodávku paliva do plynnej fázy, ale bráni aj 

prístupu kyslíka potrebného na ďalší rozvoj horenia (STEVENS et al., 2010).  
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Účinný spôsob protipožiarnej ochrany materiálu spočíva v pridaní napeňovacej 

(intumescenčnej) látky, ktorá po kontakte so zvýšenou teplotou a plameňom zväčší svoj 

objem a utvorí uhlíkovú vrstvu, ktorá chráni materiál pred plameňom, ale navyše izoluje 

pred vysokými teplotami.  

Látky, ktoré spomaľujú horenie väčšinou obsahujú jeden alebo viac prvkov, medzi ktoré 

patria: chlór, bróm, bór, hliník, fosfor alebo kremík (LIANG A KOL., 2013). Ďalej sú to 

rôzne alternatívy alebo synergenty na zvýšenie ich účinnosti ako napr. zinok 

a molybdén, ktoré znižujú tvorbu dymu (ZHANG A KOL., 2006b).  

 

Spôsoby ochrany a účinné látky 

Jedným zo spôsobov ochrany je povrchová úprava textilného materiálu. Povrchová 

úprava sa následne delí na impregnáciu a povrchové nátery alebo nástreky. Impregnácia 

sa uskutočňuje máčaním v kvapalnom roztoku účinnej chemickej látky. Typické 

chemické roztoky sa zakladajú na báze fosfátov, polyfosfátov, amidov fosforu, 

fosfátových derivátov, boraxu, kyseliny boritej alebo tzv. halónových náhrad. 

Povrchový náter pozostáva z nanesenia súvislej alebo nesúvislej vrstvy na tkaninu alebo 

textilný kompozit. Bežné látky, ktoré sa používajú na protipožiarnu povrchovú úpravu 

sú fosfáty, fosfonáty (estery kyseliny fosfónovej), ale aj deriváty brómu 

ako napr. dekabromdifenyl, ktoré môžu byť aplikované vo forme peny alebo pasty 

(STEVENS A KOL., 2010).   

 

Účinnú látku je možné aplikovať aj priamo pri procese polymerizácie alebo do taveniny 

látky, či ako roztok pri vytláčaní vlákien. Príkladom je polyester, do ktorého PET 

polymérového reťazca bola začlenená komonomérna jednotka kyseliny fosfínovej 

(STEVENS A KOL., 2010). 

 

Alternatívne spôsoby ochrany 

Nanočastice a polymérové nanokompozity 

Nanoplnivá sa používajú na posilnenie polymérov, ktoré sa nazývajú polymérne 

nanokompozity. Tieto materiály sa podobajú bežným skleneným alebo minerálnym 

vystuženým polymérom, s výnimkou, že veľkosť plniva sa uvádza v nano-škále. 

Materiál je považovaný za nanokompozit, ak nanoplnivo v polymérnej matrici je 

rovnomerne dispergované pri zachovaní ich veľkosti častíc bez zlepených častí alebo 



  [ADVANCES IN FIRE & SAFETY 
ENGINEERING] 2018 

 

 262 

 

zhlukov (KRISHNAMOORTI, VAIA, 2007). Vplyvom nanočastíc sa menia vlastnosti 

tepelného mechanizmu polyméru (MORGAN, 2006; MORGAN, WILKIE, 2007). Pri 

tepelnom namáhaní sa oneskoruje depolymerizácia a predpokladá sa, že pridanie týchto 

častíc zvyšuje rýchlosť uhoľnatenia povrchu horiaceho materiálu (BOURBIGOT 

A KOL., 2004). Nanoplnivá, ktoré vplývajú na zmenu požiarnotechnických 

charakteristík takmer všetkých používaných polymérov sú ílové nanočastice (prírodné, 

syntetické), uhlíkové nanotrubičky alebo nanovlákna (GILMAN A KOL., 2006; 

ZHANG A KOL., 2006a).  

 

Zmiešavanie vhodných druhov vlákien 

Zmiešavanie vhodných druhov vlákien je veľmi bežný spôsob znižovania horľavosti 

horľavých vlákien. Polyester sa zvyčajne mieša s bavlnou, obsah polyesteru musí byť 

nižší ako 50 %, pri nedodržaní tejto podmienky nastáva tzv. knôtový jav, keď vlna 

pôsobí ako knôt držiaci spolu horiacu polyesterovú zložku. Inú možnosť predstavuje 

kombinácia nylonu a bavlny, ktorá sa používa na zníženie horľavosti bavlny. Aramid 

(aromatický polyamid – ohňovzdorný syntetický materiál) je často mixovaný 

s protipožiarne upravenou viskózou alebo vlnou. Takto upravený materiál sa používa 

napr. v sedadlách lietadiel (STEVENS A KOL., 2010). Rôzne kombinácie skleneného 

vlákna s aramidom, melamínovými vláknami, PVC vláknami a polyesterom sú 

používané pre zvýšenie požiarnej odolnosti na netkané poťahy pre čalúnnictvo 

a matrace (WELLER, 2007).  

 

ZÁVER 

Existuje veľa tepelne stabilných vlákien, ako sú polyaramidy, flourované uhľovodíky, 

melamín, polybenzimidazoly, polyimidy, polyoxazoly, polyfenylesulfidy atď., ktoré sú 

svojou podstatou protipožiarne, resp. odolné ohňu. Avšak z rôznych dôvodov, napríklad 

zvýšením množstva využiteľnosti každej odpadovej textílie, zostáva zlepšenie vlastností 

bežných vlákien pri strete s plameňom alebo teplom výzvou (VISAKH, YOSHIHIKO, 

2015). Trend posledných rokov, skúmanie nanočastíc v prípade textilných, resp. 

rozvláknených materiálov, nefunguje podľa očakávaní. Pri tenkých vzorkách ako sú 

textílie, nie je dostatok času na vytvorenie tepelnej bariéry a preto nanočastice použité 

na textilné materiály nemajú takú účinnosť ako v prípade použitia na iných druhoch 

polymérov (STEVENS A KOL., 2010). Proces požiarnej retardácie musí navyše okrem 
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účinnosti spĺňať viacero faktorov ako ekonomickú efektivitu alebo minimálne zvýšenie 

hmotnosti oproti hmotnosti neupraveného materiálu. Preto výskum v tejto oblasti bude 

naďalej pokračovať, keďže zvyšovanie protipožiarnej bezpečnosti v mnohých 

oblastiach využitia odpadu z technických textílií je nanajvýš dôležité.  
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Abstract 

The development of nanotechnology is particularly in recent years very dynamic and is 

applied in many not only technical branches. This is not possible to say about 

monitoring of possible health and environmental undesirable influence. On the other 

hand is necessary to say that the assessment of this influence is very difficult also with 

regard on relatively short period of nanotechnology using. The lack of relevant 

information about possible undesirable effects of nanoparticles and also absence of 

legislative measures in recent time leads to requirements on risk assessment of these 

particles and materials. The aim of the paper is to highlight the necessary of the safety 

of work environment with the occurence of nanoparticles and possible ways of solution 

especially by preventive measure with using of risk assessment methods.  

 

Keywords: nanoparticles, risk, assessment, health, work environment 
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ÚVOD 

Management řízení bezpečnosti pracovního prostředí je velice složitým systémem, který 

pro dlouhodobé udržení v plně funkčním stavu vyžaduje implementaci mnoha 

podpůrných procesů, které je nutno dále vyvíjet a vylepšovat. Společnosti si nastavují 

vlastní procesy tak, aby zajistily základní zákonné požadavky s využitím podpůrných 

nástrojů [1,2,3]. Stávající přístupy volí především proaktivní přístupy s důrazem na 

předcházení problémů v oblasti BOZP.  S rozvojem společnosti a technologií se však 

mohou na pracovištích objevovat i rizika doposud neznámá, která je nezbytné se 

související pracovní činností vyhodnotit a ošetřit. Jednou z těchto oblastí je i výskyt 

nanočástic v ovzduší. Nové technologie a jejich úroveň poznání s sebou přináší nejenom 

to pozitivní, ale také riziko negativního dopadu  na člověka a společnost jako takovou. 

Nedostatečná znalost, informovanost nebo naopak neúplné a zkreslené informace 

jedince a kolektivu, mohou vyústit v nebezpečí, kterému je nutno zabránit. Z pohledu 

rizika pro zaměstnance, pak celou situaci také umocňuje fakt, že v současné době v 

oblasti legislativy nejsou stanoveny limity pro nanočástice [19]. 

 

NANOTECHNOLOGIE 

Nanotechnologie se zabývá studiem a využitím struktur o velikostech od 1 do 100 

nanometrů, tedy od jedné miliontiny milimetru do jedné desetitisíciny milimetru. Jedná 

se o nesmírně miniaturní částice – určitou představu si můžeme vytvořit podle toho, že 

800 částic o velikosti 100 nanometrů poskládaných vedle sebe odpovídá zhruba tloušťce 

jednoho lidského vlasu, jak je uvedeno na obrázku 1.  

 
Figure 1 Comparsion of fine particles and human hair [22] 

Obrázek 1 Porovnání velikosti jemných částic a lidského vlasu [22] 
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Vzhledem ke zvýšenému objemu specifického povrchu mohou mít nanomateriály ve 

srovnání se stejnými materiály, jejichž rozměry nejsou v řádu nanometrů, odlišné 

charakteristické vlastnosti. Fyzikálně-chemické vlastnosti nanomateriálů se proto 

mohou lišit. Nanočástice mohou vznikat dvěma způsoby, a to vlivem přírodních 

procesů, anebo důsledkem řízené či neřízené lidské činnosti. Přírodní nanočástice 

vznikají například sopečnou činností. Druhá metoda, která je řízena lidskou činností je 

velmi rozmanitá. Vznikají náhodným procesem, kde dochází k variabilitě struktury a 

velikosti. Vznikají nejčastěji nekontrolovatelnými procesy spalování v dieselových 

motorech, svařováním či důlní činností (viz obr. 2). Nanotechnologie se dnes využívají 

v automobilovém průmyslu, energetice, farmacii, potravinářském průmyslu a na mnoha 

dalších místech.  Využití nanotechnologií, nanomateriálů a nanočástic je natolik 

rozsáhlé, že hranice využitelnosti se dnes nedá stanovit. 

 

 
Figure 2 Sources of the anthropogenic origin nanoparticles in the atmosphere [21] 

Obrázek 2 Zdroje nanočástic antropogenního původu v ovzduší [21] 
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Rizika nanomateriálů 

Rizika související s využíváním nanotechnologií, jsou stále ve fázích výzkumu a 

potvrzování jejich výsledků (vliv na lidské zdraví a životní prostředí). Posouzení je 

zaměřeno především na rizika související s toxicitou daných nanočástic [4]. V 

souvislosti s výrazným rozvojem technologií je stále více pozornosti věnováno 

výzkumu účinku jemných a ultrajemných částic na lidské zdraví. Toxický účinek 

inhalovaných částic byl v posledních letech mnohokrát prokázán, stále se však vede 

diskuze ohledně přesného mechanismu tohoto působení na živé organismy [5,6,7]. Jak 

je uvedeno na obrázku 3, inhalované nanočástice prochází dýchacím ústrojím a mohou 

se usazovat až v plicních sklípcích. 

 

Figure 3 Particulate matter deposition in human organism [23] 

Obrázek 3 Schéma usazování pevných částic v lidském organismu [23] 
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Obecně je za hlavní příčinu toxicity inhalovaných jemných a ultrajemných částic 

považována jejich vysoká povrchová reaktivita a s tím spojená tendence interagovat s 

buněčnými biomolekulami, zejména DNA a proteiny. Tyto interakce mohou v 

organismus vyvolat oxidativní stres nebo zánětlivé procesy v závislosti na složení a 

dalších fyzikálně-chemických vlastnostech nanočástic (např. tvar, náboj), což může vést 

v jednotlivých tkáních k dalším sekundárním negativním dopadům. V závislosti na 

svém složení mohou některé nanočástice toxicky působit také na nervovou soustavu 

člověka [8,9].  Nejvyšší koncentrace ultrajemných částic bývají zaznamenávány v rámci 

provozů, kde se dochází ke zpracovávání kovů za vysokých teplot jako hutě nebo 

svařovny [10]. V těchto provozech bývají zaznamenávány až stonásobně zvýšené 

koncentrace ve srovnání s okolním ovzduším. Práce v takovém prostředí představuje 

významné zdravotní riziko pro dotčené zaměstnance. Ještě vyššímu riziku mohou být 

pracovníci vystaveni v provozech, kde se vyrábějí nebo používají nanomateriály, které 

obsahují určitý podíl průmyslově vyráběné nanočástice [11, 19]. 

 

Přístupy k hodnocení zdravotních rizik nanomateriálů 

Přestože, v současné době chybí jednotný systém pro hodnocení těchto rizik, je možné 

vycházet jak z obecných, tak i z již vzniklých metodických postupů, kterými se zabývají 

odborníci a relevantní organizace po celém světě (U. S. EPA, NIOSH, WHO, ECHA 

apod.). Hodnocení rizik spojených s využíváním nanomateriálů vychází z obecně 

uplatňovaných zásad, jako jsou výzkum, identifikace nebezpečí a rizika, charakteristika 

rizika a nastavení regulačních mechanismů ke snížení míry nebezpečí [12]. Nejčastěji 

jsou uplatňovány existující metody pro hodnocení rizik, které jsou následně adaptovány 

pro oblast nanomateriálů s využitím stávajících legislativních opatření. Při samotném 

hodnocení rizik, je možné následně vycházet ze dvou základních přístupů, 

deterministického a stochastického. Deterministický přístup se řídí principem 

nejhoršího možného scénáře, ale nerozlišuje mezi variabilitou a nejistotou a 

neumožňuje kvantifikaci zohledňující například variabilitu mezi expozicí a citlivostí 

jedinců [13]. Druhý přístup je založen na principu pravděpodobnosti, který využívá 

postup formou analýzy nejistot. Právě nejistota a variabilita jsou zde dvě významné 

veličiny, které by měly být při hodnocení rizik zohledněny s cílem dosažení reálných 

výsledků. Pravděpodobnostní hodnocení umožňuje i oddělené kvantifikované posouzení 

jednotlivých zdrojů expozice [14]. Při hodnocení rizika však není možné posuzovat 
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rizika pouze zvlášť, ale je nezbytné je zároveň hodnotit jako celek v rámci jednotlivých 

procesů, které se v daném prostředí uskutečňují.  

 

Management rizik v oblasti nanotechnologií  

Pravděpodobnostní i deterministické přístupy jsou obecně uplatňovány v oblasti řízení 

rizik, jejímž cílem je identifikace, analýza, hodnocení a snížení míry rizika relevantními 

opatřeními. S rozvojem nanotechnologií, vznikají přístupy řízení rizik (také někdy 

uváděné, jako systémy řízení rizik), které ovšem nejsou prozatím zakotveny 

v legislativě a patří tak mezi doporučené. Zaměřené jsou především na průmyslovou 

oblast a související procesy, kde jsou nanomateriály využívány v rámci výrobních i 

nevýrobních procesů nebo vznikají jako sekundární produkt a mohou znamenat 

potenciální zdravotní riziko pro člověka. Patří sem například: 

 

Table 1 Approaches to risk assessment of nanoparticles 

Tabulka 1 Přístupy k hodnocení rizik nanočástic 

CENARIOS 

Risk 

Management 

Certifikovaný přístup managementu rizika  

a systému monitoringu nanotechnologií, který vychází ze tří 

základních principů, mezi které patří posouzení nebezpečí a 

rizika ve vztahu k produktu a procesu. 

[15] 

LCnano 

Přístup je založen, na posouzení životního cyklu 

nanomateriálu. Přístup posuzuje vztahy mezi expozicí a mírou 

nebezpečí v jednotlivých fázích životního cyklu nanomateriálu . 

[16] 

Control 

Banding (CB) 

Kvalitativní a semikvantitativní přístup zaměřený na řízení 

zdravotních a bezpečnostních rizik, který se obecně skládá ze 

systému bodování míry nebezpečnosti nanočástic/ 

nanomateriálů a úrovní expozice klasifikované dle 

definovaných parametrů. 

[17] 

 

Výběr vhodného systému pro řízení rizik se odvíjí od typu, frekvence a počtu 

jednotlivých procesů, které v daném prostředí probíhají a souvisí s potenciálními riziky 

v oblasti nanotechnologií a expozicí nanočástic. 
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Metody hodnocení zdravotních rizik nanomateriálů 

Riziko využívání nanočástic, nanomateriálů a celkově nanotechnologií, je spojeno s 

jejich společenskou přijatelností z pohledu bezpečnosti. Proto jsou metody pro analýzu 

a hodnocení rizik zaměřeny především na posuzování zdravotních a environmentálních 

rizik. Jedním z problémů, se kterými je možné se při analýze a hodnocení rizik setkat, je 

nedostatek údajů. To vede právě ke vzniku nejistot při charakterizaci nanomateriálů, 

expozice a jejich nežádoucích účinků. Vedle nedostatku informací, mohou nejistoty 

zahrnovat i nesoulad v dostupných informací pocházejících z různých odborných 

zdrojů, které mohou vznikat vlivem nepřesností v překladech, terminologii, 

zjednodušením některých modelů nebo jejich nesprávnou aplikací [18]. Obecně mohou 

metody hodnocení rizika vycházet z metod stávajících. Tyto metody a jejich modifikace 

nacházejí uplatnění v nejrůznějších oblastech, především pak v problematice ochrany 

zdraví, vč. pracovního prostředí. Patří sem například: 

 

Table 2 Health risk assessment methods 

Tabulka 2 Metody k hodnocení zdravotních rizik 

Název metody 
Rizika Aplikace v provozu 

Zdraví člověka Životní prostředí Výrobní Nevýrobní 

 Bayseovské metody  X X X X 

Přístup k referenčním 

hodnotám nano (NRVA) 
X - X X 

Rozhodovací strom  X X X X 

NanoRiskCat  X X X X 

CB Nanotool  X - X X 

Stoffenmanager Nano  X - X X 
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Uvedené metody jsou příklady nejvyužívanějších metod pro hodnocení rizika, které 

zohledňují expozici člověka a jejich potenciálně nežádoucí vliv na zdraví. S ohledem na 

to, že prozatím nejsou legislativně stanoveny expoziční limity pro všechny druhy 

v současné době využívaných nanomateriálů a variabilitu pracovního prostředí, je 

nezbytné při vyhodnocování výsledků metod počítat s tolerancí možné odchylky.  

 

S ohledem na dostupnost relevantních informací, je vhodná aplikace především 

kvalitativních a semikvantitativních přístupů metod analýzy rizika. Jelikož se v oblasti 

vývoje a aplikace nanotechnologií jedná o poměrně novou oblast, která jde svým 

způsobem i směrem neznámým, je nezbytné přistupovat i k této situaci z pohledu 

možného výskytu tzv. černé labutě (v podobě neznámé neznámo) [20]. Aby byla hrozba 

výskytu vysoce nepravděpodobných událostí minimalizována, je nezbytné dodržovat 

základní zásady jejich prevence, jako je udržování pozornosti formou informovanosti, 

monitoringu nežádoucích dopadů nanotechnologií v nejenom podobných provozech, 

sledovat případné varovné signály, plánovat sekundární opatření apod. 

 

ZÁVĚR 

Nanotechnologie budou i v následujících letech procházet velkým rozvojem a lze tak 

předpokládat, že budou velkou výzvou nejenom pro oblast vědy a výzkumu, ale také 

pro oblast bezpečnosti. S ohledem na nedostatek informací, je proto nezbytné dodržovat 

alespoň princip předběžné opatrnosti, kdy má být počítáno s potenciálními škodami a 

zároveň vytvářet a provádět všechna dostupná opatření pro snížení potenciálních rizik. 

Aby mohl být tento princip dodržován, je nezbytné identifikovat a zhodnotit možná 

rizika, která s posuzovanými procesy souvisí.  
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Abstract 

The development of road infrastructure and the annual increase in the number of 

vehicles poses an increased demand for fire brigade intervention in the event of an 

emergency occurrence. The road tunnel presents a specific area for fire brigade 

operations in the case of rescue operations. Specifics are mainly in the border area of 

the tunnel structures, the installed technologies, as well as intervention and evacuation 

routes. In view of these factors, it is particularly important to collect information from a 

site with a specific threat, and their sources are generally different. The paper briefly 

focuses on the identification of these resources and the information that can be used in 

the event of a traffic accident, fire or other emergency, with the need for fire brigade 

intervention. 

 

Keywords: tunnel, information, fire brigade, fire intervention. 
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ÚVOD  

Zásahová činnosť hasičov na cestných komunikáciách je zameraná prioritne na ochranu 

života a zdravia účastníkov cestnej premávky a ochranu životného prostredia. Podľa 

charakteru jednotlivých postupov činnosti záchranných zložiek je možné mimoriadne 

udalosti na cestných komunikáciách jednoducho rozdeliť na: 

 - dopravné nehody, 

 - požiare vozidiel, 

 - technické zásahy na cestných objektoch – mosty, tunely a pod.[2] 

 

V prípade dopravných nehôd sa väčšinou jedná o nežiaducu udalosť ohrozujúcu 

bezpečnosť posádky vozidla a iných účastníkov cestnej premávky vplyvom rôznych 

príčin.  

Medzi najčastejšie príčiny nehôd patrí: 

1. Porušenie povinnosti vodiča – jedná sa najmä o telefonovanie, nevenovaniu sa 

vedeniu vozidla, nedbanie na zvýšenú opatrnosť voči chodcom, cyklistom a iným 

nechráneným účastníkom cestnej premávky), 

2. Neprimeraná rýchlosť jazdy: 

 Voči stavu a povahe vozovky, 

 Voči technickému stavu vozidla, 

 Voči schopnostiam a skúsenostiam vodiča. 

3. Nesprávny spôsob jazdy cez križovatku a v jazdných pruhoch 

4. Ostatné príčiny. 

 

V prípade dopravných nehôd je na miesto udalosti vysielaná hasičská jednotka (HaZZ) 

na technický zásah s cieľom prioritne poskytnutia pomoci osobám v núdzi. Najčastejšie 

ide o poskytnutie neodkladnej zdravotníckej pomoci, technické vyslobodenie 

zakliesnených osôb vo vozidle a ochranu životného prostredia – zabráneniu úniku 

nebezpečných látok.  

Požiare na cestných komunikáciách predstavujú nebezpečenstvo hlavne pre posádku 

vozidla na ktorom požiar vznikne a blízke okolie. Pri zásahu je častokrát nutné použiť 

technologické postupy hasenia požiaru v kombinácii s vyslobodzovaním osôb 

z vozidiel.[1] 
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Dopravné nehody majú spolu s požiarmi motorových vozidiel spoločné znaky. Jedná sa 

najmä o: 

- prioritnú pomoc zakliesneným osobám (osobám ohrozeným požiarom), 

- nutnosť regulovať premávku na cestných komunikáciách – obmedziť, prípadne 

zastaviť 

- problematický príjazd k miestu udalosti (v prípade frekventovaných komunikácií, 

- nutnosť spolupráce s inou zložkou IZS.  

 

V prípade požiarov osobných motorových vozidiel je pravdepodobnosť požiaru v SR 

obdobná ako v okolitých krajinách. Najlepšie to vystihuje index počtu požiarov 

vozidiel na 1000 prevádzkovaných osobných motorových vozidiel v nasledujúcej 

tabuľke.  

 

Tabuľka 1 Počet požiarov dopravných prostriedkov [3,4] 

Table 1 Number of vehicles involved in fire 

Dopravný prostriedok 
Rok 

2012 2013 2014 2015 2016 

Slovenská republika 980 988 937 973 945 

Česká republika - - 1970 2208 2010 

Poľská republika 8126 7665 8106 8328 8857 

 
Rok 2016 

Index (počet požiarov/1000 

osobných automobilov)  

SR 

0,32 

ČR 

0,37 

PL 

0,35  

 

Informácie v cestnom tuneli pre záchranné zložky 

V prípade vzniku udalosti v tuneli s nutným zásahom hasičských jednotiek sú možné 

viaceré scenáre udalosti. Jedná sa najmä o poruchy vozidiel s následným požiarom 

a dopravné nehody. Samotné ohlásenie udalosti potom predstavuje celý rad informácií, 

ktoré je potrebné poskytnúť záchranným zložkám zasahujúcim na miesto udalosti 

(obrázok2).  
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Ide hlavne o: 

o informácie z ohlásenia udalosti 

o informácie zistené jednotkou na mieste zásahu pred vstupom do priestoru 

udalosti 

o informácie zistené po vstupe do nebezpečného priestoru, 

o osobné poznatky veliteľa a hasičov. 

 
Obrázok 2 Zdroje informácii o udalosti v cestnom tuneli 

Figure 2 Sources of event information in the tunnel 

 

Ohlásenie udalosti v tuneli 

Prvotné informácie, ktoré sa dozvie záchranná zložka o udalosti majú charakter 

nevyhnutných správ o vzniknutej udalosti pre operačného dôstojníka (operátora, 

príjemcu správy) ktorý rozhoduje o vyslaní hasičskej jednotky. Vo všeobecnosti ide 

o informácie: 

 miesto udalosti, 

 typ udalosti, 

 ohrozenie osôb na živote a zdraví vplyvom udalosti, 

 bližšie informácie o vozidlách (zariadeniach). 

  

Informácie

Poznatky 
hasičov

Ohlásenie 
udalosti

Zistené v 
priestore 
zásahu

Od 
správcu 
tunela
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V prípade miesta udalosti je dôležitá špecifikácia priestoru vzniku udalosti, vzhľadom 

na objekty tunela a samotné rozmery tunela. Samotný tunel je rozdelený do niekoľkých 

objektov, kde je možné predvídať vznik udalostí prípadne aj vývoj podľa vopred 

odhadnutého scenára. V momente ohlásenia je potrebné zistiť aspoň objekt tunela, na 

ktorom udalosť vznikla  a vzhľadom na rozmery (tunelovej rúry) aj približnú 

vzdialenosť od toho ktorého portálu tunela. 

 

Typ udalosti je dôležitý pre hasičskú jednotku vzhľadom na vyslané sily a prostriedky 

na zásah. V prípade požiaru je potrebné rátať so silami a prostriedkami na zdolávanie 

požiaru s nutnosťou striedania sa v nebezpečnom priestore. Časové obmedzenie pohybu 

v tomto priestore je spravidla podmienené použitím autonómnych dýchacích prístrojov 

pri zásahu. Na druhej strane v prípade dopravnej nehody s malým počtom postihnutých 

osôb, je postačujúca činnosť jedného hasičského družstva. 

 

Zranenie alebo ohrozenie osôb pri udalosti v tuneli predstavuje a bližšie určuje taktiku 

postupu pri zásahu. Jedná sa najmä o rozdelenie úloh zasahujúcim hasičom, povolanie 

posilových jednotiek, spoluprácu s inými zložkami IZS a pod. Prvoradou činnosťou 

v takomto prípade nie je eliminácia nežiaducich vplyvov (vzhľadom na počet hasičov), 

ale skôr poskytnutie pomoci a záchrana osôb – ich vyvedenie (vynesenie) z ohrozeného 

priestoru. 

 

Bližšie informácie o udalosti (vozidlách) predstavujú informácie, na základe ktorých je 

spresnený počet síl a prostriedkov vyslaný na zásah. Napríklad v prípade dopravnej 

nehody autobusu si situácia spravidla vyžaduje väčší počet síl a prostriedkov, ako pri 

dopravnej nehode osobného motorového vozidla. Osobitnú kapitolu tvoria nákladné 

vozidlá a vozidlá prepravujúce nebezpečné látky. 
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Informácie zistené na portáli tunela 

V prípade vyslania hasičskej jednotky k požiaru v tuneli, sa jednotka sústredí na 

nástupnej ploche pred portálom tunela. Veliteľ zásahu môže žiadať dodatočné 

informácie o požiari, či už od strediska, ktoré tunel riadi, alebo od určených 

prieskumných skupín hasičov.  

V prípade ďalších informácií sa spravidla jedná o: 

o konkretizáciu tunelovej rúry a vzdialenosť od portálu – ak to nie je 

špecifikované vopred, 

o o premávke v tunelovej rúre, (aj druhej tunelovej rúre – chránená zásahová 

cesta), 

o informácie o požiari a zadymení v tuneli – opacita, teplote v priestore, 

vzdialenosti od hydrantu a pod. 

o o nezvestných osobách, 

o o možnosti využitia prostriedkov na zásah v tuneli, 

o o situácii pred vznikom udalosti a ihneď po vzniku – poskytnutie 

kamerových záznamov pre sprehľadnenie situácie pre veliteľa, 

o a iné, podľa konkrétnej situácie. 

 

Informácie zistené na postáli tunela sú dôležité hlavne v prípade požiaru v tunelovej 

rúre.  

Môžu byť z troch zdrojov: 

- informačný systém tunela – informácie od správcu tunela: priamo vo velíne 

(riadiacej miestnosti alebo sprostredkované na diaľku – velín na opačnom portáli 

tunela, alebo tunel riadený diaľkovo), 

- informácie podané účastníkmi udalosti – subjektívne hodnotenie situácie, avšak 

nevyhnutné pri vyhľadávaní osôb v priestore, 

- informácie získané prieskumom hasičskej jednotky alebo inej zložky IZS. 
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Informácie zistené po vstupe do nebezpečného priestoru a skúseností hasičov 

Pri vstupe do nebezpečného priestoru vykonávajú zasahujúci hasiči popri iných prácach 

aj nepretržitý prieskum. Informácie z priestoru zásahu (nebezpečného priestoru), sú 

odovzdávané veliteľovi zásahu. Jedná sa najmä o rozsah udalosti, parametre priestoru 

zásahu – sálanie tepla, zadymenie apod.  

 

Neodmysliteľnou súčasťou informácií potrebných pre rozhodovanie sú informácie, 

ktoré majú zasahujúci hasiči z predchádzajúcich zásahov, cvičení prípadne prehliadok 

objektu a priestoru. Dobrá znalosť pomerov a parametrov priestoru zkvalitňuje samotný 

zásah a prispieva k rýchlejšej lokalizácia a likvidácii požiaru, prípadne rýchlejšej 

a adekvátnejšej odozve na žiadosť o pomoc. 

 

ZÁVER 

Mimoriadne udalosti v tuneli s následnou reakciou hasičských jednotiek sa stávajú vo 

svete takmer každodenne. Na to aby hasičská jednotka zasiahla primerane a adekvátne 

je potrebné zistiť čo najviac informácií z miesta zásahu. V príspevku som chcel 

poukázať na rôznorodosť zdrojov informácií, ktoré s časovým odstupom dostáva veliteľ 

zásahu a na základe ktorých zvolí postup záchranných prác. 
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Abstract 

In 2010 Averill defined in his work five challenges for the solution of evacuation of 

persons in buildings to 2020. One of the challenges is to implement helpfull 

technologies during evacuations from buildings – lifts. The data collection was realised 

by using an in situ experiment. The aim of the work was to quantify the selected phase 

stages of evacuation by lift for persons with disabilities. Arrival to lift, cabin entry and 

exit from the cabin were monitored during the measurements. In total, ten participating 

persons in the experiments imitated wheelchair movement and movement with leg 

fracture. By analyzing the results, it can be stated that cabin entry is longer for a person 

on a wheelchair. However, the difference is even bigger when exit from the cabin. 

Obtained results can extend existing evacuation model to the possibility of using the lift. 

 

Keywords: Evacuation by lift, Person with disabilities, Time of movement, Lift, 

Evacuation. 
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ÚVOD  

Potenciál osobných výťahov nie je dostatočne využitý ako by mohol byť. Osobné 

výťahy nie sú na Slovenku povolené ako prostriedok pre evakuáciu ľudí, okrem 

výťahov priamo určených na evakuáciu. Vo väčšine prípadov stavieb sú tak ľudia 

nútení, aby pri evakuácií používali schodiská. Budovy tak predstavujú rad výziev pre 

bezpečnú evakuáciu a to hlavne z 2 dôvodov – únava pri pohybe dole schodmi [1], 

alebo obmedzenia pohybu z hľadiska fyzických hendikepov ľudí [2][3]. V rámci 

právneho predpisu SR [4] sa uvažuje s 3 pohybovými vlastnosťami ľudí. Prvou 

skupinou sú „osoby schopné samostatného pohybu“. Do tejto skupiny možno zaradiť 

každú osobu, ktorej pohyb nie je zo zdravotného hľadiska nijako obmedzený. Druhou 

skupinou sú „osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu“ [4]. Do tejto skupiny patria 

také osoby, ktorých evakuácia je náročnejšia ako u ostatných osôb. Príkladom tejto 

skupiny osôb sú starci, deti, osoby zdravotne postihnuté s obmedzenými pohybovými 

schopnosťami. Poslednou treťou skupinou sú „osoby neschopné samostatného pohybu“ 

[4]. Do tejto skupiny sa zaradujú osoby, ktorých evakuáciu možno vykonávať len za 

pomoci iných osôb. Sem patria napríklad osoby mentálne postihnuté, pacienti 

umiestnený na lôžkových oddeleniach s ťažkým zdravotným stavom, dojčatá, batoľatá a 

pod. Podľa štatistického úradu [5] v roku 2017 na Slovensku tvorili takmer 20 % 

obyvateľstva ľudia v dôchodkovom veku (62 rokov a viac) a 12 % obyvateľstva ľudia 

školského veku (4 až 15 rokov). Spolu minimálne tretina obyvateľstva SR môže byť pri 

návrhu únikových ciest považovaná za osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Navyše od roku 2002 je v právnom predpise uvedené, že všetky verejné stavby v SR 

musia byť prístupné aj osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Pre 

osoby s obmedzením pohybu, napríklad na invalidnom vozíku, je evakuácia po 

schodoch ťažká a bez cudzej pomoci prakticky nemožná. Výťahy sú nevyhnuté k 

evakuácií osôb s obmedzením pohybu. To prináša skrátenie celkového času evakuácie. 

 

V roku 2010 Averil [6] zadefinoval niekoľko potrebných krokov pre naplnenie veľkých 

výziev riešenia evakuácie v budovách. Jedným z týchto krokov je aj kvantifikácia 

chýbajúcich dát zaoberajúcich sa evakuáciou osôb pomocou výťahov. Do dnešného dňa 

tak bolo vykonaných niekoľko prác a štúdií o evakuácií osôb pomocou výťahov a to 

simulovanými výpočtami alebo experimentami in-situ. Ding N. et al [7] si vo svojej 

práci stanovili ciele zistiť, ako sa evakuované osoby správajú a aké faktory ovplyvňujú 
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ich správanie v priebehu procesu požiaru a evakuácie. Rozhodli sa vykonať reálny 

experiment so simulovanými podmienkami požiaru, kde osoby mali za úlohu využiť pri 

evakuácií výťah. Táto štúdia tak dokázala získať čas nástupu a výstupu z výťahu, čas 

otvorenia a zatvorenia dverí výťahu a správanie počas zoraďovania osôb do rady. Podľa 

výsledkov ich štúdie bol čas nástupu do výťahu kratší ako čas otvorenia a zatvorenia 

dverí. Taktiež zistili, že počet evakuovaných ovplyvňuje ich správanie, ale prítomnosť 

dymu nie. Tvar zoradenia osôb má vplyv na čas prechádzania osôb cez dvere výťahu – 

tvar oblúka je rýchlejší ako tvar línie. Ako ďalší príklad v tejto oblasti môže slúžiť 

štúdia Ding Y. et al  [8] v ktorej bol využitý simulačný softvér, aby okrem iného zistili, 

aký pomer osôb využívajúcich výťah a schodisko ma najpriaznivejší vplyv na priebeh 

evakuácie. V práci preto namodelovali 28-podlažnú budovu so schodiskom a 2 

výťahmi. Ich práca zahŕňala aj rôzne vekové skupiny osôb. Výsledky tejto práce 

ukazujú, že optimálne percento evakuovaných osôb výťahmi pri dosiahnutí najkratšieho 

evakuačného času je takmer nezávislé na počte osôb a podlaží. Ďalej pri zameraní sa na 

vekové skupiny bolo zistené, že ak staršie osoby využili výťah, nedôjde k výraznému 

preťaženiu na schodisku. Zároveň, ak deti využijú výťah, zlepší sa tak miera jeho 

využitia. Preto výber podielu osôb podľa vekových kategórií, ktoré majú byť 

evakuované pomocou výťahu, môže znížiť zápchy na schodisku a efektívne urýchliť 

evakuačný proces. Problematike čakania sa venovali práce Heyes [9], Kinsey et al [10] 

a Jönsson et al [11] ktoré preukázali, že ľudia majú záujem pri evakuácií používať 

výťahy namiesto schodísk, ale nie sú ochotní čakať príliš dlho na výťah. Predpokladá 

sa, že 90 až 97 % ľudí nebude čakať dlhšie ako 5 minút. Voľba počkať sa zvyšuje so 

stúpajúcou výškou budovy – ľudia sú ochotní čakať dlhšie vo vyšších podlažiach ako v 

nižších. Napríklad v ďalšej štúdií s využitím simulačného nástroja sa Andrée et al [12] 

zamerali na výškovú budovu, voľbu východov a čakaciu dobu na evakuačné výťahy. 

Ich cieľom bolo okrem iného aj preskúmať vplyv systému osvetlenia na voľbu 

východov a kvantifikovať čas čakania na výťahy. Výsledkom ich štúdie je fakt, že dobre 

a jednoducho navrhnutý systém označenia únikových ciest ovplyvní výber východu. 

Taktiež tento systém môže byť použitý na zvýšenie podielu ľudí, ktorí sa rozhodnú pre 

evakuačný výťah ako ich prvú voľbu úniku. Ďalej ich výsledky preukázali, že ľudia boli 

ochotní počkať na výťah do 5 minút, ale ak sa rozhodli počkať, obvykle ich čakanie sa 

predĺžilo na 20 minút a viac. 
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Vo všeobecnosti proces evakuácie pomocou výťahov sa skladá z fázových etáp. 

Napríklad čas nástupu alebo výstupu, ktorý sa pri evakuácií môže výrazne líšiť od 

normálnych podmienok. Počas nebezpečenstva tak môže dôjsť k spomaleniu celého 

procesu evakuácie výťahom, napríklad ak evakuovaní nechcú opustiť kabínu výťahu 

keď je oznamovaný signál preťaženia [7]. Výsledky predchádzajúcich výskumov 

preukázali potenciál výťahov pre evakuáciu osôb. Avšak, vo všetkých uvedených 

prácach ďalej upozorňujú na potrebu kvantifikácie ďalších pohybových parametrov a 

popísania celého procesu vhodným algoritmom použiteľným pre jednoduché, ale aj 

komplexné výpočtové modely. 

 

Ako bolo uvedené, v SR tvorí zhruba 30 % osôb osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu. Podľa zákonov by mali mať prístupné evakuačné cesty, ktoré nebránia ich 

pohybu. Výťahy sú preto nevyhnutné pre riešenie evakuácie. Pre posudzovanie 

výpočtov ale neexistujú relevantné informácie o pohybových parametroch osôb s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. Preto bola naša práca zameraná na zber týchto 

informácií, konkrétne na kvantifikáciu vybraných fázových etáp evakuácie výťahmi – 

čas pohybu pre osoby s obmedzením pohybu. Na zber údajov sme využili metódu 

experimentu in situ, v rámci ktorého sa sledovali pohyby osôb – príchod k výťahu, 

nástup do kabíny a výstup z kabíny vrátane opustenia ohraničenej oblasti. 

 

OPIS EXPERIMENTU A SCENÁROV  

Na experimente sa zúčastnilo 10 osôb (7 mužov a 3 ženy), ktorí imitovali pohyb osoby 

s obmedzením – pohyb na invalidnom vozíku a pohyb so zranením (zlomenina nohy). 

Skúmali sa dve rôzne alternatívy evakuácie. Prvá alternatíva bola, keď osoba s 

obmedzením sa pohybuje sama bez cudzej pomoci. Druhá alternatíva bola, keď osobe s 

obmedzením pri pohybe pomáhal sprievod. V tomto prípade sprievod predstavuje osobu 

bez obmedzenia pohybu. Úlohou tejto osoby bolo tlačiť osobu na invalidnom vozíku a 

podopierať osobu so zlomeninou nohy. Pohyb osôb vo všetkých meraniach sa 

vykonával ako pri nebezpečenstve – evakuačné správanie. Pre realizáciu experimentu 

boli vybrané dva osobné výťahy v univerzitnej budove – označené L1 a L2. Rozmery 

kabíny výťahu L1 sú 1,00×1,26 m a svetlá šírka dverí je 0,78 m (obr. 1). Tento výťah 

má predpísanú maximálnu kapacitu 6 osôb. Rozmery kabíny výťahu L2 sú 1,10×1,40 m 

a svetlá šírka dverí je 0,78 m (obr. 1). Tento výťah má predpísanú maximálnu kapacitu 
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8 osôb. Pred oboma výťahmi bola význačná merateľná oblasť, ktorá predstavuje 

najbližšie okolie výťahu kde dochádza z zmene charakteru pohybu (spomalenie, zmena 

smeru a pod.). Rozmery sme zvolili pre výťah L1 2,35×3 m a pre výťah L2 3×3 m (obr. 

1). 

 

 

Figure 21 Scheme of measurable areas and dimensions of lifts L1 and L2 

Obrázok 27 Schéma merateľných oblastí a rozmerov výťahov L1 a L2 

 

Celý experiment zahŕňal 8 scenárov. Všetky osoby vykonali každé meranie trikrát. 

Celkovo pri ôsmich scenároch a troch sledovaných fázových etapách tak bolo 

vykonaných 720 meraní. Pre imitáciu pohybu osoby na invalidnom vozíku bol využitý 

obyčajný mechanický invalidný vozík. Tento vozík patrí do kategórie štandardných 

vozíkov so skladacím rámom a šírkou sedu 0,4 m. Pre imitáciu pohybu osoby so 

zranením boli využité barle dvoch rôznych veľkostí a ortézy. Tieto pomôcky mali 

zabezpečiť aby noha osoby bola fixovaná proti pohybu a nemohla sa ohnúť v mieste 

kolena. Takáto fixácia nohy môže predstavovať napríklad zlomenú nohu v sadre. 

 

OPIS POSTUPU EXPERIMENTU 

Cieľom merania bolo získať a kvantifikovať hodnoty času vybraných fázových etáp: 

 Príchod k výťahu 

 Nástup do kabíny výťahu 

 Výstup z kabíny výťahu a opustenie oblasti 

Práca sa zameriavala len na stanovenie hodnôt času pohybu v bežných štandardných 

podmienkach. Priestory boli dostatočne osvetlené denným a umelým osvetlením. 

Rovnako neboli sledované časy cestovania vo výťahu z jedného podlažia do druhého. 



  [ADVANCES IN FIRE & SAFETY 
ENGINEERING] 2018 

 

 289 

 

Preto sa experiment vykonával len na jednom podlaží stavby kde sa sledovali pohyby 

počas fázových etáp. 

 

Príchod k výťahu – čas č. 1 „D1“ (obr. 2): Táto doba obsahovala samotný pohyb 

v meranej oblasti. Postup bol nasledovný. Osoba s obmedzením stála mimo meranej 

oblasti, kde začala svoj pohyb smerom k výťahu. Následne osoba prešla hranicu oblasti, 

čo predstavuje začiatok meraného času D1. Osoba sa tak mohla samostatne pohybovať 

v oblasti tak aby sa dostala čo najrýchlejšie k dverám výťahu s panelom na otvorenie 

dverí. Osoba pred dverami výťahu musela svoj pohyb zabrzdiť a následne zastaviť. Ako 

posledné, osoba musela stlačiť tlačidlo na výťahovom paneli, čím privolá výťah alebo 

otvorí dvere výťahu. Moment zatlačenia tlačidla predstavuje koniec meraného času D1. 

 

Nástup do kabíny výťahu – čas č. 3 „D3“ (obr. 2): Táto doba obsahovala čas otvorenia 

dverí a samotný čas pohybu osoby do vnútra kabíny výťahu. Postup bol nasledovný. 

Osoba s obmedzením stála v meranej oblasti pred zatvorenými dverami výťahu 

pripravená na otvorenie dverí. Následne si osoba stlačením tlačidla na výťahovom 

paneli otvorila dvere výťahu, čo predstavuje začiatok meraného času D3. Osoba musela 

počkať kým sa dvere úplne otvorili a tak mohla začať svoj pohyb smerom dovnútra 

kabíny. Keď osoba prešla cez dvere a nachádzala sa v kabíne, musela svoj pohyb 

zastaviť pred kabínovým panelom. Ako posledné osoba musela stlačiť tlačidla na 

kabínovom paneli, čím zvolila výstupnú stanicu zatvorila dvere výťahu. Moment 

zatlačenia tlačidla zatvorenia dverí predstavuje koniec meraného času D3. 

 

Výstup z kabíny výťahu a opustenie oblasti – čas č. 5 „D5“ (obr. 2): Táto doba 

obsahovala čas otvorenia dverí a samotný čas pohybu osoby z kabíny výťahu až mimo 

meranú oblasť. Osoba s obmedzením stála v kabíne výťahu so zatvorenými dverami 

pripravená na otvorenie dverí. Následne si osoba stlačením tlačidla na kabínovom 

paneli otvorila dvere výťahu, čo predstavuje začiatok meraného času D5. Osoba musela 

počkať kým sa dvere úplne otvorili a tak mohla začať svoj pohyb smerom von z kabíny. 

Osoba na invalidnom vozíku musela cúvať, nakoľko priestor kabíny nedovoľuje 

akékoľvek otočenie sa na invalidnom vozíku. Keď sa táto osoba dostala mimo kabíny 

musela svoj pohyb zastaviť a otočiť sa približne o 90° smerom akým chcela opustiť 

meranú oblasť. Následne osoba začala svoj pohyb a prechádzala hranicou oblasti. 
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Naopak osoba so zranením nohy môže stáť čelom k dverám, nakoľko rozmery kabíny 

dovoľujú otáčanie osoby. Následne osoba začala svoj pohyb v kabíne a prechádzala 

hranicou oblasti bez nutného zastavenia a otáčania sa. Moment prechodu cez hranicu 

oblasti predstavuje koniec meraného času D5. 

 

Ak bola osoba na invalidnom vozíku sprevádzaná druhou osobou, tak pohyb 

zabezpečoval práve sprievod. V prípade osoby so zranením nohy slúžil sprievod ako 

opora pri pohybe. Zatlačenie tlačidla tak bolo na slobodnej vôli účastníkov. 

 
Figure 22 A specimen of measurements of selected phases 

Obrázok 28 Ukážka meraní vybraných fázových etáp 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Počas meraní boli získané nasledovné hodnoty časov fázových etáp pre osobu na 

invalidnom vozíku bez sprievodu (obr. 3a) a so sprievodom (obr. 3b), pre osobu so 

zranením bez sprievodu (obr. 4a) a so sprievodom (obr. 4b). Ďalej sú zobrazené 

priemerné, maximálne a minimálne namerané hodnoty časov fázových etáp pre osoby 

na vozíku (obr. 5a) a osobu so zranením (obr. 5b). 

 
Figure 23 Measured time values for persons on wheel chair – a) without accompanying person; b) 

with accompanying person (P – mean value) 

Obrázok 29 Namerané hodnoty časov pre osoby na vozíku – a) bez sprievodu; b) so sprievodom (P 

– priemerná hodnota) 
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Figure 24 Measured time values for injured persons – a) without accompanying person; b) with 

accompanying person (M – mean value) 

Obrázok 30 Namerané hodnoty časov pre osoby so zranením – a) bez sprievodu; b) so sprievodom 

(P – priemerná hodnota) 

 
Figure 25 Average, maximum and minimum measured times for: a) person on wheel chair; b) 

injured person; (1p – persons without the accompanying person; 2p – with the accompanying 

person) 

Obrázok 31 Priemerné, maximálne a minimálne namerané časy pre – a) osobu na vozíku; b) osobu 

so zranením 

 

Pri meraní príchodu k výťahu bol čas pohybu pre osobu na invalidnom vozíku dlhší ako 

pre osobu so zranením (obr. 6a; rozdiel 0,44 s – 11 %). Táto skutočnosť môže byť 

spôsobená tým, že osoba musí počas pohybovania manévrovať s vozíkom. Napríklad 

tesne pred dverami výťahu bolo nutné vozík počas chodu mierne pootočiť tak aby sa 

osoba dostala do polohy čelom k výťahu. To má za následok spomalenie v priebehu 

pohybu. Naopak osoba so zranením sa pohybovala priamo k dverám výťahu prakticky 

bez spozorovaného prerušenia. Táto osoba spomalila a zastala len pred dverami výťahu. 

V prípade osoby na vozíku bez sprievodu bol priemerný čas nástupu do kabíny výťahu 

dlhší ako pre osobu so zranením nohy (obr. 6a; rozdiel 1,5 s – 21 %). Bolo to spôsobené 

tým, že osoba na vozíku mala oproti osobe so zranením tesné podmienky prechodu cez 

dvere výťahu. Niektoré osoby na vozíku počas manévrovania narážali do zárubne a 

dverí výťahu, čím svoj pohyb spomalili, niekedy dokonca zastavili. Dokonca bol 

zaznamenaný maximálny čas nástupu 11,55 s, kedy osoba takmer 4 s stála v mieste 

dverí a nevedela sa pohnúť. Naopak osoba so zranením mohla svoju šírku prispôsobiť 
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počas prechodu cez dvere, čím si uľahčila proces nástupu – maximálna nameraná 

hodnota času pohybu 7,13 s. V prípade výstupu z kabíny bol rozdiel oproti nástupu 

dvojnásobný (obr. 6a; 4,11 s – 41 %). Dôvodom bolo, že osoba na vozíku musela cúvať 

z kabíny, v meranej oblasti zastaviť, otočiť sa a až tak mohla pokračovať v pohybe k 

hranici oblasti. Rovnako ako pri nástupe, aj počas výstupu z kabíny sa vyskytovali 

problémy s narážaním do zárubne a dverí výťahu. Maximálny čas tak dosiahol hodnotu 

15,25 s, kedy počas prechodu cez dvere osobu privreli dvere výťahu. Naopak osoba so 

zranením sa mohla pohybovať prakticky bez prerušenia pohybu priamo k hranici oblasti 

– maximálna nameraná hodnota času pohybu 8,70 s. V prípade imobilnej osoby so 

sprievodom (obr. 6a), boli časové rozdiely v charaktere obmedzenia menšie ako v 

predchádzajúcich prípadoch. Rozdiely boli nasledovné. Pre príchod k výťahu to bolo 

0,71 s (23 %). Pre nástup do výťahu to bolo 0,41 s (7 %). Pre výstup z výťahu to bolo 

0,05 s – 1 %. Možno tak skonštatovať, že časové hodnoty nástupu a výstupu so 

sprievodom sú takmer rovnaké ako pre osobu na vozíku tak aj pre osobu so zranením. 

 

V prípade príchodu k výťahu je možné hovoriť o nevýraznom vplyve sprievodu na čas 

pohybu osoby so zranením, nakoľko rozdiel činí len 0,25 s (7 %) v prospech sprievodu 

(obr. 6b). Prítomnosť sprievodu mal vplyv na skrátenie času pohybu pre osobu na 

invalidnom vozíku (obr. 6b). Rozdiel bol 1,40 s (36 %) pre príchod k výťahu, 1,43 s (20 

%) pre nástup do výťahu a 3,22 s (32 %) pre výstup z kabíny. Bolo to spôsobené tým, 

že osamotená osoba na vozíku sa pohybuje pomalšie. Kdežto sprievod môže tlačiť 

osobu prakticky bez zjavných pohybových problémov – väčšie zrýchlenie, vyššia 

rýchlosť, rýchlejšie spomalenie. Pri nástupe do kabíny výťahu, sprievod takmer vždy 

manévroval s vozíkom tak, aby nenarazil do zárubne alebo dverí výťahu. Pri výstupe z 

kabíny výťahu mohol sprievod rýchlejšie vycúvať, otočiť sa a rozbehnúť sa s vozíkom. 

Avšak prítomnosť sprievodu má vplyv na predĺženie času nástupu a výstupu pre osobu 

so zranením (obr. 6b). Rozdiel bol 0,48 s (8 %) pre nástup do výťahu a 0,83 s (12 %) 

pre výstup z výťahu. Hlavný dôvod spočíva v tom, že dve osoby musia prejsť cez dvere 

výťahu so šírkou 0,78 m. Pri bežnom pohybe stáli osoba so zranením a sprievod vedľa 

seba a kráčali smerom dopredu. Pri prechode cez dvere výťahu sa museli obe osoby 

pootočiť, aby sa vošli do dverí výťahu. Barla prekážala pri pohybe, napríklad sa pri 

podlahe zachytila o dvere a osoba tak musela viac manévrovať s barlou. Obe 
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skutočnosti mali za následok spomalenie pohybu. Osamotená osoba prechádzala takmer 

vždy bez zjavného spomalenia, nakoľko šírka dverí je pre ňu postačujúca. 

 

 
Figure 26 Comparison of average times – a) persons on wheel chair (V) and injured persons (ZO); 

b) persons without the accompanying (1o) person and with the accompanying person (2o) 

Obrázok 32 Porovnanie priemerných časov – a) osôb na vozíku a so zranením; b) osôb bez 

sprievodu a so sprievodom 

 

Pri porovnávaní pohlavia osôb s obmedzením bolo zistené, že čas pohybu žien bol dlhší 

ako čas pohybu mužov, ak osoby s obmedzením nemali sprievod (obr. 7). Maximálny 

rozdiel bol 1,43 s (29 %) a minimálny rozdiel bol 0,24 s (4 %). Na druhú stranu, čas 

pohybu žien bol kratší ako čas pohybu mužov, ak osoby s obmedzením mali sprievod 

(obr. 7). Maximálny rozdiel 0,44 s (8 %) a minimálny rozdiel 0 s (0 %). Sprevádzajúca 

osoba vyhlásila, že roztlačiť a zabrzdiť vozík so sediacou ženou bolo jednoduchšie ako 

so sediacim mužom. Rovnako to platilo aj v prípade prenášania váhy z osoby so 

zranením na sprievod. Sprevádzajúca osoba vyhlásila, že bolo fyzicky náročnejšie 

podopierať muža s váhou od 70 do 90 kg ako ženu od 50 do 70 kg. 

 

 

Figure 27 Average times for – a) person on wheel chair; b) injured person; (1o – persons without 

the accompanying person; 2o – with the accompanying person) 

Obrázok 33 Priemerné časy pre – a) osobu na vozíku; b) osobu so zranením; (1o – osoba bez 

sprievodu; 2o – osoba so sprievodom) 
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Počas meraní boli spozorované rôzne techniky pohybu osôb na invalidnom vozíku. 

Niektoré osoby mali problém s pohybom pri prechode cez dvere. Preto sa pri iných 

pokusoch rozhodli, že sa rukami zachytia o dvere výťahu a následne sa pritiahnu do 

kabíny (obr. 8a). Takýmto spôsobom sa osoba mohla vyhnúť tomu aby vozíkom 

narazila do dverí výťahu. Ďalšou zaujímavosťou bola situácia sprevádzania osoby na 

vozíku počas príchodu k výťahu. Zaujímavosť spočíva v tom, že ktorá osoba zatlačí 

tlačidlo na paneli výťahu. Ak tlačidlo zatlačila osoba s obmedzením, tak nedochádzalo k 

žiadnemu zdržiavaniu pohybu (obr. 8b). Naopak, keď tlačilo zatlačila sprevádzajúca 

osoba, bolo spozorované spomalenie času približne o 0,5 až 1 s. Bolo to z dôvodu, že 

sprievod musel s vozíkom zastavil, mierne ho obísť alebo nakloniť sa. Až potom mohol 

sprievod stlačiť tlačidlo na paneli výťahu (obr. 8c). 

 
Figure 28 a) – Getting into the cabin using hands, b) – the person with disabilities is pressing the 

button, c) – the accompanying person is pressing the button 

Obrázok 34 a – Nástup do kabíny pomocou rúk, b – Osoba s obmedzením tlačí tlačidlo, c – 

Sprievod tlačí tlačidlo 

 

ZÁVER 

Práca bola zameraná na získanie časových hodnôt pohybu fázových etáp pre osoby 

s obmedzením. Analyzované boli fázové etapy, konkrétne príchod k výťahu, nástup a 

výstup z kabíny výťahu. Fázové etapy nástupu a výstupu z výťahu zahŕňajú aj čas 

otvorenia dverí. Priemerný čas nástupu do výťahu bol pre osobu na invalidnom vozíku 

dlhší o 21 % ako pre osobu so zranením. V prípade výstupu z kabíny bol tento rozdiel 

až 41 %. Ak pri prechode cez dvere nastali zaváhania pohybu, tak výsledný čas bol 

dlhší oproti priemernému až o 65 % pre osobu na invalidnom vozíku a 48 % pre osobu 

so zranením. Taktiež bolo zistené, že prítomnosť sprievodu mala vplyv na skrátenie 

času pohybu pre osobu na invalidnom vozíku až o 36 %. Avšak v prípade osoby so 

zranením bol čas predĺžený až o 12 %. 
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Tieto hodnoty časov pohybu osôb s obmedzením môžu byť využité nielen pri návrhu 

únikových ciest, ale aj ako podklad pre numerické výpočtové modely alebo napríklad 

simulačný softvér. 

 

Vybrané výťahy neumožnili osobe na vozíku otočiť sa. Je potrebné v budúcnosti nielen 

rozšíriť výsledky o použitie väčších výťahov (napríklad pre dve osoby s obmedzením 

pohybu). Taktiež je potrebné sa zamerať aj na ostatné typy obmedzenia pohybu. 

Príkladom toho tak môže experiment s účasťou starcov, detí a osôb odkázaných na 

pomoc iných. 
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Abstract 

The initiation, propagation, fully developed fire and termination are the 4 basic phases 

characterizing the development of a fire. Assessing the fire resistance of structures, 

there are a number of fire scenarios describing the development of fire. Most common 

are the standard time-temperature curve in the phase of a fully developed fire. This 

article compares the value of fire resistance of a steel beam obtained with 2 fire 

scenarios, the standard time-temperature curve, and a local fire. The calculations carried 

out according to the Eurocodes for designing steel structures for the effects of fire. The 

results confirm significant differences of fire resistance due to standard time-

temperature curve do not reflect the correct development of the fire. 

 

Keywords: steel beam, local fire, fire resistance, standard time-temperature curve 
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ÚVOD 

Vznik, rozvoj, plne rozvinutý požiar a zánik sú základné 4 fázy charakterizujúce priebeh 

požiaru. Pri posudzovaní požiarnej odolnosti konštrukcií existuje množstvo požiarnych 

scenárov opisujúcich priebeh požiaru. Najčastejšie je použitie normovej teplotnej krivky 

vo fáze plne rozvinutého požiaru. Jeho výhodou je jednoduchosť ale neodráža verne 

skutočný priebeh požiaru, pretože teplota stúpa až do nekonečna. V súčasnosti sa stále 

viac do popredia dostávajú ostatné požiarne scenáre, ako je napríklad scenár lokálneho 

požiaru, pretože vďaka nim je možné presnejšie sledovanie správania sa konštrukcie 

vystavenej požiaru. V širšom využívaní týchto modelov bráni ich vyššia náročnosť, 

potreba podrobných vstupných údajov, napríklad HRR a s tým často spojené vyššie 

vstupné náklady na posúdenie stavby. Tie sa však v neskoršej fáze návrhu stavby vrátia 

späť, pretože výsledné hodnoty požiarnej odolnosti stavby bývajú veľmi často vyššie, 

ako pri použití jednoduchšieho požiarneho scenáru.   

 

ROZBOR PROBLEMATIKY 

Požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií charakterizujeme ako schopnosť konštrukcie 

odolávať účinkom požiaru, pričom je základnou požiarno-technickou vlastnosťou, ktorá 

je vyjadrená dobou v minútach až po vznik medzných stavov požiarnej odolnosti 

konštrukcie. Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií sa v Slovenskej republike môže 

overiť skúškou podľa skúšobných európskych noriem, výpočtami podľa eurokódov na 

navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru v prípadoch, v ktorých je možné vyjadriť 

všetky relevantné koeficienty výpočtom a skúškou a výpočtami v prípadoch, kedy nie je 

možné vyjadriť všetky relevantné koeficienty ovplyvňujúce požiarnu odolnosť. 

Požiarna odolnosť sa stanovuje pre konštrukčný prvok, časť konštrukcie, celú 

konštrukciu. Každá konštrukcia sa navrhuje na účinky mechanického zaťaženia pri 

bežnej teplote, rôzne ďalšie koeficienty a normovú teplotnú krivku na určenie požiarnej 

odolnosti. Normová teplotná krivka je požiarny model pre analýzu požiaru po 

objemovom vzplanutí, ktorá ale neodráža verne skutočnosť, pretože predpokladá nárast 

teploty až do nekonečna. Reálne je požiar charakterizovaný 4 základnými fázami od 

iniciácie až po zánik, čo normová teplotná krivka nezahŕňa. Tento článok poukazuje na 

rozdiely vo výpočte požiarnej odolnosti proste podopretého oceľového nosníka 

s pomocou normovej teplotnej krivky a s pomocou lokálneho požiaru. 
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EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

Hodnota požiarnej odolnosti oceľového nosníka bola počítaná pomocou kritickej teploty 

v nosníku, ktorého rozpätie je 9 m, je tvaru IPE400, z ocele triedy S355 a je zaťažený 

rovnomerne rozloženým zaťažením po celej dĺžke nosníka o veľkosti 10 kN/m. Medzný 

stav je kritická teplota ocele. Požiaru je vystavený z troch strán (obr. 1). Nosník je 

súčasťou predajného priestoru s motorovými vozidla a je umiestnený 9m nad úrovňou 

podlahy. Skúmali sa 2 scenáre, pre ktoré boli uskutočnené výpočty na zistenie hodnoty 

požiarnej odolnosti nosníka. Nosník bol vystavený účinkom plne rozvinutého požiaru, 

kde nárast teploty požiaru prebiehal podľa normovej teplotnej krivky, a účinkom 

lokálneho požiaru 3 automobilov, ktorý simuluje situáciu, ktorá môže v danom priestore 

skutočne nastať.  

 
Figure 1 Beam exposed to fire from 3 sides 

Obrázok 1 Nosník vystavený požiaru z 3 strán 

 

Zaťaženie za požiaru 

Najdôležitejšie vnútorné sily v nosníku sú 𝑉 , , = 44𝑘𝑁 (maximálna priečna sila) a 

𝑀 , , = 96,75𝑘𝑁/𝑚 (maximálny ohybový moment). 

 

Výpočet kritickej teploty 

Podľa článku 5.5.2 v STN EN 1993-1-1 klasifikácia prierezu závisí od pomeru šírky 

k hrúbke jeho tlačených častí. Klasifikácia prierezu podľa tabuľky 5.2 v STN EN 1993-

1-1: 

1) pre stenu 

𝑐/𝑡 ≤ 72. 𝜀         (1) 

351/8,6 ≤ 72.0.69 
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40,1 ≤ 49,68 → Trieda steny 1 

2) pre dolný a horný pás 

𝑐/𝑡 ≤ 9. 𝜀         (2) 

75,2/13,5 ≤ 9.0,69 

5,57 ≤ 6,21 → Trieda pásu 1 

Redukovaná hodnota ε stanovená podľa rovnice 4.2 a článku 4.2.2 v STN EN 1993-1-2: 

𝜀 = 0,85. 235/𝑓 = 0.85. 235/355 = 0,69     (3) 

Podľa článku 5.5.2 v STN EN 1993-1-1 sa prierez klasifikuje do triedy 1. 

 

Návrhový ohybový moment odolnosti Mc,Rd stanovený podľa rovnice 6.13 pre triedu 

prierezov 1 alebo 2 a článku 6.2.5 v STN EN 1993-1-1: 

M , = M , =
.

=  
, . . .

= 465050𝑁. 𝑚 = 465,1𝑘𝑁. 𝑚 (4) 

 

Parciálny súčiniteľ spoľahlivosti pre odolnosť prierezov ľubovoľnej triedy γM0 = 1 

stanovený podľa článku 6.1 v STN EN 1993-1-1.  

 Návrhová priečna sila odolnosti Vc,Rr stanovená podľa rovnice 6.18 a článku 

6.2.5 v STN EN 1993-1-1: 

V , = V , =
.( /√ )

=  
, . .( . /√ )

= 875176𝑁 = 875,2𝑘𝑁  (5) 

Parciálny súčiniteľ spoľahlivosti pre odolnosť prierezov ľubovoľnej triedy γM0 = 1 

stanovený podľa článku 6.1 v STN EN 1993-1-1. 

 

Kritická teplota θa,cr určená podľa rovnice 4.22 a článku 4.2.4 v STN EN 1993-1-2: 

𝜃 , = 39,19 ln
, , − 1 + 482 = 39,19 ln

, . , ,
− 1 + 482 =

𝟕𝟔𝟖°𝑪           (6) 
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Stupeň využitia μ0 stanovený podľa rovnice 4.23 a článku 4.2.3 a 4.2.4 v STN EN 1993-

1-2:  

1) so vzťahom k ohybovému momentu: 

μ , = 𝜂 , .
,

=
, , .

.
,

=   
,

,
. = 0,208     (7) 

Stupeň využitia μ0,M  upravený pomocou adaptačného faktora κ podľa článku 4.2.3 v 

STN EN 1993-1-2:  

μ , , =  μ , . (𝜅 . 𝜅 ) = 0,208. (0,7.1) = 0,15    (8) 

2) so vzťahom ku šmyku. 

μ , = 𝜂 , .
,

=
, ,

.
,

=   
,

. = 0,05    (9) 

Stupeň využitia μ0,V upravený pomocou adaptačného faktora κ podľa článku 4.2.3 v 

STN EN 1993-1-2:  

μ , , =  μ , . (𝜅 . 𝜅 ) = 0,05. (1.1) = 0,05     (10) 

Hodnota stupňa využitia μ0: 

μ =  max (μ , , , μ , , ) = 0,15       (11) 

 

VÝSLEDKY 

Výsledkom je porovnanie hodnoty požiarnej odolnosti nosníka počítanej 2 rôznymi 

spôsobmi. Pomocou normovej teplotnej krivky a pomocou lokálneho požiaru 3 

automobilov.  

 

Požiar podľa normovej teplotnej krivky 

Výsledný čas od ktorého závisí hodnota požiarnej hodnoty stanovený podľa rovnice 

4.25 a článku 4.2.5 v STN EN 1993-1-2: 

∆𝜃 , = 𝑘 .
/

ℎ̇ , . ∆𝑡        (12) 

Hodnota súčiniteľa prierezu Am/V stanovená pomocou tabuľky 4.2. v STN EN 1993-1-2:  

𝐴 /𝑉 = 153          (13) 

Opravný faktor tienenia ksh  stanovený podľa rovnice 4.26 v STN EN 1993-1-2:  

𝑘 = 0,9. = 0,9.116/153 = 0,68      (14) 
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Ďalšie hodnoty potrebné pre zjednodušený výpočet dosadené podľa STN EN 1993-1-2 

(hustota ρ = 7850kg/m3; emisivita plameňa εf = 1,0; emisivita materiálu εm = 0,7; 

hodnota ∆t = 5s; teplota plynu bude narastať podľa normovej teplotnej krivky). 

Návrhová hodnota hustoty tepelného toku hnet,d stanovená podľa rovnice 3.1 a článku 

3.1 v STN EN 1991-1-2: 

ℎ̇ , = ℎ̇ , + ℎ̇ ,          (15) 

kde:  

ℎ̇ , = 𝛼 . (𝜃 − 𝜃 )         (16) 

ℎ̇ , = 𝛷. 𝜀 . 𝜀 . 𝜎. [(𝜃 + 273) − (𝜃 + 273) ]     (17) 

 

Súčiniteľ prestupu tepla αc = 25W/m2K stanovený podľa STN EN 1991-1-2. Výpočet 

bol vykonaný pomocou tabuľky v exceli (tab. 1).  

 

Tabuľka 6 Výpočet času 

t 

[s] 

t  

[min] 

θg 

[°C] 

ca 

[J/kg.K] 

hnet,c 

[W/m-2] 

hnet,r 

[W/m-2] 

hnet,d 

[W/m-2] 

Δθa,t 

[°C] 

θa,t 

[°C] 

0 0.00 20.00 439.80 0 0 0 0 20 

5 0.08 96.54 440.05 1913.45 447.63 2361.07 0.36 20.36 

10 0.17 146.95 440.49 3164.88 940.52 4105.40 0.62 20.98 

15 0.25 184.61 441.08 4090.74 1443.97 5534.71 0.84 21.81 

 

1760 29.33 838.44 1065.37 1829.95 14447.04 16276.98 1 766.25 

1765 29.42 838.87 1050.58 1815.49 14361.17 16176.66 1.01 767.26 

1770 29.5 839.28 1036.504 1800.8 14273.1 16073.9 1.02 768.3 

 

Čas potrebný pre dosiahnutie kritickej teploty 𝜃 , = 768°𝐶 je 29,42 min počas 

ktorého sa dodržalo kritérium nosnosti. Nosníku sa podľa STN EN 13501-2+A1 priradí 

ku kritériu nosnosti R klasifikačný čas 20. Požiarna odolnosť daného nosníka je R20. 
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Lokálny požiar  

Ako model lokálneho požiaru bol zvolený požiar 3 áut zoradených tesne vedľa seba, 

predstavujúcich najväčšie požiarne zaťaženie v stavbe, nachádzajúcich sa v danom 

priestore pod hodnoteným nosníkom (obr. 2).  

 
Figure 2 Fire of 3 cars 

Obrázok 2 Požiar 3 áut 

 

Hodnoty rýchlosti uvoľňovania tepla (obr. 3a) boli použité z veľkorozmerných testov 

(Shipp et al., 2009). Výška plameňa Lf bola stanovená podľa rovnice C.1 pre lokálne 

požiare v zmysle STN EN 1991-1-2: 

𝐿 = −1,02. 𝐷 + 0,0148. 𝑄 = (𝑜𝑏𝑟. 3𝑏)       (18) 

 
a)       b) 

Figure 3 a) HRR b) Flame high 

Obrázok 3 a) HRR b) Výška plameňa 
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Zdroj požiaru sa nachádzal vo výške 0,5 m. Maximálna výška plameňa nedosahuje až 

k hodnotenému nosníku. Teplota spalín stanovená podľa rovnice C2 pre lokálne požiare 

v zmysle STN EN 1991-1-2: 

𝛩( ) = 20 + 0,25. 𝑄 . (𝑧 − 𝑧 ) = (𝑜𝑏𝑟. 4)     (19) 

Hodnota teploty ocele v závislosti na čase stanovená rovnakým spôsobom ako pri 

počítaní s normovou teplotnou krivkou (obr. 4). 

 
Figure 4 Temperature of steel and combustion products 

Obrázok 4 Teplota ocele a splodín horenia 

 

Maximálnej hodnoty teploty ocele 137,41°C sa dosiahlo v čase približne 30 min (tab. 

2).  

Tabuľka 2 Výpočet času 

t 

[s] 

t  

[min] 

θg 

[°C] 

ca 

[J/kg.K] 

hnet,c 

[W/m-2] 

hnet,r 

[W/m-2] 

hnet,d 

[W/m-2] 

Δθa,t 

[°C] 

θa,t 

[°C] 

1835 30.58 141.18 514.98 94.78 42.18 136.96 0.02 137.40 

1840 30.67 139.30 514.98 47.30 20.91 68.21 0.01 137.41 

1845 30.75 137.40 514.98 -0.33 -0.15 -0.48 0.01 137.41 

1850 30.83 135.49 514.98 -48.14 -20.99 -69.13 -0.01 137.40 

1855 30.92 133.56 514.98 -96.13 -41.61 -137.75 -0.01 137.39 
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Kritickej teploty ocele 𝜃 , = 768°𝐶 nebolo dosiahnuté v celom priebehu horenia 

automobilov, a preto kritérium nosnosti bolo dodržané v celom priebehu požiaru. 

Nosníku sa podľa STN EN 13501-2+A1 priradí ku kritériu nosnosti R klasifikačný čas 

360. Požiarna odolnosť daného nosníka je R360. 

 

Hodnoty získané pri obidvoch predchádzajúcich výpočtoch sú značne rozdielne. Zatiaľ 

čo pri výpočtoch založených na normovej teplotnej krivke bola dosiahnutá hodnota 

požiarnej odolnosti 29 min, tak pri výpočtoch pomocou lokálneho požiaru, k zlyhaniu 

nosníka vôbec nedošlo. Dôsledkom tohto rozdielu bol realistickejší nárast teploty 

nosníka v dôsledku požiaru troch automobilov.  

 

ZÁVER 

Cieľom článku bolo porovnanie požiarnej odolnosti proste podopretého oceľového 

nosníka pomocou normovej teplotnej krivky a pomocou lokálneho požiaru. Výsledky 

výpočtov jednoznačne preukázali značné rozdiely v hodnotách požiarnej odolnosti 

posudzovaného nosníka. Lokálny požiar predstavuje pravdepodobný scenár vzniku 

a rozvoja požiaru, vďaka čomu realistickejšie odráža skutočnosť oproti priebehu požiaru 

podľa normovej teplotnej krivky. Nevýhodou výpočtov založených na lokálnom požiari 

je obmedzený priemer požiaru a vyššie nároky na vstupné údaje, hlavne HRR. Postup 

stanovenia hodnoty požiarnej odolnosti s využitím normovej teplotnej krivky je 

v dôsledku jeho jednoduchosti najviac využívaný aj napriek tomu, že neodráža presne 

skutočný priebeh požiaru. Využitie presnejších výpočtov umožňuje znížiť náklady 

spojené so zabezpečením dostatočnej hodnoty požiarnej odolnosti stavby, pretože vo 

viacerých situáciách kedy výpočet s využitím normovej teplotnej krivky ukázal potrebu 

aplikácie prvkov protipožiarnej ochrany, by výpočet založený napríklad na lokálnom 

požiari mohol preukázať, že  tieto opatrenia v skutočnosti nie sú potrebné, čím by boli 

súčasne zabezpečené najdôležitejšie požiadavky na stavby, bezpečnosť a jednoduchosť. 
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Abstract 

Exposed to fire, steel beams lose much of their strength due to the temperature increase. 

When their strength in any part of structure drops below the level the construction can 

withstand, they fail. Cross section, load size, load distribution and connections are more 

the most important factors affecting the fire resistance of flexural steel beams. This 

article focuses on the fire resistance of steel beams exposed to fire under various 

connection conditions, determined by computer simulations using a three-dimensional 

finite element model Ansys. Research demonstrated that there is a considerable under-

estimation of the fire resistance of the beams when assessing fire resistance of steel 

beams based only on a simplified two-dimensional model. The results confirm that the 

cantilever beam has reached the highest fire resistance value compared to other types of 

connections due to a different tensile and pressure distribution. 

 

Keywords: steel beam, finite element model, fire resistance, discretization, convection, 

conduction, radiation. 
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ÚVOD  

Keď sú oceľové nosníky, ako konštrukčný prvok stavby vystavené požiaru, strácajú 

mnoho zo svojej pevnosti v dôsledku nárastu ich teploty. Keď ich pevnosť klesne 

v ľubovoľnej časti pod úroveň, ktorú dokáže konštrukcia zniesť, dochádza k jej 

zlyhaniu. Čas po dosiahnutie zlyhania je prezentovaný, ako hodnota požiarnej odolnosti. 

V praxi sa bežne ako kritérium na hodnotenie hroziaceho zlyhania pri prvkoch 

zaťažených na ohyb používa rýchlosť a veľkosť priehybu.  

 

Požiarna odolnosť oceľových nosníkov sa z praktických dôvodov stanovuje výpočtom. 

Najčastejšie používaný postup výpočtu je pomocou stanovenia kritickej teploty ocele, 

ktorý nám umožňuje jednoducho stanoviť požiarnu odolnosť nosníka, avšak je pomerne 

nepresný a nepraktický pri zložitých stavebných konštrukciách. Nezohľadňuje všetky 

premenné a nie je možné ho použiť na analýzu časti konštrukcie alebo globálnu analýzu 

celej stavby. S vývojom počítačových programov sa stále viac do popredia dostávajú 

analýzy založené na použití pokročilých výpočtových modelovacích programov 

využívajúcich sieť konečných prvkov, ako je napríklad program Ansys.  

 

ROZBOR PROBLEMATIKY  

Pri stanovovaní hodnoty požiarnej odolnosti pomocou kritickej teploty ocele, je 

potrebné najprv vykonať statický výpočet na zistenie maximálnej hodnoty šmykového 

namáhania a momentovej sily. Postupuje sa tak, že sa 3-rozmerný nosník zjednoduší na 

2-rozmerný model, pričom sa zanedbávajú viaceré parametre. Tento postup je 

konvenčne používaný, avšak neodráža verne skutočný spôsob uloženia nosníka 

v konštrukcii. Existuje množstvo štúdií zaoberajúcich sa hodnotou požiarnej odolnosti 

oceľových nosníkov a problematikou spojov, ale len málo z nich rieši problematiku 

komplexne. Cieľom tohto článku je prepojiť problematiku spojov (uloženia nosníkov) 

a požiarnej odolnosti nosníkov a poukázať na rozdiely v hodnote požiarnej odolnosti 

oceľových nosníkov v závislosti od spôsobu uloženia s využitím programu Ansys.  

 

Wainman a Kirby (1987) vykonali veľkorozmerný test votknutého oceľového nosníka. 

Ich cieľom bolo porovnanie hodnoty požiarnej odolnosti votknutého oceľového nosníka 

s proste podopretým nosníkom používaným pri konvenčných výpočtoch. Výsledok ich 
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výskumu preukázal dosiahnutie vyššej hodnoty požiarnej odolnosti votknutého nosníka 

ako proste uloženého. 

 

Park (1964) vo svojej práci ukázal vplyv tlakového membránového pôsobenia vo 

votknutých a voľne uložených nosníkoch a doskách na veľkosť priehybu. V nosníkoch 

sa vplyvom nárastu teploty vytvára tlačená klenba, ktorá zvyšuje nosnosť nosníka 

a predlžuje jeho hodnotu požiarnej odolnosti.   

 

Hongxia et al. (2018) skúmali požiarnu odolnosť nosníkových spojov pomocou 

veľkorozmerných testov a s pomocou modelu konečných prvkov. Nezamerali sa však 

na vplyv typu spoja na hodnotu požiarnej odolnosti nosníkov. 

 

Lien et al. (2010) vykonali výpočty zamerané na veľkosť priehybu nosníkov v závislosti 

od spôsobu ich uloženia v konštrukcii. Výpočty uskutočnili pre 3 druhy nosníkov, 

proste podopretý nosník s voľnosťou pohybu, bez voľnosti pohybu a votknutý nosník 

z oboch strán. Výsledky preukázali, že pri rovnakej teplote votknutý nosník dosahuje 

najmenšieho priehybu v porovnaní s ostatnými spôsobmi uloženia. Výpočet časového 

údaju hodnoty požiarnej odolnosti spomínaných nosníkov s rôznym typom uloženia 

nebol vykonaný. 

 

Dwaikat a Kodur (2011) vo svojej práci poukázali na zmenu síl pôsobiacich v mieste 

uloženia nosníka do konštrukcie vplyvom nárastu jeho teploty dôsledkom požiaru. 

Následkom toho dochádza v nosníkoch k vytvoreniu polí, v ktorých je nosník vystavený 

len ťahovému alebo len tlakovému namáhaniu.   
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EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

Správanie sa oceľových nosných konštrukčných prvkov bolo skúmané na 6 nosníkoch 

so špecifickým spôsobom uloženia a rovnakou veľkosťou zaťaženia (obr. 1).  

 
Figure 1 Beams 1 - 6 

Obrázok 1 Nosníky 1 - 6 

 

Všetky nosníky boli z ocele typu S355 a tvaru IPE400. Materiálové vlastnosti a spôsob 

tepelného zaťaženia boli pri všetkých simuláciách rovnaké. Jednotlivé nosníky boli 

postupne vystavené požiaru z dvoch, troch a štyroch strán (obr. 3), aby sa zistil vplyv 

pôsobenia požiaru z rôznych strán nosníka na hodnotu požiarnej odolnosti nosníkov. 

 
Figure 2 Beams exposed to fire from 2, 3 and 4 sides 

Obrázok 2 Nosníky vystavené požiaru z 2, 3 a 4 strán 

 

Numerický model 

Pri skúmaní správania sa nosníkov vystavených požiaru bol využitý model konečných 

prvkov s použitím programu Ansys 18.1, umožňujúci pozorovať odozvu nosníkov 

vystavených požiaru. Zmena materiálových vlastností bola v simulácii nastavená 
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v zmysle požiadaviek STN EN 1993-1-2. Teplota požiaru stúpala podľa normovej 

teplotnej krivky uvedenej v STN EN 13501-2+A1.  

 

Medzné stavy boli nastavené na veľkosť a rýchlosť priehybu v zmysle STN EN 13501-

2+A1 a medzu klzu, ktorej hodnoty v závislosti od teploty klesali. Pritom platí, že 

veľkosť priehybu nesmie dosiahnuť hodnotu viac ako 500 mm a zároveň rýchlosť 

ohybu nesmie presiahnuť 25,5 mm/min. Pokiaľ nosník v určitom čase tieto hodnoty 

prekročí, nosník už ďalej nespĺňa kritérium nosnosti. 

 

Geometria a diskretizácia 

Každá simulácia pozostávala z dvoch typov analýz, dynamická termická analýza 

(transient thermal analysis) a statická analýza konštrukcie (static structural analysis), so 

vzájomným prepojením (obr. 3). Pri simulácii boli použité nasledovné typy elementov, 

dostupné v programe Ansys 18.1. SOLID90 a SURF152, ako termické elementy 

slúžiace na simuláciu prenosu tepla. SOLID90 je 20 uzlový termický element 

zabezpečujúci kondukciu, zatiaľ čo SURF152 je 4 uzlový element zabezpečujúci 

simuláciu kondukcie, konvekcie a radiácie (ANSYS Mechanical APDL Thermal 

Analysis Guide). SURF152 pokrýva SOLID90 pre simuláciu konvekcie a radiácie 

z priestoru požiaru. 

 
Figure 3 Types of analysis and connections 

Obrázok 3 Typy analýzy a prepojenie 

 

Po ukončení termickej analýzy, termický element SOLID90 bol transformovaný na 

štrukturálny element SOLID186, umožňujúci degradáciu materiálových vlastností 

v dôsledku zvyšovania teploty a veľkú deformáciu nosníka (ANSYS Mechanical APDL 



  [ADVANCES IN FIRE & SAFETY 
ENGINEERING] 2018 

 

 312 

 

Structural Analysis Guide). Model nosníka bol automaticky nasieťovaný programom 

Ansys  na počet približne 30000 uzlov.  

 

VÝSLEDKY 

Výsledok simulácie (tab. 1) jednoznačne preukázal, že nosník 1 (beam 1) dosiahol 

najnižšie hodnoty požiarnej odolnosti, zatiaľ čo nosník 6 (beam 6) najvyššie.  

 

Tabuľka 1 Hodnoty požiarnej odolnosti nosníkov 1-6 

Nosník Čas po zachovanie 

požiarnej odolnosti 

(min), tepelné 

zaťaženie z 2 strán 

Čas po zachovanie 

požiarnej odolnosti 

(min), tepelné 

zaťaženie z 3 strán 

Čas po zachovanie 

požiarnej odolnosti 

(min), tepelné 

zaťaženie zo 4 strán 

Beam 1 35 28 26 

Beam 2 49 41 38 

Beam 3 51 45 42 

Beam 4 63 51 49 

Beam 5 73 55 53 

Beam 6 94 70 63 

 

Dôvodom rozdielnych hodnôt požiarnej odolnosti je odlišný spôsob distribúcie napätia 

v oceľových nosníkoch v priebehu tepelného namáhania. V nosníkoch 1 a 2 (beam 1 

a 2) je pri zaťažení hneď od začiatku badateľná neutrálna rovina, ktorá rozdeľuje nosník 

na dve oblasti (polia), pole vystavenú ťahovému napätiu a pole vystavenú tlakovému 

napätiu (obr. 4).  

 

 
Figure 4 Beam 1 

Obrázok 4 Nosník 1 
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V nosníkoch 3 - 6 (beam 3 - 6), z dôvodu odobratia stupňa voľnosti a vplyvom tepelnej 

rozťažnosti, dochádza k vytvoreniu neutrálnej roviny a rozdeleniu nosníka na 2 polia, až 

v okamihu, keď veľkosť priehybu nosníka dosiahne polovicu jeho výšky – 200 mm 

(obr.5).  

 

 
Figure 5 Beam 6 – formation of neutral line 

Obrázok 5 Nosník 6 – vznik neutrálnej roviny 

 

Do tohto okamihu je nosník vystavený iba účinkom tlakového namáhania po celom 

priereze a dĺžke nosníka, čo má za následok predĺženie hodnoty požiarnej odolnosti 

nosníkov.  

 

Ďalším dôležitým zistením je, že nižšie hodnoty požiarnej odolnosti sú dosahované 

pri situáciách, kedy sú nosníky vystavené požiaru zo všetkých strán, ako pri vystavení 

požiaru len z dvoch alebo troch strán.  

 

Ako je vidieť zo získaných výsledkov, hodnota požiarnej odolnosti nosníka 6 (beam 6) 

je viac ako dvojnásobná oproti nosníku 1 (beam 1). Spôsob uloženia má preto 

významný vplyv na hodnotu požiarnej odolnosti oceľových nosníkov. A preto v prípade 

posudzovania požiarnej odolnosti len na základe zjednodušeného dvojrozmerného 

modelu, dochádza k značnému podhodnoteniu požiarnej odolnosti oceľových nosníkov. 
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ZÁVER A DISKUSIA  

Cieľom článku bolo skúmanie závislosti hodnoty požiarnej odolnosti oceľových 

nosníkov zaťažených na ohyb v závislosti od spôsobu uloženia a to stanovením ich 

požiarnej odolnosti za rôznych podmienok uloženia a tepelného namáhania s využitím 

programu Ansys, založeného na modeli konečných prvkov. Poukázali sme na rozdielne 

hodnoty požiarnej odolnosti pri rôznych spôsoboch uloženia nosníka. Pomocou 

počítačového modelu sme potvrdili a rozšíri zistenia Wainmana, Kirbyho a Parka, 

o vyššej hodnote požiarnej odolnosti votknutého nosníka oproti voľne uloženému. 

 

V prípade posudzovania požiarnej odolnosti len na základe zjednodušeného 

dvojrozmerného modelu, dochádza k značnému podhodnoteniu požiarnej odolnosti 

nosníkov. Spôsob zisťovania požiarnej odolnosti s využitím pokročilého počítačom 

podporovaného modelovania umožňuje znížiť náklady na stavby, pretože vo viacerých 

situáciách kedy by zjednodušený výpočet ukázal potrebu aplikácie prvkov 

protipožiarnej ochrany, by nasadenie progresívnej metódy počítačom podporovaného 

modelovania a simulácie mohlo preukázať, že  tieto opatrenia v skutočnosti nie sú 

potrebné. Týmto spôsobom by sme sa vedeli priblížiť k hlavnému cieľu, t. j. zaisteniu 

súladu bezpečnostných a ekonomických požiadaviek kladených na stavbu. 
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Abstract 

The contribution deals with the effective education of members of voluntary fire 

brigades of towns and municipalities. The main part is an analysis of the possibility of 

increasing voluntary fire brigade members' professional preparedness for intervention in 

extraordinary events. Furthermore, the contribution deals with the analysis of the 

intervention method for the voluntary fire brigade commander using information 

support and local security of connection at the site of intervention. It deals in detail with 

the analysis of individual exercises performed by voluntary fire brigade and points out 

the identified problems and shortcomings in the methodology of activity. 

 

Keywords: volunteer fire departments, flood, fire, education, intervention tactics 
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ÚVOD 

Cieľom príspevku je oboznámiť čitateľa so súčasným systémom výcviku členov 

dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí pre vykonávanie zásahovej činnosti pri 

vzniknutých mimoriadnych udalostiach. Príspevok opisuje súčasný stav, teoretické a 

praktické formy vzdelávania dobrovoľných hasičov.  

 

Príspevok analyzuje súčasný stav riešenej problematiky, objasňuje základné pojmy a 

teoretické východiská vzdelávania členov DHZ. Ďalej analyzuje právne predpisy, 

metodické pomôcky a cvičenia. Analyzuje tiež teoretické východiská vzdelávacej 

činnosti z vedeckých a odborných publikácií dostupných v súčasnom období.  

 

Modernizácia systému výcviku odborníkov záchranných služieb je aktuálna a potrebná 

vzhľadom na súčasný trend nasadzovania čoraz viac členov dobrovoľných hasičských 

zborov na zásahy a pomoc v núdzi. DHZ boli za posledné obdobie, v priebehu 3 rokov 

vybavené novou modernou zásahovou technikou, ako sú nové hasičské vozidlá 

vybavené komunikačnými zariadeniami, ponorné či plávajúce čerpadlá, prenosné 

motorové striekačky, elektrocentrály, technické zariadenia, vecné prostriedky a pod.. Aj 

systém likvidácie následkov mimoriadnych udalostí sa vplyvom globálnych zmien 

a technického rozvoja výrazne zmenil. Toto sú aspekty, ktoré nás vedú k zamysleniu sa 

nad otázkou kvality a modernizácie vzdelania a praktických skúseností pri zásahovej 

činnosti členov dobrovoľných hasičských zborov.  

 

ROZBOR PROBLEMATIKY 

Základné pojmy 

 

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je nezávislá právnická osoba so 

sídlom v Bratislave pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky, ktorá plní úlohy na 

úseku ochrany pred požiarmi, zdolávania požiarov a záchranárskych prác (Zákon, 

37/2014) 

 

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) je základným článkom organizácie Dobrovoľná 

požiarna ochrana Slovenskej republiky. Je občianskym združením. Na území obce plní 



  [ADVANCES IN FIRE & SAFETY 
ENGINEERING] 2018 

 

 318 

 

úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných 

pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. (Zákon, 314/2001). 

 

Dobrovoľný hasičský zbor obce zriadi obec na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou 

požiarov a vykonávaním  záchranných  prác. DHZO sú zaradené do Celoplošného 

rozmiestnenia síl a prostriedkov a podľa stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia 

obce sa môže zaradiť do kategórií. (Zákon, 314/2001, Zákon 611/2006). 

 

Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov (ďalej len CRSaP). je systém organizácie 

a rozmiestnenia hasičských jednotiek v závislosti od stupňa nebezpečenstva 

katastrálneho územia jednotlivých obcí. Do celoplošného rozmiestnenia síl a 

prostriedkov môžu byť, okrem hasičských jednotiek, zaradené aj občianske združenia, 

ktoré sa zúčastňujú na plnení úloh podľa tohto zákona. (Zákon 314/2001). 

 

Zásah je súbor činností zameraných na likvidáciu požiaru a na vykonávanie 

záchranných prác  pri  nežiaducich udalostiach; trvá od vyhlásenia poplachu hasičskej 

jednotke po odchod hasičskej jednotky z miesta zásahu (Zákon, 314/2001). 

 

Záchranné práce sú činnosti na odvrátenie alebo obmedzenie bezprostredného 

pôsobenia účinkov alebo následkov požiaru alebo nežiaducej udalosti na osoby, zvieratá 

a majetok alebo životné prostredie; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného 

predpisu (Zákon, 314/2001). 

 

Požiar je každé nežiaduce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom 

prostredí alebo následkom ktorého je usmrtená alebo zranená fyzická osoba, alebo 

uhynuté zviera. Požiar je tiež nežiaduce horenie, pri ktorom sú ohrozené životy alebo 

zdravie fyzických osôb, zvieratá, majetok alebo životné prostredie (Zákon, 314/2001). 

 

Povodeň je prírodný jav, pri ktorom voda dočasne zaplaví územie, ktoré zvyčajne nie je 

zaliate vodou (Zákon, 7/2010). 

  



  [ADVANCES IN FIRE & SAFETY 
ENGINEERING] 2018 

 

 319 

 

Spojovacia služba (Spojenie)- odborná služba hasičskej jednotky, ktorá plní úlohy 

súvisiace s prenosom a s príjmom správ a automatizovaným systémom podpory riadenia 

a spracúvania informácií v hasičských jednotkách (Zákon 611/2006). 

 

Vzdelávanie je cielene organizovaný a realizovaný proces výchovného a vzdelávacieho 

pôsobenia a učenia zameraného na rozvoj žiaka v súlade s jeho predpokladmi a 

podnetmi, ktoré stimulujú jeho vlastnú snahu stať sa harmonickou osobnosťou (Zákon, 

245/2008). 

 

Taktické cvičenie vykonávajú hasičské jednotky s cieľom prehlbovať schopnosti 

veliteľov pri riadení síl a nasadzovaní hasičskej techniky a vecných prostriedkov pri 

zásahu a precvičovať pripravenosť a akcieschopnosť hasičských jednotiek, ako aj 

súčinnosť týchto jednotiek s ostatnými službami. Taktické cvičenia organizujú velitelia 

hasičských jednotiek v súlade s plánom zdokonaľovacej prípravy(Zákon 611/2006). 

 

Teoretické východiská zvyšovania odbornej pripravenosti členov dobrovoľných 

hasičských zborov 

Teoretické východiská prípravy zvyšovania odbornej pripravenosti DHZ môžeme 

získať na základe pedagogiky a psychológie vzdelávania. Vzdelávanie a odborná 

spôsobilosť členov HJ je riadená cestou právnych predpisov. K uvedenej problematike 

sú ďalej vydané rôzne knižné publikácie, elektronické nosiče, odborné články 

a učebnice. 

 

Teoretické východiská z vedeckých a odborných publikácií 

Vzdelávanie členov hasičských jednotiek je možné vykonávať hlavne prostredníctvom 

rôznych vedeckých a odborných publikácií. Tematike vykonávania zásahov a taktike, 

hasičskej technike, organizácií a riadení hasičských jednotiek sa venovali rôzni autori, 

napríklad M. Kvarčák, Požární taktika v příkladech, J. Maďar, Požiarna taktika, M. 

Monoši a kolektív, Hasičská technika, M. Dermek, Iveco Daily, Monoši a kolektív, 

Technika a technické prostriedky hasičských jednotiek a iné. Pedagogické 

a psychologické základy riešia E. Kratochvílová a A. Lehenová vo svojich 

publikáciách. Všetky vydané publikácie sú dobrou pomôckou pri dodržiavaní 

teoretických zásad vo vzdelávaní. 
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V súčasnosti sa však trend vzdelávania uberá smerom vydávania rôznych odborných 

článkov zameraných na konkrétnu problematiku, ktoré sú prezentované na vedeckých 

domácich aj zahraničných konferenciách. Na základe osobnej účasti na konferenciách 

zameraných na Požiarnu ochranu a ochranu obyvateľstva môžem konštatovať, že 

každému účastníkovi boli veľkým prínosom v odbornom raste. 

 

Právne predpisy v rámci odbornej pripravenosti DHZ 

V rámci zvyšovania si odbornej pripravenosti pri zásahoch sa DHZ riadia právnymi 

predpismi a vychádzajú z vybraných právnych predpisov: Zákona č. 37/2014 Z.z. 

o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR, Zákona č. 314/2001Z.z. o ochrane pred požiarmi, 

Zákona č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách. 

 

Metodické pomôcky 

Pre jednoduchšie pochopenie systému vzdelávania členov DHZO bola DPO SR vydaná 

v roku 2016 „Metodická pomôcka ku vzdelávaniu členov DHZO“(Pethö, Chromekna 

CD), ktorá sumarizuje potrebnú odbornú spôsobilosť: 

 základná príprava, 

 odborná príprava strojníkov, 

 obsluha ručných reťazových motorových píl, 

 kurz prvej pomoci, 

 elearning – doškoľovanie  hasičov cez internet, 

 organizovať súčinnostné požiarno-taktické, previerkové cvičenia, 

 väčší počet DHZO – nácvik súčinnosti, 

 HaZZ v spolupráci s DHZO – pomoc pri doprave vody (diaľkové vedenie 

vody, kyvadlová doprava, jazierkový systém, atď., 

 spolupráca s ostatnými zložkami – so Správou lesov, Slovenskýmčerveným 

krížom, 

 zdokonaľovať systém zvolávania jednotiek  DHZO, 

 zlepšovať spojenie a komunikáciu pri zásahoch. 
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Metodické listy 

Ďalšou z foriem zvyšovania vzdelania členov DHZO je využívanie metodických listov 

HaZZ, ktoré sa vydávajú na základe Rozkazu prezidenta HaZZ o vydaní Takticko-

metodických postupov vykonávania zásahov, na zabezpečenie jednotného postupu pre 

zdolávaní požiarov a pri vykonávaní záchranných prác v rámci HaZZ, ktoré sú 

tematicky zamerané na konkrétne činnosti  (Metodické, 2017). 

 

Previerkové a taktické cvičenia 

Jednou z foriem zvyšovania odbornej spôsobilosti členov hasičských jednotiek DHZO 

je organizácia spoločných taktických a previerkových cvičení DHZO a súčinnostných 

cvičení DHZO s príslušníkmi HaZZ (Zákon 611/2006). 

 

V súčasnosti sa zvyčajne vykonávajú v DHZO previerkové cvičenia, ktoré sa 

vykonávajú spravidla dva krát ročne. Taktické cvičenia v súčinnosti s HaZZ vykonávajú 

DHZO spravidla jeden krát ročne. 

Previerkové cvičenie sa vykonáva s cieľom preveriť: 

 pripravenosť hasičskej jednotky na zdolávanie požiarov a vykonávanie 

záchranných prác pri nežiaducich udalostiach podľa zadanej situácie, 

 pripravenosť veliteľov hasičských jednotiek na riadenie zásahu pri zdolávaní 

veľkých a zložitých požiarov a vykonávanie záchranných prác pri nežiaducich 

udalostiach podľa zadanej situácie, 

 akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov na vykonávanie 

zásahovej činnosti (Zákon 611/2006). 

 

Vzdelávanie a Stanovy Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky 

Uvedomujúc si humánny odkaz dobrovoľného hasičstva a požiarnictva na Slovensku, 

nadväzujúc na plody obetavosti svojich zakladateľských generácií, vychádzajúc z ich 

osvedčených tradícií nadstraníckosti, demokracie, rasovej, národnostnej i náboženskej 

znášanlivosti a úsilia o všeobecné povznesenie človeka, vedení láskou k blížnemu, 

svornosťou a bratstvom sme členmi humánnej organizácie - Dobrovoľnej požiarnej 

ochrany, ktorá v nadväznosti na tieto tradície je pripravená poskytnúť dobrovoľnú 
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pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi najmä v nešťastí, núdzi a ohrození 

života, zdravia a majetku pred požiarmi a živelnými pohromami (Stanovy DPO SR). 

 

Hlavným cieľom DPO SR je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné 

hasičstvo na území SR v duchu týchto stanov a právnych noriem z oblasti ochrany pred 

požiarmi najmä (Stanovy DPO SR): 

 zásahovej činnosti, technickej pomoci, 

 protipožiarnej prevencie a výchovy pri predchádzaní požiarom, 

 odbornej prípravy, školenia a výcviku a previerok pripravenosti dobrovoľných 

hasičských zborov (ďalej len DHZ), 

 výchovy detí a mládeže, 

 spolupráce so samosprávou a právnickými osobami, 

 civilnej ochrany obyvateľstva (ďalej len CO), 

 verejnoprospešnej a kultúrnej činnosti, 

 zveľaďovania dedičstva a histórie ochrany pred požiarmi 

 cezhraničnej spolupráce. 

 

Na základe uvedených myšlienok sa MV SR rozhodlo na plnenie úloh ochrany pred 

požiarmi v čo najvyššej možnej miere využívať DHZO. Vzhľadom k uvedeným 

skutočnostiam bolo nevyhnutné vo vyššej miere začať podporovať činnosť DHZO po 

stránke finančnej, technického vybavenia a zvyšovania úrovne odborného vzdelania. Do 

roku 2015 boli zodpovedné za fungovanie a činnosť DHZO výhrade obce v zmysle § 15 

čl. 1 zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi 

 

Zámerom vlády SR, MV SR je pri požiaroch, povodniach, ale aj dopravných nehodách 

čoraz viac využívať dobrovoľných hasičov. Na základe analýz sa zistilo, že na 

Slovensku sú stále červené body, kde dojazd hasičov na miesto nehody trvá 30 minút. 

Túto situáciu by mala zlepšiť práve spolupráca s dobrovoľníkmi. "Pri dojazde 30 minút 

je požiar v takom štádiu, že je možné ho len veľmi ťažko likvidovať a pri dopravnej 

nehode, pochopiteľne, nie je možné tak intenzívne zabojovať o ľudský život, ako tam, 

kde je dojazd HJ päť minút. Aj keď štát s dobrovoľníkmi ráta najmä pri povodniach či 

požiaroch, pomôcť by mohli aj pri nehodách, kde sa môžu dostať skôr než profesionáli. 
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"Efekt spojenia dobrovoľníckej pomoci s prácou profesionálov bude na celom 

Slovensku garantovať poskytnutie pomoci do 20 minút od tiesňového volania," píše sa v 

Návrhu celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území 

SR, ktorý schválila vláda SR. Projekt spolupráce profesionálnych a dobrovoľných 

hasičov bol konzultovaný s Európskou úniou, ktorá podporuje zapájanie dobrovoľníkov. 

 

Na základe analýzy dojazdu profesionálnych hasičov ku zásahom bolo vypracované 

Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov. 

 

Zaradenie dobrovoľných hasičských zborov v rámci celoplošného rozmiestnenia síl 

a prostriedkov 

Dobrovoľný hasičský zbor obce sa podľa stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia 

obce môže zaradiť do týchto kategórií(zo 611/2006):  

 A1 - hasičská jednotka určená pre katastrálne územie obce so stupňom 

nebezpečenstva III. až VII., hasičská jednotka prvého nasadenia určená na 

poskytovanie pomoci v oblastiach, v ktorých nemá zbor dostatočné plošné 

pokrytie a nespĺňa požiadavku času dojazdu na miesto nežiaducej udalosti. 

 A - hasičská jednotka určená pre katastrálne územie obce so stupňom 

nebezpečenstva V. až VII, hasičská jednotka prvého nasadenia určená na 

poskytovanie pomoci v oblastiach, v ktorých zbor nemá dostatočné plošné 

pokrytie a nespĺňa požiadavku času dojazdu na miesto nežiaducej udalosti. 

 B - hasičská jednotka určená na podporu zboru - diaľková doprava vody pomocou 

cisternovej automobilovej striekačky, tvorenie hadicového vedenia, tylové 

zabezpečenie hasičských jednotiek a vykonávanie jednoduchých likvidačných 

prác. 

 C - Hasičská jednotka určená na podporu zboru - diaľková doprava vody, tylové 

zabezpečenie hasičských jednotiek a poskytovanie pomoci v oblastiach pri 

dlhotrvajúcich a zložitejších zásahoch. 
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Analýza vzdelávania členov dobrovoľných hasičských zborov v rámci slovenskej 

republiky 

V roku 2014, za podpory právnych predpisov sa výrazne začal klásť dôraz na 

zvyšovanie vzdelávania členov DHZ. V súčasnosti v rámci SR vykonávajú vzdelávanie 

členov DHZ právnické osoby, fyzické osoby-podnikatelia s odbornou spôsobilosťou 

(Stredná škola DPO Martin). Niektoré kurzy (základná príprava členov HJ, základná 

príprava veliteľov HJ, príprava strojníkov a pod.) sa vykonávajú na OR HaZZ. Taktické 

a previerkové cvičenia sa vykonávajú vo výcvikovom stredisku Lešť, ktoré má 

vypracovaný Ročný plán výcviku, v rámci plánu činnosti DHZ, v rámci plánu činnosti 

okrskov. 

 

Dobrovoľné hasičské zbory miest a obcí v SR sú povolávané na zásahovú činnosť 

operačným strediskom HaZZ, KS IZS alebo operačným strediskom tiesňového volania 

za splnenia určitých podmienok. V obciach sú DHZ povolávané aj predsedom 

krízového štábu mesta Žilina. 

 

Pre poskytovanie čoraz kvalitnejších zásahových činností s odborným zameraním 

dobrovoľní hasiči absolvujú nasledovné školenia z dôvodu zvyšovania si odbornej 

kvalifikácie, ktorými sú: 

 základná príprava členov hasičských jednotiek, 

 špecializovaná príprava veliteľov DHZM, 

 odborná príprava na používanie motorových píl, 

 odborná príprava na operátora automobilových a ručných rádiostaníc, 

 oprávnenie na používanie výstražných svetelných a zvukových zariadení, 

 vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla skupiny C, 

 psychotesty, 

 previerkové a taktické cvičenia na zdolávanie požiarov, diaľkové vedenie 

vody, používanie protipovodňových bariér, spojovacej techniky a pod.. 

 

V súčasnosti sa intenzívnejšie rieši plánovanie a realizácia cvičení sa v rámci DHZO 

vykonávaním previerkových cvičení, ktoré sú zamerané najmä na likvidáciu požiarov, 

lesných požiarov a povodní. Cvičenia sú zamerané hlavne na používanie 
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protipovodňových súprav (vozíkov), na vykonávanie diaľkovej dopravy vody s nižším 

aj vyšším prevýšením, na vykonávanie plnenia vriec pieskom a ich systematického 

ukladania pri záplavách a v neposlednom rade na vykonávanie spojenia medzi hasičmi 

pri zásahu ako aj prácu s prenosnými vysielačkami. 

 

Uvedené mimoriadne udalosti sa vplyvom zmien klimatických podmienok na území 

Slovenskej republiky vyskytujú čoraz častejšie. Z toho vyplýva, že vykonávanie týchto 

cvičení má čoraz väčší význam. Pri cvičeniach sa okrem zvyšovania si zásahových 

návykov preskúša aj hasičská technika. Cvičením sa prehlbujú zručnosti pri obsluhe 

prenosných striekačiek, ponorných čerpadiel, elektrocentrál, funkciu pretlakových 

ventilov, rozdeľovačov, pevnosť zásahových požiarnych hadíc, savíc, sacích košov 

tesnosť polospojok a pod. . 

 

Dôležitým pri cvičení je hlavne precvičiť si funkciu veliteľa zásahu a všetkých činností, 

ktoré z tejto funkcie vyplývajú. 

 

Analýza zásahovej činnosti členov dobrovoľných hasičských zborov 

Na obrázku 1 je uvedený počet spoločných zásahov členov DHZO s príslušníkmi HaZZ. 

 

 
Obrázok 1 Počet výjazdov členov DHZO v súčinnosti s príslušníkmi HaZZ v rokoch 2015-2017 
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Z uvedeného grafu spoločných výjazdov členov DHZO s príslušníkmi HaZZ v rokoch 

2015 až 2017 vyplýva, že ich tendencia má stúpajúci charakter. Myšlienka nasadzovať 

na zásahy pri mimoriadnych udalostiach dobrovoľných hasičov sa pretransformovala aj 

do praxe. 

 

Analýza vykonaných previerkových cvičení v rámci okresu Žilina 

V rámci systému vzdelávania členov DHO je dôležitým krokom vykonávanie 

previerkových a taktických cvičení. Na základe osobnej účasti a skúsenosti uvediem 

nasledovné previerkové cvičenie, ktoré sa uskutočnilo v mestskej časti Žilina – Mojšová 

Lúčka zamerané na diaľkovú dopravu vody na rovinatom teréne a plnenie 

protipovodňových bariér. 

 

Previerkové cvičenie v Žiline – Mojšovej Lúčke 

Previerkové cvičenie sa konalo dňa 26.03.2017 od 09:50 hod. do 14:00 hod. v Žiline – 

Mojšovej Lúčke pri vodnom diele Žilina. Cvičenie bolo zamerané na diaľkovú dopravu 

vody v dĺžke 1,1 km, prevýšenie 10 m, a na postavenie protipovodňovej bariéry v počte 

3 ks. Previerkového cvičenia sa zúčastnilo 14 jednotiek DHZ s 74 dobrovoľnými 

hasičmi. 

 

 
Obr. 2 Diaľková doprava vody (foto autor) 
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Obr. 3 Stavanie protipovodňových bariér (foto autor) 

Tab. 1 Zoznam zúčastnených hasičských jednotiek, ostatných zložiek a ich materiálno-technické 
vybavenie 

P. č. Hasičská jednotka Technika Počet osôb 

1. DHZM Žilina Bez techniky 5 

2. DHZM Žilina-Brodno CAS 15 IVECO Daily 1+6 
Protipovodňový príves 

3. DHZM Žilina-Bytčica Dodávkový automobil 1+4 
4. DHZM Žilina-Mojšova Lúčka Dodávkový automobil 1+4 

5. DHZM Žilina-Trnové CAS 15 IVECO Daily 1+4 
Protipovodňový príves 

6. DHZM Žilina-Vranie Dodávkový automobil 1+4 
7. DHZM Žilina-Zádubnie Bez techniky 5 
8. DHZM Žilina-Zástranie Bez techniky 5 

9. DHZO Divina CAS 15 IVECO Daily 1+6 
Protipovodňový príves 

10. DHZO Rosina CAS 15 IVECO Daily 1+4 
Protipovodňový príves 

11. DHZO Stráňavy DA AVIA 1+4 

12. DHZO Strečno CAS 15 IVECO Daily 1+4 
Protipovodňový príves 

13. DHZO Turie DA AVIA 1+4 

14. DHZO Višňové CAS 15 IVECO Daily 1+4 
Protipovodňový príves 

Spolu: 14 jednotiek 10 ks techniky + 6 ks prívesov 74 osôb 
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Tab. 2 Zoznam použitého materiálneho a technického vybavenia 

Druh Množstvo 

CAS 15 IVECO Daily 5 ks 

DA AVIA 2 ks 

Dodávkový automobil 3 ks 

Protipovodňový príves 6 ks 

Plávajúce čerpadlo 2 ks 

PS 15 6 ks 

PS 12 4 ks 

PS 8 1 ks 

Hadica B75 20 m 65 ks 

Hadica B75 5 m 7 ks 

Hadica C52 20 m 2 ks 

Zberač S110/B75+B75 1 ks 

Prechod S110/B75 9 ks 

Pretlakový ventil B75 11 ks 

Rozdeľovač B75/C52+B75+C52 1 ks 

Prúdnica C52 2 ks 

Prejazdový mostík 10 ks 

 

Pri uvedenom previerkovom cvičení sa preverili odborné vedomosti členov HJ pri 

vykonávaní prác s hasičskou technikou a vecnými prostriedkami, profesionálna 

zručnosť, spoľahlivosť hasičskej techniky, preverila sa práca veliteľa, používanie 

OOPP, precvičilo sa používanie rádiostaníc, komunikácia a používanie posunkových 

znakov a dodržiavanie zásad BOZP. Pri cvičení v Žiline – Bytčici sa preverila činnosť 

v sťažených podmienkach pri nepriaznivom počasí, za dažďa a v blatistom teréne. 

  



  [ADVANCES IN FIRE & SAFETY 
ENGINEERING] 2018 

 

 329 

 

ZÁVER 

Jednou z hlavných úloh a poslaním mesta Žilina je zabezpečenie príjemného 

a bezpečného žitia jej obyvateľov. Vieme, že v súčasnosti sa bezpečnosti obyvateľstva 

na celom svete dáva čoraz väčší dôraz z dôvodu častejších výskytov mimoriadnych 

udalostí. 

Na zdolávanie mimoriadnych udalostí a aj zdolávanie ich následkov sa obce a mestá 

pripravujú aj prostredníctvom dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí, ktoré 

finančne podporujú spolu v súčinnosti s DPO SR. Dôraz sa kladie hlavne na zvyšovanie 

odbornej spôsobilosť členov DHZM a modernizáciu zásahovej techniky a materiálneho 

vybavenie.  

Hlavným prínosom príspevku je na základe praktických skúseností oboznámiť čitateľa 

s analýzou vzdelávania členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí, 

vyzdvihnúť ich dôležitosť. Je nutné vyzdvihnúť slovko „dobrovoľný hasič“, ktoré 

v sebe skrýva veľké odhodlanie, veľa práce na úkor osobného voľna a za minimálnu 

cenu. 

Dovolím si vyjadriť názor, že Mesto Žilina vykonáva všetky potrebné kroky na riešenie 

uvedených mimoriadnych udalostí, ochranu svojich obyvateľov prostredníctvom 

dobrovoľných hasičských zborov a venuje tejto problematike dostatočnú pozornosť. 
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Abstract 

This paper is dealing with the very current issue of fire safety of buildings. Nowadays, it 

is in Slovakia possible to build not only two-storey but even five-storey wooden 

buildings. By issuing the standard STN 92 0201-2: 2017 were given conditions how to 

project these multistorey wooden buildings. When speaking about combined and 

flammable construction units, on the concrete example of the simple wooden building 

we are demonstrating the differences in the solution of the fire safety in the two-storrey 

and multistorey wooden buildings. The results have shown, that with the solution of 

more than one-storey wooden building with the mixed construction unit it is possible to 

achieve the decrease of the degree of the fire safety in the fire compartment, when the 

determined conditions are fulfilled. 

 

Keywords: multistorey wooden building, construction unit, structure element, degree of 

fire safety, fire resistance 
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ÚVOD 

Do vydania novej STN 92 0201-2: 2017 [1] bolo projektovanie drevostavieb značne 

obmedzené právnymi predpismi pre protipožiarnu bezpečnosť stavieb, ktoré dovoľovali 

drevostavby v SR stavať len do dvoch nadzemných podlaží. Požiadavky týchto 

predpisov sa v mnohých prípadoch nedali uplatniť pri drevostavbách a odborná 

verejnosť často hovorila o potrebe vydania samostatných predpisov na riešenie 

protipožiarnej bezpečnosti drevostavieb. Vydaním STN 92 0201-2: 2017 [1] sa pre 

projektantov otvorili nové možnosti navrhovania viacpodlažných drevostavieb. 

 

1. Konštrukčné prvky drevostavieb 

V STN 92 0201-2: 2017 [1] sú oproti pôvodnej norme jasne definované konštrukčné 

prvky D1, D2, D3, pričom sa zrušili definície konštrukčných prvkov v STN EN 13 501-

1 + A1: 2010 [2] a v Usmernení PHAZZ z 09.04.2014. 

Konštrukčný prvok druhu D1  

je konštrukcia, ktorá v čase požadovanej požiarnej odolnosti nezvyšuje intenzitu 

požiaru, pretože:  

stavebné materiály alebo komponenty, z ktorých sú zhotovené, majú triedu reakcie na 

oheň A1 alebo A2, 

stavebné materiály alebo komponenty s triedou reakcie na oheň inou ako A1 alebo A2, 

ktoré nezabezpečujú nosnosť a stabilitu konštrukčného prvku, sú uzavreté stavebnými 

materiálmi alebo komponentmi s triedou reakcie na oheň A1 alebo A2 tak, že v 

požadovanom čase požiarnej odolnosti sa nezapália a neuvoľňuje sa z nich teplo. 

Konštrukčný prvok druhu D2 

je konštrukcia, ktorá v určenom čase požiarnej odolnosti nezvyšuje intenzitu požiaru, 

pretože:  

stavebné materiály alebo komponenty s triedou reakcie na oheň inou ako A1 alebo A2 

sú uzavreté stavebnými materiálmi alebo komponentmi s triedou reakcie na oheň A1 

alebo A2 tak, že v požadovanom čase požiarnej odolnosti sa nezapália a neuvoľňuje sa z 

nich teplo. 

Horľavé materiály a komponenty uzavreté vo vnútri konštrukčných prvkov druhu D1 a 

D2 nesmú počas požadovanej doby požiarnej odolnosti dosiahnuť teplotu vzplanutia; ak 

táto nie je jednoznačne určená, uvažuje sa s teplotou vzplanutia 180°C. Čas potrebný na 

dosiahnutie teploty vzplanutia je možné preukázať experimentálne, alebo výpočtom. 
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Konštrukčný prvok druhu D3  

je konštrukcia, ktorá sa v určenom čase požiarnej odolnosti môže zapáliť a zvyšovať 

intenzitu požiaru a ktorú nemožno posudzovať ako konštrukčný prvok druhu D1 alebo 

D2. Konštrukčný prvok druhu D3 môže byť vyhotovený z komponentov ktorejkoľvek 

triedy reakcie na oheň. 

 

V zmysle uvedených definícií konštrukčný prvok druhu D1 nie je možné v drevostavbe 

reálne zhotoviť. Pre drevostavby sú typické konštrukčné prvky druhu D2 a D3. 

Konštrukciu D2 vieme pri riešení PBS konkrétnej drevostavby jednoznačne určiť len 

vtedy, ak poznáme jej čas požiarnej odolnosti, v ktorom nedôjde k zapáleniu horľavých 

materiálov, nachádzajúcich sa vo vnútri konštrukcie. Čas požiarnej odolnosti musí byť 

deklarovaný buď na základe skúšky alebo výpočtom podľa Eurokódu. Ak by toto 

nebolo preukázané, konštrukciu musíme uvažovať ako konštrukčný prvok druhu D3.  

 

2. Konštrukčné celky drevostavieb 

Protipožiarna bezpečnosť drevostavieb sa do vydania  STN 92 0201-2: 2017 [1] riešila 

len v horľavom konštrukčnom celku (obr. 2). Podľa Lintnerovej [3] „lepším“ variantom 

drevostavby je horľavý konštrukčný celok z  konštrukčných prvkov druhu D2, ktorý 

v čase predpokladaného trvania požiaru neprispieva k intenzite požiaru. Najväčšou 

zmenou STN 92 0201-2: 2017 [1] je definícia nového zmiešaného konštrukčného celku, 

ktorý bližšie špecifikuje konštrukčné prvky druhu D2, z ktorých je zložený: 

zmiešaný konštrukčný celok je konštrukčný systém, v ktorom všetky požiarne deliace 

konštrukcie a nosné konštrukcie zabezpečujúce stabilitu stavby alebo jej časti sú len 

druhu D2, v prípade, že nosné komponenty všetkých zohľadňovaných konštrukčných 

prvkov druhu D2 majú triedu reakcie na oheň nie nižšiu ako D-s2,d0 a všetky dutiny sú 

celkom vyplnené komponentmi triedy reakcie na oheň A1 alebo A2 s teplotou tavenia, 

resp. tepelnej degradácie 1000 °C alebo vyššou, komponenty vypĺňajúce dutiny 

konštrukčných prvkov sú uložené tak, aby nedochádzalo k ich pohybu (sadaniu) v 

dutinách alebo ich vypadnutiu a to ani po zlyhaní vonkajších ochranných komponentov 

(opláštenia).  
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Konštrukčný celok, zhotovený podľa uvedených požiadaviek, je práve vhodný pre 

viacpodlažnú drevostavbu. Nastavením kritérií na konštrukčné prvky D2, z ktorých je 

uvedený zmiešaný konštrukčný celok zložený, vieme dosiahnuť to, že horľavé 

materiály vo vnútri konštrukcií sa nezapália, požiar sa nebude šíriť dutinami, čím 

získame vyšší čas požiarnej odolnosti, ktorý je pre viacpodlažné drevostavby veľmi 

dôležitý. Na obr. 1 je zobrazený zmiešaný konštrukčný celok, ktorý máme v súčasnej 

STN 92 0201-2: 2017 [1] v dvoch alternatívach. Zmiešaný konštrukčný celok na obr. 1 

vľavo nie je možné reálne uplatniť pre drevostavby, pretože zvislé nosné a požiarne 

deliace konštrukcie sú druhu D1. 

  

 

Figure 1 combined construction [1] 

Classical combined (left), new combined (right) 

Obrázok 1 zmiešaný konštrukčný celok [1] 

Klasický zmiešaný (vľavo), nový zmiešaný (vpravo) 

 

Figure 2 Flammable constructioon [1] 

all elements of type D2 – classical (left), combination of D1, D2, D3 (right) 

 

Obrázok 2 Horľavý konštrukčný celok [1] 

všetky prvky druhu D2 – klasické (vľavo), kombinácia D1, D2, D3 (vpravo) 
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Príklad riešenia stĺpikovej drevostavby 

Charakteristika posudzovanej stavby 

Rodinný dom je navrhnutý ako drevostavba. Použitý je stĺpikový konštrukčný systém z 

masívneho smrekového dreva a KVH hranolov. Má dve nadzemné podlažia, garáž je 

súčasťou prvého nadzemného podlažia a vedie k nemu samostatná príjazdová cesta. 

Pôdorysný rozmer stavby je 11,62 x 13,32. Garáž má vstup z vnútra aj z vonku a s 

hlavnou stavbou ju spájajú nosné a priečkové steny. Na 1. NP sa nachádza zádverie, 

hala so schodiskom, WC a kúpeľňa, technická miestnosť, kuchyňa, komora, jedáleň a 

obývačka, z ktorých sa cez vedľajší vstup dá dostať do záhrady. 2. NP je riešené ako 

obytné podkrovie. Nachádzajú sa tu štyri spálne, z ktorých jedna izba má samostatný 

šatník, hala, kúpeľňa. Strecha hlavného objektu rodinného rodinu je sedlová so sklonom 

25˚. Okná sú drevené. 

 

Stĺpiky v obvodových stenách majú rozmer 60 x 140 mm, medzi nimi je drevovláknitá 

izolácia. Z vonkajšej strany obvodovej steny je na OSB dosku pripevnená drevovláknitá 

izolácia a na ňu sa aplikuje exteriérový omietkový systém. Z vnútornej strany 

obvodových stien sú OSB dosky, parozábrana, drevený rošt a sadrovláknitá doska. 

Vnútorné nosné steny aj priečky sú z obidvoch strán opláštené sadrovláknitou doskou. 

Tepelná izolácia medzi stĺpikmi je drevovláknitá izolácia, opláštenie OSB doska 

a drevovláknitá doska. Strop nad 1. NP tvoria trámy z KVH hranolov, medzi ktorými je 

drevovláknitá izolácia, ktorá je uzatvorená OSB záklopom z obidvoch strán. Zospodu je 

pripevnený podhľad zo sadrovláknitých dosák, podlahu tvoria veľkoplošné parkety. V 

konštrukcii šikmej sedlovej strechy sú použité krokvy z KVH hranolov, medzi ktorými 

je medzikrokvová tepelná izolácia z minerálnej vlny. Strešná krytina je betónová, 

uložená na dvojitom latovaní s odvetranou vzduchovou medzerou a podhľad strešnej 

konštrukcie tvorí sadrokartón. Na obr. 3 a obr. 4 sú zobrazené pôdorysy 1. NP a 2. NP. 

Rez sa nachádza na obr. 5. 
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Figure 3 Ground plan of the first floor 

Obrázok 3 Pôdorys 1. NP 

 

Figure 4 Ground plan of the second floor  

Obrázok 4 Pôdorys 2. NP 
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Figure 5 Cross section A-A 

Obrázok 5 Priečny rez A-A 

 

Metodika riešenia 

Rodinný dom bol v 1. alternatíve riešený ako klasická dvojpodlažná drevostavba. Druhá 

alternatíva spočívala v tom, že bolo pridané ešte jedno nadzemné podlažie, identické 

s 2. NP (podkrovím). Druhá alternatíva teda bola drevostavba rodinného domu s dvoma 

nadzemnými podlažiami a podkrovím, čo je v súlade so stavebným zákonom [4]. 

Technické podmienky protipožiarnej bezpečnosti konštrukcií sa následne riešili pri 

obidvoch alternatívach v zmiešanom aj v horľavom konštrukčnom celku, pričom sa 

postupovalo v zmysle Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. [5] (ďalej vyhlášky) a jej 

projektových noriem STN 92 0201-1: 2000 [6] a STN 92 0201-2: 2017 [1]. 

 

Pri obidvoch alternatívach sa určili základné požiarnotechnické charakteristiky ako 

počet požiarnych podlaží, požiarna výška stavby, druh konštrukčných prvkov, 

konštrukčný celok. Čo sa týka rozdelenia na požiarne úseky, rodinný dom je v zmysle 

vyhlášky [5] stavba na bývanie a ubytovanie skupiny A, ktorá podľa prílohy číslo 1 

vyhlášky [5] môže tvoriť jeden požiarny úsek a jeho súčasťou môže byť aj garáž 
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s najviac dvoma státiami. Stavba posudzovaného rodinného domu tvorí teda jeden 

samostatný požiarny úsek N1.01/N2. 

Pre požiarny úsek N1.01/N2 sa v obidvoch alternatívach v zmysle STN 92 0201-1: 

2000 [6] vypočítalo požiarne riziko a posúdila sa veľkosť požiarneho úseku. Podľa 

tabuľky 2 v STN 92 0201-2: 2017 [1] sa určil stupeň protipožiarnej bezpečnosti (SPB) 

a podľa tabuľky 5 v STN 92 0201-2: 2017 [1] sa stanovili  požiadavky na požadovanú 

požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií. Na základe získaných výsledkov sa riešenia 

porovnali a stanovili sa potrebné opatrenia. 

 

VÝSLEDKY 

 

Výsledky riešenia dvojpodlažnej drevostavby 

V prípade dvojpodlažnej drevostavby sa najprv určil počet požiarnych podlaží 

a požiarna výška stavby: 

npn = 2 

h = 2,87 m. 

 

Druh konštrukčných prvkov nosných a požiarne deliacich konštrukcií je určený na 

základe ich materiálovej skladby v zmysle definícií v STN 92 0201-2: 2017 [1] 

nasledovne: 

Zvislé nosné a požiarne deliace konštrukcie: D2, D3. 

Horizontálne nosné a požiarne deliace konštrukcie D3. 

Konštrukčný celok je horľavý. 

Požiarne riziko sa v nevýrobnej stavbe vyjadruje výpočtovým požiarnym zaťažením 

podľa čl. 3.2.2 STN 92 0201-1: 2000 [6]: 

 b . a . p p v   (kg/m2)  

p je priemerné požiarne zaťaženie (kg/m2) podľa čl. 2.4 STN 92 0201-1 

a je súčiniteľ horľavých látok (-) podľa čl. 3.3 STN 92 0201-1 

b je súčiniteľ odvetrania (-) podľa čl. 3.4 STN 92 0201-1. 

Výsledné hodnoty výpočtu požiarneho rizika pre požiarny úsek N1.01/N2: 

p  = 34,21 kg./m2 

a = 0,95 
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b = 0,68 

pv = 22,21 kg/m2 

 

Dovolená plocha požiarneho úseku N1.01 je vyhovujúca v zmysle §4, ods. 2 vyhlášky 

[5], v zmysle ktorého sa dovolená plocha požiarneho úseku neurčuje, ak jeho pôdorysná 

plocha je najviac 300 m2. Skutočná plocha je 211,32 m2. 

 

Stupeň protipožiarnej bezpečnosti sa určuje podľa tab. 2 STN 92 0201-2: 2017 [1]. 

V nasledujúcej tab. 1 sú výsledky stupňa protipožiarnej bezpečnosti pri uvažovaní 

horľavého a zmiešaného konštrukčného celku posudzovanej dvojpodlažnej drevostavby.  

Ak by sme z horľavého konštrukčného celku posudzovanej drevostavby chceli získať 

zmiešaný konštrukčný celok, musela by sa upraviť materiálová skladba konštrukčných 

prvkov nosných a požiarne deliacich konštrukcií tak, aby spĺňali požiadavky čl. 2.6.4 b)  

STN 92 0201-2: 2017 [1]. V tab. 2 sú stanovené požiadavky na požadovanú požiarnu 

odolnosť stavebných konštrukcií. 

 

Table 1 Degree of fire safety - two-storey wooden building 

Tabuľka 1 Stupeň protipožiarnej bezpečnosti – dvojpodlažná drevostavba 

Požiarny 

úsek 

Výpočtové požiarne 

zaťaženie pv (kg/m2) 

Konštrukčný 

celok 

Stupeň protipožiarnej 

bezpečnosti (SPB) 

N1.01/N2 nad 20 do 30 horľavý I 

N1.01/N2 nad 25 do 35 zmiešaný I 

 

Table 2 Requirements for required fire resistance - two-storey wooden building 

Tabuľka 2 Požiadavky na požadovanú požiarnu odolnosť – dvojpodlažná drevostavba 

Požiarna konštrukcia Požadovaná požiarna odolnosť a požadovaný 

druh konštrukčných prvkov požiarnych 

konštrukcií pre I. SPB 

Požiarne stropy  

c) v poslednom nadzemnom 

podlaží 

15 REI 

Obvodové steny a) zabezpečujúce 

stabilitu stavby 
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2. v nadzemných podlažiach 30 REI, 30 REW 

3. v poslednom nadzemnom 

podlaží 

15 REI, 15 REW 

Strešný plášť (s nosnou funkciou 

strechy) 

15 REI 

Nosné konštrukcie vo vnútri 

stavby, ktoré zabezpečujú stabilitu 

stavby 

 

b) v nadzemných podlažiach 30 R 

 

Výsledky riešenia viacpodlažnej drevostavby 

Uvažovaním trojpodlažnej drevostavby, aby sme v zmysle stavebného zákona [4] 

zachovali  charakter stavby rodinného domu sa zmenil počet požiarnych podlaží a  

stavebná výška: 

npn = 3 

h = 5,74 m. 

 

Druh konštrukčných prvkov zostáva aj v prípade trojpodlažnej drevostavby D2 a D3,  

konštrukčný celok je horľavý. 

Aj napriek tomu, že sa zmenila plocha požiarneho úseku (S = 313,26 m2),  výsledné 

hodnoty výpočtu požiarneho rizika pre požiarny úsek N1.01/N3 sú podobné ako pre 

požiarny úsek dvojpodlažnej drevostavby, nakoľko 2. a 3. nadzemné podlažie bolo 

identické: 

p  = 36,44 kg./m2 

a = 0,96 

b = 0,73 

pv = 25,52 kg/m2 

Dovolená plocha a dovolený počet požiarnych podlaží sú určené podľa čl. 4.1.1 STN 

92 0201-1: 2000 [6] 

S ≤ S max      313,26 m2 ≤ 1225,63 m2 

z ≤ z3                            3 ≤ 3,9 

Veľkosť požiarneho úseku vyhovuje. 
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Stupeň protipožiarnej bezpečnosti pri uvažovaní horľavého a zmiešaného 

konštrukčného celku posudzovanej trojpodlažnej drevostavby je uvedený v tab. 3. 

V tab. 4 sú stanovené požiadavky na požadovanú požiarnu odolnosť stavebných 

konštrukcií. 

 

Table 3 Degree of fire safety - multi-storey wooden building 

Tabuľka 3 Stupeň protipožiarnej bezpečnosti – viacpodlažná drevostavba 

 Požiarny 

úsek 

Výpočtové požiarne 

zaťaženie pv (kg/m2) 

Konštrukčný 

celok 

Stupeň protipožiarnej 

bezpečnosti (SPB) 

N1.01/N3 nad 20 do 30 horľavý II 

N1.01/N3 nad 25 do 35 zmiešaný I 

 

Table 4 Requirements for required fire resistance - multi-storey wooden building 

Tabuľka 4 Požiadavky na požadovanú požiarnu odolnosť - viacpodlažná drevostavba 

Požiarna konštrukcia Požadovaná požiarna odolnosť a požadovaný 

druh konštrukčných prvkov požiarnych 

konštrukcií 

I II 

Požiarne stropy   

c) v poslednom nadzemnom podlaží 15 REI 30 REI 

Obvodové steny  

a) zabezpečujúce stabilitu stavby 

  

2. v nadzemných podlažiach 30 REI, 30 REW 45 REI, 45 REW 

3. v poslednom nadzemnom podlaží 15 REI, 15 REW 30 REI, 30 REW 

Strešný plášť (s nosnou funkciou 

strechy) 
15 REI 30 REI 

Nosné konštrukcie schodísk vo 

vnútri požiarneho úseku 
- 15 R 

Nosné konštrukcie vo vnútri stavby, 

ktoré zabezpečujú stabilitu stavby 

  

b) v nadzemných podlažiach 30 R 45 R 
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DISKUSIA 

Požiarny úsek dvojpodlažnej drevostavby je, ako je zrejmé z tab. 1, zaradený do I. SPB 

v obidvoch alternatívach, čiže pri uvažovaní horľavého aj zmiešaného konštrukčného 

celku. Toto zaradenie vyšlo rovnaké aj napriek tomu, že konštrukčný celok bol 

uvažovaný pre obidve alternatívy rozdielny. Pri vyššom požiarnom riziku v požiarnom 

úseku by sa zaradenie v obidvoch prípadoch posúvalo do vyššieho SPB, pričom 

v zmiešanom konštrukčnom celku vychádza vždy nižší stupeň protipožiarnej 

bezpečnosti. 

V prípade trojpodlažnej drevostavby sa vzhľadom na vyššiu požiarnu výšku stavby SPB 

zvýšil v horľavom konštrukčnom celku na II. SPB, ako je zrejmé z tab. 3. V zmysle 

STN [1] pri požiarnom riziku cca 50 kg/m2 by zaradenie v horľavom konštrukčnom 

celku stúplo až o dva stupne, čiže do IV. SPB a v zmiešanom konštrukčnom celku by 

bol stále II. SPB. Adekvátne sa so zvyšujúcim SPB zvyšujú požiadavky na požadovanú 

požiarnu odolnosť požiarnych konštrukcií.  

Pri dodržaní všetkých bezpečnostných a protipožiarnych pravidiel sa bezpečne stavajú 

viacpodlažné drevostavby. V niektorých krajinách sa pravidlá sprísňujú, ale aj to je 

cesta k povoľovaniu viacpodlažných drevostavieb. Ak v prípade použitia iného 

materiálu postačuje požiarna odolnosť 60 min, pre drevostavbu sa predpíše 90 min, 

drevený stavebný prvok sa odskúša v autorizovanej skúšobni, vyhovie skúške, dostane 

certifikát a môže sa stavať [7].  

V našej posudzovanej drevostavbe je pre I. SPB podľa STN [1] požiadavka 15 a 30 

min., pre II. SPB 30 a 45 min. Pre III. SPB by už bola požiadavka 60 min, pre IV. SPB 

90 min. Tieto výsledky potvrdzuje aj Mozer [8]: V zásade platí, že drevostavby budú 

môcť mať najviac 5 nadzemných podlaží, resp. 12 m výšková úroveň podlahy 

posledného nadzemného podlažia, v prípade, že budú realizované z konštrukčných 

prvkov s chráneným drevom a nehorľavou, vysokým teplotám odolnou výplňou 

všetkých dutín, ako „prísnejšia“ D2 konštrukcia. V tomto prípade sa považuje, že 

drevostavba má zmiešaný konštrukčný celok. Hodnota 12 m je výškovým limitom, nad 

ktorým je nutné v obvodových stenách realizovať tzv. požiarne pásy a tieto nie je 

možné z drevených konštrukčných prvkov vyhotoviť. Požiadavky na požiarnu odolnosť 

nosných a požiarne deliacich konštrukcií sa pohybujú na úrovni 45 až 60 minút. 
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V horľavom konštrukčnom celku je podľa tabuľky 2 v STN 92 0201-2. 2017 [1] 

uvažovaná max. požiarna výška  12 m, čo zodpovedá päťpodlažnej drevostavbe, ale len 

do požiarneho rizika 20 kg/m2 v požiarnom úseku. Drevostavby na bývanie 

a ubytovanie skupiny B je však možné podľa tabuľky 3 v STN 92 0201-2. 2017 [1] 

stavať v horľavom konštrukčnom celku len do troch nadzemných podlaží. V novom 

zmiešanom konštrukčnom celku je to možné do piatich nadzemných podlaží pri 

požiarnej výške max. 12 m. Je však dôležité zabezpečiť, aby konštrukčné prvky druhu 

D2, či už v horľavom alebo v novom zmiešanom konštrukčnom celku počas 

požadovaného času požiarnej odolnosti nezvyšovali intenzitu požiaru. V prípade 5-

podlažných drevostavieb musia konštrukcie druhu D2 spĺňať požiadavky stanovené v 

novom zmiešanom konštrukčnom celku podľa čl. 2.6.4 b) v STN 92 0201-2: 2017 [1], 

ktorý je v tomto príspevku definovaný v podkapitole 1.2. 

 

ZÁVER 

Porovnaním výsledkov riešenia technických podmienok protipožiarnej bezpečnosti 

konštrukcií v jednoduchej dvojpodlažnej a trojpodlažnej drevostavbe sa potvrdilo, že 

zaradenie požiarneho úseku do príslušného stupňa protipožiarnej bezpečnosti závisí 

hlavne od uvažovaného konštrukčného celku, od veľkosti požiarneho rizika a od 

požiarnej výšky stavby, určenej podľa počtu nadzemných požiarnych podlaží stavby. 

Výsledky ukázali, že riešením viac ako dvojpodlažnej drevostavby je možné použitím 

zmiešaného konštrukčného celku dosiahnuť zníženie stupňa protipožiarnej bezpečnosti 

a tým aj požiadaviek na požadovanú požiarnu odolnosť požiarnych konštrukcií. Nosné 

a požiarne deliace konštrukcie takéhoto zmiešaného konštrukčného celku však musia 

spĺňať požadované kritériá stanovené technickou normou.  
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Abstract 

To model the enclosed space fire behaviour is necessary to have a file of data on 

construction type, space extent and division as well as all the materials involved in the 

structures, furniture, etc. Except the geometry of the structures, other objects and 

materials situated in the space, the most important fire modelling input data are the data 

focusing the fire, flammability and thermal properties of those objects, materials. To 

obtain those data, it is necessary to apply progressive methods of fire testing and 

thermal analyses. The aim of this paper is to provide information on the basic material 

fire and thermal properties required for computer-aided fire modelling and the methods 

and apparatuses used to determine them.   

 

Keywords: DSC, fire modelling, fire properties, TGA, thermal properties. 
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ÚVOD 

Požiarnotechnické vlastnosti materiálov a hotových výrobkov používaných v 

komerčných, priemyselných a obytných priestoroch hrajú dôležitú úlohu z hľadiska 

celkového úsilia o minimalizáciu rizika vzniku úrazov a úmrtí v dôsledku požiaru. Bez 

ohľadu na ich špecifické zloženie, materiály môžu slúžiť ako zdroj vzniku požiaru, a to 

najmä v prípadoch, keď sú umiestnené v tesnej blízkosti zdroja tepla alebo slúžia ako 

paliva pre ďalší rozvoj vznikajúceho požiaru. Niektoré materiály sú odolnejšie voči 

pôsobeniu tepla než iné, alebo horia menej rýchlo alebo sa rýchlejšie samo zhášajú. 

Preto je potrebné poznať a hodnotiť rôzne druhy materiálov, aby sa znížila 

pravdepodobnosť požiarov spojených s používaním týchto výrobkov.  

 

Požiarne skúšky a testovanie horľavosti sú hlavným spôsobom, ako určiť, ako ľahko sa 

materiál alebo hotový výrobok zapáli alebo horí po jeho umiestnení alebo používaní v 

tesnej blízkosti zdroja požiaru alebo tepla.  

 

Požiarne skúšky a najmä skúšky horľavosti pokrývajú celý rad rôznych testovacích 

protokolov a metód určených na meranie špecifickej zraniteľnosti materiálu, vrátane 

jeho náchylnosti k zdroju vzplanutia, jeho sklonu k horeniu a rýchlosti, ktorou bude 

horieť po zapálení. Tieto údaje reprezentujú jeden zo základných vstupov pre 

modelovanie správania sa požiaru v uzavretých priestoroch (Kačíková et al. 2017). 

Ďalšie dôležité údaje týkajúce sa správania materiálu pri požiari je možné získať 

z výsledkov termickej analýzy vzoriek uvažovaných materiálov. Termická analýza vo 

všeobecnosti slúži na výskum parametrov pyrolýzy a horenia vzoriek materiálov.  

 

Jedným z typov termickej analýzy je termogravimetrická analýza (TGA), ktorá as 

používa na zisťovanie chemických a fyzikálnych vlastností vzorky a na modelovanie 

profilov pyrolýzy a horenia prostredníctvom merania váhy vzorky ako funkcie času, 

pričom vzorka je podrobená špecifickému teplotnému vzoru. 

 

Na druhej strane, diferenciálna skenovacia kalorimetria (DSC) je metódou termickej 

analýzy, ktorá sa zameriava na štúdium endotermického a exotermického správania sa 

vzorky skúmaného materiálu, a to ako funkcia teploty alebo času, počas ktorého je 
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vzorka vystavená špecifickému teplotnému vzoru. Často sa používa na modelovanie 

pyrolýzy a jej procesov. 

Údaje o celkovom uvoľnenom teple či výhrevnosti materiálu je možné získať 

prostredníctvom kyslíkového (bombového) kalorimetra. 

Jedným z kľúčových vstupných údajov do modelovania správania sa požiaru 

v uzavretom priestore je rýchlosť uvoľňovania tepla (HRR). Túto je možné zistiť 

výhradne s použitím kónického kalorimetra.  

 

V ďalších kapitolách je uvedený rozbor používaných metód a prístrojov pre stanovenie 

vybraných požiarnotechnických a termických vlastností horľavých materiálov. 

 

Stanovenie požiarnotechnických vlastností materiálov 

V súčasnosti sa v testovaní materiálov a stavebných konštrukcií využíva veľké 

množstvo normalizovaných aj nenormalizovaných skúšobných metód. Normalizované 

skúšobné metódy sa používajú predovšetkým na účely preukázania splnenia 

požiadaviek kladených na materiál alebo výrobok platnými právnymi predpismi. 

Nenormalizované skúšobné metódy nachádzajú uplatnenie predovšetkým v oblasti vedy 

a výskumu, ale aj v oblasti zisťovania príčin vzniku požiarov (Martinka, Balog 2014). 

 

V tejto kapitole sú bližšie popísané jednotlivé požiarnotechnické vlastností materiálov a 

konštrukcií a spôsoby ich testovania prostredníctvom progresívnych analytických metód 

požiarneho inžinierstva. Výstupy týchto testovaní predstavujú základnú bázu údajov 

potrebných pre matematické modelovanie vnútorných požiarov. 

Vo všeobecnosti k najdôležitejším vlastnostiam horľavých látok (materiálov) patrí bod 

vzplanutia (horľavé kvapaliny), bod horenia (horľavé kvapaliny), teplota vznietenia 

(horľavé kvapaliny, pevné látky), medza výbušnosti (zmes plynov, pár a prachov so 

vzduchom), kritická hustota tepelného toku, spaľovacie teplo, samovznietenie, rýchlosť 

šírenia plameňa po povrchu (Kačíková et al. 2017). 

 

Jednou z najdôležitejších požiarnotechnických charakteristík materiálov je bod 

vzplanutia a horenia. Bod vzplanutia horľavej kvapaliny je najnižšia teplota, vztiahnutá 

na tlak 101,325 kPa, pri ktorej sa z kvapaliny uvoľní toľko pár, že nad hladinou 

kvapaliny sa utvorí plameňom zapáliteľná zmes pár so vzduchom. Bod horenia je 
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teplota látky, pri ktorej sa vytvorí toľko pár, že tieto pri priblížení otvoreného plamienka 

vzplanú a horia bez prerušenia ďalej. 

 

Tieto požiarnotechnické vlastnosti sa pre horľavé kvapaliny stanovujú pomocou 

viacerých normalizovaných metód. Jednou z nich je aj určovanie bodu vzplanutia a 

horenia v zmysle Clevelandovovej metódy v otvorenom tégliku. Ide o skúšobný postup 

podľa STN EN ISO 2592: 2003. Pri tejto skúške sa vzorka zahrieva v otvorenom tégliku 

predpísanou rýchlosťou. V určených teplotných intervaloch sa ponad téglik prechádza 

malým skúšobným plameňom. Najnižšia teplota korigovaná na tlak vzduchu prostredia, 

pri ktorej po priblížení skúšobného plameňa vzplanú výpary nad hladinou kvapaliny, sa 

považuje za bod vzplanutia. Pri určovaní bodu horenia sa v skúške pokračuje dovtedy, 

kým priblíženie skúšobného plameňa nespôsobí zapálenie a kým horenie vzorky trvá 

najmenej 5 s. 

 

Pre stanovenie bodu vzplanutia horľavých kvapalín sa využíva najmä metóda v 

uzavretom tégliku – nerovnovážna metóda. Ide o skúšobný postup podľa STN EN ISO 

2719: 2016. Pri tejto metóde sa skúšobná vzorka umiestni do skúšobného téglika a 

ohrieva sa s cieľom vytvoriť konštantné stúpanie teploty nepretržitým miešaním. Zdroj 

zapálenia je nasmerovaný cez otvor vo viečku skúšobného téglika v intervaloch 

regulovanej teploty so simultánnym prerušovaním miešania. Najnižšia teplota, pri ktorej 

aplikácia zdroja zapálenia spôsobí, že výpary skúšobnej vzorky vzplanú a šíria sa ponad 

povrch kvapaliny, sa zaznamená ako bod vzplanutia pri atmosférickom tlaku prostredia. 

Táto teplota sa koriguje na štandardný atmosférický tlak pomocou rovnice. 

 

Pre určenie bodu vzplanutia horľavých kvapalín je možné okrem už spomenutej 

nerovnovážnej metódy aplikovať i metódu v uzavretom tégliku – rovnovážnu metódu. 

Ide o skúšobný postup podľa STN EN ISO 3679: 2017. Pri jej aplikácii sa určený objem 

skúšobnej vzorky nadávkuje do skúšobného téglika, ktorý sa udržiava pri teplote 

predpokladaného bodu vzplanutia skúšaného materiálu. Po určenom čase sa aplikuje 

skúšobný plameň, pričom sa sleduje prítomnosť alebo neprítomnosť vzplanutia. Ďalšie 

skúšky sa vykonávajú s čerstvými skúšobnými vzorkami pri rozličnej teplote dovtedy, 

kým sa neurčí bod vzplanutia s predpísanou presnosťou. 
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 Pre rovnaký účel je možné aplikovať aj skúšobný postup v zmysle STN EN 924: 2003. 

Pri aplikácii tohto skúšobného postupu sa skúšobná vzorka zahrieva v uzavretom 

tégliku ponorenom vo vhodnom kúpeli. Teplota kúpeľa sa rovnomerne zvyšuje tak, aby 

bol dodržaný predpísaný rozdiel medzi teplotou kvapaliny v kúpeli a teplotou vzorky v 

tégliku a zároveň aby teplota vzorky stúpala predpísanou rýchlosťou. V určených 

intervaloch sa uskutočňujú pokusy o zapálenie vzorky. Zaznamená sa najnižšia teplota, 

pri ktorej vzorka vzplanie, ktorá sa koriguje na normálny atmosférický tlak 101,3 kPa. 

 

Pri aplikácii skúšobného postupu podľa STN EN 14522: 2006 sa skúšobná vzorka 

umiestni do téglika Abelovho prístroja a zohrieva sa stanovenou rýchlosťou. Malý 

skúšobný plameň sa v pravidelných intervaloch nasmeruje do téglika a bod vzplanutia 

sa zaznamená ako najnižšia teplota, pri ktorej skúšobný plameň spôsobí vzplanutie 

výparov nad skúšobnou vzorkou zreteľným zábleskom vnútri téglika. Výsledok 

korigovaný na tlak 101,3 kPa sa zaokrúhľuje na najbližších 0,5°C. 

 

Teplota vznietenia je najnižšia teplota, na ktorú musí byť zmes látky so vzduchom 

zahriata, aby sa okamžite zapálila. 

Pre stanovenie teploty vznietenia plynov a pár sa používa skúšobný postup podľa STN 

EN 14522: 2006. Táto norma popisuje postup pri určovaní teploty vznietenia výbušných 

zmesí horľavých plynov a pár so vzduchom. Teplota vznietenia sa stanoví zavedením 

skúšanej vzorky do vnútorného priestoru banky zahriatej na určitú teplotu elektrickou 

pecou pre rovnomerné ohrievanie. Meria sa teplota a pozoruje sa, kedy sa objaví plameň 

a/alebo výbuch. Teplota vznietenia je najnižšia teplota banky, pri ktorej nastane 

vznietenie vzorky. 

 

 Pre stanovenie teploty vzplanutia a vznietenia pevných látok sa využíva najmä 

skúšobný postup podľa STN ISO 871: 2010. Pri jeho aplikácii sa vzorka materiálu 

zahrieva v teplovzdušnej peci pri rôznych teplotách v zahrievacej komore a teplota 

vzplanutia sa stanoví priložením malého zapaľovacieho plameňa smerovaného na otvor 

krytu pece, aby sa zapálili uvoľnené plyny. Teplota vznietenia sa stanoví rovnakým 

spôsobom ako teplota vzplanutia, ale bez zapaľovacieho plameňa. 
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Medze výbušnosti udávajú najmenší alebo najväčší obsah horľavých plynov, pár alebo 

prachov vo vzduchu a to v objemových percentách alebo gramoch na m3, ktorý musí 

byť prítomný, aby došlo  k vznieteniu explozívnej zmesi. Medze výbušnosti sa 

stanovujú ako pre kvapalné a plynné, tak i tuhé látky. 

 

Na stanovenie medze výbušnosti sa pre kvapalné a plynné látky využíva štandardný 

skúšobný postup podľa ASTM E681-09: 2015 pre koncentračné medze horľavosti 

chemikálií. Skúšobná metóda stanovuje dolnú a hornú medzu výbušnosti chemikálií, 

ktoré majú dostatočný tlak pár na vytvorenie horľavej alebo výbušnej zmesi so 

vzduchom. Homogénna zmes plynu alebo pary so vzduchom je iniciovaná v 

uzatvorenej nádobe vysokonapäťovým výbojom medzi elektródami a pozoruje sa 

šírenie plameňa až po výbuch. Zariadenie je obmedzené hornou hranicou teploty 150°C. 

 

Na stanovenie dolnej medze výbušnosti prachov sa využíva výbuchová komora. Dolná 

medza výbušnosti prachu je taká koncentrácia prachu vo vzduchu, ktorú je možné 

danou iniciačnou energiou zapáliť, pričom plameň má tendenciu rozširovať sa. 

Na stanovenie sa používa vzorka s časticami menšími než 0,063 mm, prípadne iná, vždy 

s uvedením veľkosti frakcie sitovej analýzy. Do rozvírovača sa nasype odvážená 

vzorka. Podľa tabuľky rozvírovacích podmienok sa nastaví stupeň rozvirovania a 

oneskorenie iniciácie. Medzi elektródy sa pripevní iniciačný zdroj. Voľná stena komory 

sa prekryje papierovou membránou, ktorá sa upevní dvierkami. Membrána sa na 

dolnom okraji prereže (aby v komore nevznikal pretlak privedením vzduchu) a komora 

sa prisunie ku murovanému boxu. Zatlačením štartovacieho tlačidla sa privedie do 

rozvírovača nastavené množstvo rozvírovacieho vzduchu, tým dôjde k rozvíreniu 

vzorky a po uplynutí nastaveného času oneskorenia iniciácie automaticky dôjde k 

zapáleniu iniciačného zdroja. Pritom sa vizuálne sleduje veľkosť plameňa v komore. Po 

dosiahnutí maximálnej hodnoty napätia sa táto odpočíta na mV-metri a vynesie do grafu 

pre skúšanú koncentráciu. Potom sa komora vyčistí tlakovým vzduchom od zvyškov 

prachu. Ďalšie skúšky sa vykonávajú pri zmenenej koncentrácii prachu tak, aby 

nameranými bodmi zakreslenými v grafe bolo možné preložiť krivku. Z krivky sa 

odčíta koncentrácia zodpovedajúca napätiu 1,5 mV, čo je hľadaná hodnota dolnej 

medze výbušnosti. 
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Okrem už spomenutej metódy je možné pre prachové častice aplikovať aj skúšobný 

postup podľa ČSN EN 14034-3+A1: 2011 Stanovenie výbuchových charakteristík 

rozvíreného prachu. Časť 3: Stanovenie dolnej medze výbušnosti LEL rozvíreného 

prachu. Táto norma opisuje skúšobnú metódu stanovenia dolnej medze výbušnosti 

rozvíreného prachu v uzavretej nádobe za definovaných počiatočných podmienok tlaku 

a teploty. Skúšobný postup sa realizuje vo výbuchovom autokláve. Okrem prachov je 

možné týmto postupom testovať aj plyny a hybridné zmesi. 

 

Spaľovacie teplo je také množstvo tepla, ktoré sa uvoľní dokonalým spálením 

jednotkového množstva paliva. 

Skúšobný postup v zmysle platnej normy EN ISO 1716: 2010-12 sa používa pre pevné 

látky a je založený na stanovení spaľovacieho tepla pri konštantnom objeme v 

kalorimetrickej nádobe (bombe). Spaľovacie teplo je definované ako množstvo tepla, 

ktoré sa uvoľní pri dokonalom spálení látky, pričom voda v spalinách je v kvapalnej 

forme. Z hodnôt spaľovacieho tepla je následne možné odvodiť ďalšiu 

požiarnotechnickú charakteristiku, ktorou je výhrevnosť. Výhrevnosť je definovaná ako 

množstvo tepla, ktoré sa uvoľní pri dokonalom spálení látky, pričom voda v spalinách je 

vo forme pary. Výhrevnosť sa matematicky rovná spaľovaciemu teplu zmenšenému o 

súčin vzniknutého množstva vody a výparného tepla vody. 

Počas skúšky dôjde k spáleniu zmesi 0,5 g vzorky a 0,5 g kyseliny benzoovej v 

skúšobnom tégliku (tégliková metóda) alebo v cigaretovom papieri (cigaretová metóda), 

ktoré sú umiestnené v kalorimetrickej bombe. Kalorimetrická bomba je pred skúškou 

naplnená čistým kyslíkom s tlakom 3 až 3,5 MPa (termín čistý kyslík nie je celkom 

presný, nakoľko sa v kalorimetrickej bombe pred plnením nachádza vzduch s 

atmosférickým tlakom, do ktorého sa natlačí čistý kyslík na výsledný tlak 3 až 3,5 

MPa).  

Spaľovacie teplo sa vypočíta na základe zmeraného nárastu teploty destilovanej alebo 

demineralizovanej vody v kalorimetrickej nádobe po spálení vzorky známeho 

spaľovacieho/spalného tepla paliva použitého na zapálenie vzorky a známej výmeny 

tepla medzi kalorimetrickou nádobou a okolím. 
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Pri kvapalných látkach sa postupuje v zmysle STN ISO 1928: 2003-07. Skúška sa 

zakladá na úplnom spálení vzorky v kalorimetrickej tlakovej nádobe v prostredí 

stlačeného kyslíka nasýteného vodnou parou. Zmeria sa množstvo tepla, ktoré sa uvoľní 

pri spálení paliva a pomocných látok, pri vzniku vodných roztokov HNO3 a H2SO4 v 

podmienkach skúšky a vypočíta sa spaľovacie teplo vzorky. 

 

Samovznietenie je taký jav, pri ktorom sa horľavina vznieti už za normálnej teploty bez 

použitia nejakého vonkajšieho zdroja. 

 

Na stanovenie sklonu k samozahrievaniu a samovznieteniu olejov, náterových hmôt, 

tukov a mastiacich a čistiacich prostriedkov sa používa Mackeyov test. Pri skúške sa 

simulujú ideálne podmienky pre samovznietenie. Nosičom pre skúmanú látku je čistá 

bavlnená vata, ktorá sa napustí skúšanou látkou a zahrieva sa po stanovený čas v 

Mackeyovom prístroji. V priebehu skúšky je zabezpečený kontinuálny prívod vzduchu 

k skúšanej vzorke a pomocou termočlánku alebo teplomera sa sleduje nárast teploty 

bavlnenej vaty napustenej skúšanou látkou v závislosti od času. Podľa priebehu teploty 

sa potom posudzuje sklon k samovznieteniu. Skúška sa odporúča vo väčšine prípadov 

vykonávať dlhší čas, a to až tri hodiny. 

 

Rýchlosť šírenia plameňa po povrchu materiálu charakterizuje jeho správanie sa od 

okamihu iniciácie po fázu požiaru flashover (celkové priestorové vzplanutie). Vo fáze 

post flashover (plne rozvinutý požiar) údaj o rýchlosti šírenia plameňa má už len 

minimálnu výpovednú hodnotu. Výpovedná hodnota väčšiny skúšobných metód 

hodnotiacich rýchlosť šírenia plameňa po povrchu materiálu klesá s narastajúcou dobou 

rozvoja požiaru. Vo fáze rozvíjajúceho sa požiaru (aj pred dosiahnutím fázy flashover) 

vykazuje väčšina materiálov vyššiu rýchlosť šírenia plameňa ako hodnotu, ktorá bola 

stanovená väčšinou skúšobných metód. Príčinou je tepelná radiácia zo stropu (Martinka 

2015). 

 

Martinka (2015) tiež uvádza, že najpoužívanejšou skúšobnou metódou na stanovenie 

rýchlosti šírenia plameňa po povrchu materiálu je test zapálenia a bočného šírenia 

plameňa (LIFT - Lateral Ignition and Flame Spread Test). Táto skúška je zakotvená vo 

viacerých technických normách (ISO 5658-1: 2006, ISO 5658-2: 2006 a ASTM E1321-
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13). Ďalej uvádza, že rýchlosť šírenia plameňa po povrchu materiálu možné posúdiť aj 

na základe vybraných skúšok potrebných pre klasifikáciu stavebného výrobku do triedy 

reakcie na oheň (napr. skúška správania sa výrobku počas jeho vystavenia osamelo 

horiacemu predmetu podľa STN EN 13823: 2015, skúška správania sa výrobku počas 

jeho vystavenia malému plameňu podľa STN EN ISO 11925-2: 2011, pričom z 

hľadiska rýchlosti šírenia sa plameňa po povrchu materiálu má najvyššiu výpovednú 

hodnotu skúška správania sa podlahových krytín pri horení použitím zdroja sálavého 

tepla podľa STN EN ISO 9239-1: 2011). 

 

TERMICKÁ ANALÝZA 

Termická analýza predstavuje súbor metód, ktorými sa študuje zmena stavu skúmaného 

materiálu na základe merania niektorej z jeho fyzikálnych vlastností ako funkcie 

teploty, pričom teplota sa mení kontrolovane podľa určitého programu. Metódy 

termickej analýzy vo všeobecnosti umožňujú sledovať zmeny, ku ktorým dochádza pri 

zahrievaní alebo ochladzovaní vzorky. 

 

Medzi najdôležitejšie metódy termickej analýzy patria (Kačík, Geffert, Kačíková, 

2007): diferenčná termická analýza (DTA), termogravimetria (TG), derivačná 

termogravimetria (DTG) a diferenciálna snímacia kalorimetria (DSC). 

 

Prostredníctvom diferenčnej termickej analýzy (DTA) sa zisťujú exotermické a 

endotermické procesy, ktoré prebiehajú pri plynulom zvyšovaní alebo znižovaní teploty 

vzorky a jej okolia (Kačík, Geffert, Kačíková, 2007). Tieto procesy sa prejavujú náhlym 

vzrastom alebo poklesom teploty skúmanej vzorky v porovnaní s teplotou okolia alebo 

porovnávacej látky, ktorá je zahrievaná za rovnakých podmienok ako skúmaná vzorka, 

pričom platí, že porovnávacia látka za podmienok merania nesmie podliehať nijakým 

chemickým ani fázovým premenám. Na zázname DTA sa zaznamenáva zmena teploty v 

závislosti od času, resp. teploty prostredia či porovnávacej látky. Z tvaru a veľkosti 

píkov na DTA krivke sa robia závery o zmenách vzorky. 

  



  [ADVANCES IN FIRE & SAFETY 
ENGINEERING] 2018 

 

 354 

 

Pri termogravimetrii (TG) sa zisťujú zmeny hmotnosti vzoriek v závislosti od teploty, 

najčastejšie pri ich programovanom ohreve. Pre účely termogravimetrickej analýzy 

polymérov sa využíva skúšobný postup podľa STN EN ISO 11358-1:2015-04. 

Pri aplikácii termogravimetrickej, resp. i derivačnej termogravimetrickej metódy, sa 

skúšobná vzorka s hmotnosťou navážky od jedného do niekoľko sto miligramov 

zohrieva programovaným lineárnym vzostupom teploty, pričom sa zároveň 

zaznamenáva vzostup teploty. Počas zohrievania sa plynule sleduje hmotnosť vzorky. 

Výstupom z merania je tzv. TG krivka, ktorá umožňuje zistiť percentuálny úbytok 

hmotnosti vzorky a teploty jej rozkladu, z čoho sa usudzuje aj na chemické zmeny 

vzorky (Kačík, Geffert, Kačíková, 2007). 

 

DTG krivka je prvou deriváciou TG krivky. Umožňuje dosiahnuť väčšiu rozlišovaciu 

schopnosť, najmä v prípade, že zmeny hmotnosti vzorky nasledujú tesne za sebou a na 

TG krivke sa prekrývajú. Píky na DTG krivke zodpovedajú teplotám pri dosiahnutí 

maximálnej rýchlosti úbytku hmotnosti vzorky (Kačík, Geffert, Kačíková, 2007). 

 

Diferenciálna snímacia kalorimetria (DSC) používa prídavný zdroj, ktorým sa 

vyrovnáva teplotná diferencia medzi rovnomerne zahrievanou vzorkou a štandardnou 

látkou. Meria sa pritom energia spotrebovaná na vyrovnanie teplotného rozdielu. 

Využíva sa skúšobný postup podľa STN EN ISO 11357-1:2010-04  a STN ASTM E 

537: 2002, pomocou ktorého sa zisťujú entalpické zmeny v materiáli, prebiehajúce pri 

jeho programovanom ohreve a určuje sa teplota, resp. čas, kedy k týmto zmenám 

dochádza. 

 

Metódy termickej analýzy je možné využiť na kvantitatívnu i kvalitatívnu analýzu. 

Krivky TG, DTG, DTA, DSC sa bežne využívajú na charakterizovanie, identifikovanie 

a stanovenie látok anorganickej i organickej povahy, polymérov, biologických 

materiálov a pod. 

Tieto metódy umožňujú stanoviť rýchlosť odhorievania materiálu (vzorky) a ich 

výsledky sú tiež podkladom pre výpočet kinetiky chemickej reakcie, t. j. aj pre výpočet 

aktivačnej energie. 
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KÓNICKÝ KALORIMETER – SKÚŠKA RÝCHLOSTI UVOĽŇOVANIA 

TEPLA 

Rýchlosť uvoľňovania tepla sa považuje za základný parameter skúšaného materiálu, 

ktorý vyjadruje jeho príspevok k rozvoju požiaru, ktorému je vystavený. Základnou 

jednotkou pre vyjadrenie rýchlosti uvoľňovania tepla z materiálu je kW∙m-2. 

 

Pre stanovenie rýchlosti uvoľňovania tepla (HRR) sa využíva metóda kónického 

kalorimetra v zmysle ISO 5660-1: 2002 a ISO 5660-2: 2002. 

 

Pri skúške je vzorka s rozmermi 100 x 100 mm a hrúbkou od 6 do 50 mm zaťažená 

tepelnou radiáciou z kónického žiariča s hustotou tepelného toku od 0 do 100 kW∙m-2. 

Na iniciáciu rozkladných produktov sa používa iskrový iniciátor. Počas skúšky sa 

kontinuálne meria hmotnosť vzorky. Vznikajúce splodiny horenia sú odvádzané cez 

odsávací digestor do potrubia, kde sú analyzované. Zo spotreby kyslíka sa počíta 

rýchlosť uvoľňovania tepla a celkové uvoľnené teplo. Rýchlosť uvoľňovania tepla sa 

počíta na základe poznatku, že pri horení väčšiny organických polymérov sa na 1 g 

spotrebovaného kyslíka uvoľní 13,1 ± 0,7 kJ tepla (Lyon 2004).  

 

Okrem koncentrácie kyslíka sa v splodinách horenia štandardne meria aj koncentrácia 

oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého a optická priepustnosť svetla pre laserový lúč. Z 

údajov o koncentrácii oxidu uhoľnatého a prietoku splodín horenia sa počíta celkové 

množstvo uvoľneného oxidu uhoľnatého. Z údajov o útlme laserového lúča, jeho dĺžky 

a času trvania skúšky je možné vypočítať rýchlosť tvorby dymu a jeho celkové 

uvoľnené množstvo. Ďalej je možné zachytávať sadze na vláknový filter a na základe 

gravimetrickej metódy (na základe celkového prietoku splodín horenia, prietoku 

odsávanej vzorky splodín horenia cez filter, času trvania skúšky a rozdielu hmotnosti 

filtra pred skúškou a po skúške) stanoviť množstvo vznikajúcich sadzí. Z údajov o 

uvoľnenom teple a úbytku hmotnosti vzorky sa počíta výhrevnosť (effective heat of 

combustion). Z údajov o celkovom množstve uvoľneného oxidu uhoľnatého a celkovom 

úbytku hmotnosti vzorky a celkovom uvoľnenom teple sa počíta výťažok oxidu 

uhoľnatého na jednotku úbytku hmotnosti vzorky a na jednotku uvoľneného tepla. 

(Martinka 2015) 
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ZÁVER 

Zámerom tohto príspevku bolo podať sumárny pohľad na prístupy k stanoveniu 

základných požiarnotechnických a termických vlastností materiálov používaných 

v konštrukciách i v priestoroch výrobných, nevýrobných a obytných stavieb s cieľom 

plánovaného vytvorenia komplexnej databázy týchto údajov pre rôzne druhy materiálov 

a pre ich ďalšiu aplikáciu v modelovaní správania sa požiaru v uzavretom priestore. 
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Abstract 

Climate change currently affects all the inhabitants of our country. Therefore, increased 

attention has also recently been dedicated to climate change for the general public as 

well. The article describe on the characteristics of climate change in European regions 

and in the Slovak Republic. Individual global climate change has an impact on the 

population in the Slovak Republic and in the Czech Republic. In that reason it´s 

necessary to adequately prepare for climate impacts also in terms of adequate rescue to 

people in need as a result of climate change. Undoubtedly has the impact of climate 

change on the functions of complex security systems in different areas of the public 

sector. The article is pointing on solving the preparedness of rescue services in terms of 

people and technology in the event of sudden changes in weather and the consequences 

of climate change (forest fires and lightning floods and others). 

 

Keywords: climate change, preparedness, rescue services  

  



  [ADVANCES IN FIRE & SAFETY 
ENGINEERING] 2018 

 

 359 

 

ÚVOD 

Problematika klimatických zmien je v súčasnosti veľmi frekventovaná medzi 

verejnosťou, štátnymi alebo súkromnými inštitúciami ako i na  akademickej pôde. 

Termín klíma predstavuje dlhodobý charakteristický režim počasia, podmienený 

bilanciou energie, atmosférickou a oceánskou cirkuláciou, vlastnosťami zemského 

povrchu, činnosťou človeka. Klimatickou zmenou sa v klimatologickom poňatí rozumie 

všeobecná zmena klímy. Región strednej Európy nesie všeobecné črty zmeny klímy. V 

časových hodnotách tisíce až miliónov rokov boli zmeny klímy spôsobené hlavne 

geografickými a astronomickými vplyvmi. Ďalším prirodzeným faktorom, 

ovplyvňujúcim podnebie v kratším časovom horizonte, je vulkanická činnosť. Vplyv 

ľudskej činnosti na rôzne časti klimatického systému spadá pod antropogénne faktory. 

Patria tu emisie skleníkových plynov, aerosolov a ďalších znečisťujúcich prímesí do 

atmosféry (či už z priemyslovej výroby, ťažby surovín nebo poľnohospodárstva), 

zmeny vlastností povrchu (odlesňovanie, výstavba apod.), zásahy do hydrologického 

režimu (stavba priehrad, zmeny vodných tokov, zavlažovací systémy) apod. Keďže 

prirodzenú a antropogennú zložku zmeny klímy od sebe nie je možné vzájomne oddeliť, 

je treba tieto dve zložky vnímať ako súhrn prvkov f2].  

 

ROZBOR PROBLEMATIKY 

Klimatické zmeny kvantifikujeme parametrami ako napr. priemerná teplota vzduchu, 

priemerné zrážky, dĺžka a intenzita slnečného svitu, rýchlosť vetra, vlhkosť vzduchu a 

ďalších klimatických veličín za dlhšie období aspoň 30 rokov a popisujeme ju 

veličinami, napr. medziročná premenlivosť, extrémne hodnoty apod. [4]. Vychádzajúc z 

historického vývoja klimatických zmien je možné konštatovať, že priemerné teploty 

vzduchu sa výrazne zvýšili aj v strednej Európe a rekordy najvyššej teploty sa vyskytujú 

približne 5-krát častejšie ako rekordy najnižšej teploty. Určité zmeny nastali aj vo 

výskyte extrémov atmosférických zrážok. K veľkým odchýlkam vývoja klímy po roku 

1975 dochádza nielen regionálne, ale aj globálne priemery teploty vzduchu sa začali 

pomerne rýchlo zvyšovať.  Zmenou klímy sa menia aj iné ukazovatele, napr. napr. 

teplota vody v oceánoch sa zvýšila až do hĺbky 3000 m, zvýšilo sa tiež množstvo vodnej 

pary v ovzduší, začalo sa topenie permafrostu, polárneho ľadu i horských ľadovcov, v 

úhrnoch zrážok, v cirkulácii atmosféry a pod. [1]. 
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Figure 29 Deviation of air temperature averages in the Earth [16] 

Obrázok 35 Odchýlky priemerov teploty vzduchu na celej Zemi  [16] 

 

Na obrázku vyššie je možné vidieť zmenu priemeru teploty vzduchu na celej Zemi 

v období 1850–2015. Neustále zmeny klímy primali Slovensko aj Česko na základe 

odporúčania Európskej komisie pre klimatické zmeny vypracovali „Stratégiu adaptácie 

Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ a „Strategie přizpůsobení 

se změně klimatu v podmínkách ČR. Obidve stratégie riešia problematiku klimatických 

zmien z  globálneho, kontinentálneho a národného hľadiska, ako i vplyv klimatických 

zmien na jednotlivé oblasti ľudskej činnosti [2]. 

 

Na základe analýzy na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni, medzirezortnej 

diskusie a konzultácií so zainteresovanými subjektmi sa identifikovali čiastkové ciele a 

rámcové opatrenia v oblasti adaptácie. 
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Figure 2 Partial aims and adaptation frameworks [spracované z 1;2] 

Obrázok 2 Čiastkové ciele a rámcové opatrenia v oblasti adaptácie [1;2] 

 

  

 Vyhodnotiť stav adaptačnej politiky a 
aktualizovať všetky smerodajné 
dokumenty.  

 Zdokonaliť inštitucionálny rámec a 
koordinačný mechanizmus pre 
adaptáciu. 

 Začleniť aktuálne poznatky vedy a 
výskumu do tvorby adaptačnej 
politiky.  

 Zabezpečiť financovanie 
implementácie prioritných 
adaptačných opatrení (z medzinárodných 
dotačných programov a verejných zdrojov do 
roku 2020, hľadanie možností z verejných a 
súkromných zdrojov po roku 2020). 

 Pripraviť súbor indikátorov pre 
monitoring, hodnotenie a revíziu 
adaptačných opatrení. 

 Vytvoriť systém akčných plánov k 
národnej adaptačnej stratégii na 
posilnenie implementácie kľúčových 
adaptačných opatrení.  

 Budovať inštitucionálne kapacity na 
regionálnej a lokálnej úrovni, posilniť 
postavenie samospráv v tomto procese. 

 Využívať nástroje na identifikáciu a 
hodnotenie rizík vyplývajúcich zo 
zmeny klímy a následne využívať 
nástroje na znižovanie alebo 
elimináciu rizík. 

 Podporovať komunikáciu verejného a 
súkromného sektora, zvyšovať 
informovanosť, podporovať cielené 
vzdelávanie a výchovu. 

 Identifikovať prioritné oblasti 
postihnuté zmenou klímy (príroda a 
krajina, ovzdušie, poľnohospodárstvo, 
priemysel, zdravotníctvo, bezpečnosť, ochrana 
obyvateľstva a krízové riadenie, ...),  

 Štruktúrovane informovať o rizikách a 
predpokladaných dopadoch zmeny 
klímy v týchto oblastiach. 

 Definovať všeobecné princípy 
adaptačných opatrení, vymedziť 
sektorové väzby a previazanosť s 
jednotlivými opatreniami. 

 Analyzovať  súčasný stav právnych 
predpisov a návrh potrebných 
legislatívne zmien. 

 Finančnú analýzu realizácie 
navrhnutých adaptačných opatrení. 

 Analýzu vplyvu na podnikateľské 
prostredie a kvantifikáciu nákladov v 
prípade nečinnosti, v nadväznosti potom 
prehlaď súčasných i perspektívnych 
ekonomických nástrojov a možnosti ich 
využitia. 

 Spracovať národný akčný plán 
adaptácie na zmenu klímy s uvedením 
ekonomických nákladov. 

 Spracovať štúdiu dopadov a 
zraniteľnosti (zhodnotenie pravdepodobných 
dopadov v jednotlivých oblastiach záujmu spolu  
s analýzami  finančných dopadov v prípade 

nečinnosti na jednotlivé adaptačné opatrenia. 

Rámcové opatrenia na zmenu klímy v 
SR 

Rámcové opatrenia na zmenu klímy v 
ČR 
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Rámcové opatrenia a čiastkové ciele v oblasti adaptácie priamo alebo nepriamo 

prispievajú k naplneniu hlavného cieľa národných adaptačných stratégií. Hlavným 

cieľom oboch stratégií je zlepšiť pripravenosť SR a ČR čeliť nepriaznivým dôsledkom 

zmeny klímy, priniesť čo najširšiu informovanosť o súčasných adaptačných procesoch, 

ustanoviť inštitucionálny rámec koordinačný mechanizmus na zabezpečenie účinnej 

implementácie adaptačných opatrení na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach. 

Adaptácia zahrňuje i súbor preventívnych opatrení, opatrenia pre zvyšovanie odolnosti 

systému, reakciu na nepriaznivé udalosti a aktivity ktoré vedú k obnoveniu funkcie 

systému. Dôležitosťou aktivitou je klásť dôraz na informovanosť obyvateľstva o tom 

ako je možné znížiť prejavy zmeny klímy a ako sa pripraviť na náhlu zmenu počasia 

v prípade mimoriadnych prejavov [2]. 

 

Prejavy klimatických zmien, či už na území Slovenska alebo Česka je možné pozorovať 

vo forme zmien teploty vzduchu, ktoré sa postupne zvyšujú. Obrázok nižšie znázorňuje 

priemernú mesačnú teplotu vzduchu nameranú v období 1872-2018 s porovnaním 

s normálom v období 1981-2010.  

 
Figure 3 Average monthly air temperature at Hurbanovo Station in April 1872-2018 compared to 

the period 1981 - 2010 [14] 

Obrázok 3 Priemerná mesačná teplota vzduchu na stanici Hurbanovo v apríli 1872-2018 v 

porovnaní s normálom 1981 - 2010 [14] 
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Z meteorologickej stanice Hurbanovo odchýlka  priemernej mesačnej teploty od 

normálu 1981 – 2010 bola plus 3,9 °C. V apríli 2018 bola odchýlka od normálu až plus 

4,9 °C. Na meteorologických staniciach v severnejších oblastiach Slovenska dosiahli 

rozdiely medzi najnovším a predchádzajúcim rekordom priemernej mesačnej teploty 

vzduchu v apríli až okolo 2 °C [4].  

 

K ilustrácii dlhodobého vývoja teplotného a zrážkového režimu na území ČR je možné 

celkom orientačne použiť pozorovanie zo stanice Praha-Klementinum1, ktoré meria 

teplotu od roku 1775 a zrážky od roku 1805. Na obrázku nižšie červená čiara 

predstavuje dlhodobý teplotný priemer za sledované obdobie, modrá čiara ročnú 

priemernú teplotu vzduchu a čierna čiara 11ročný kĺzavý priemer. Je vidieť, že koniec 

18. storočia bol spojený s nárastom teploty, ktorý bol v prvej polovici 19. storočia 

vystriedaný poklesom. Od druhej polovice 19. storočia sa teplota postupne zvyšovala, 

nárast bol v polovine 20. storočia spomalený, ale od začiatku osemdesiatych rokov 

minulého storočia začala teplota výrazne narastať.  

 
Figure 4 Average annual air temperature at Prague-Klementinum in period 1775 – 2012 [2] 

Obrázok 4 Priemerná ročná teplota vzduchu na stanici Praha-Klementinum 1775 -2012 [2] 

 

Povrchová teplota Zeme má stúpajúci trend a práve tento dlhodobo pozorovaný fakt je 

najvýraznejším prejavom prebiehajúcej zmeny klímy. Zatiaľ čo globálny priemer 

teploty prízemnej atmosféry stúpol od začiatku 20. storočia o takmer 1 °C, oblasť 

strednej Európy, vrátane Slovenska, vykazuje za to isté obdobie dvojnásobne rýchlejšie 

otepľovanie. Napríklad v oblasti Bratislavy sa priemerná ročná teplota vzduchu zvýšila 

o takmer 2 °C od roku 1951. Vývoj klímy vo svete vyvoláva otázky ako je  pripravené 

Slovensko [5]. 
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Prejavy klimatickej zmeny na Slovensku je možné zaznamenať v nástupe teplého a 

suchého počasia v jarnom období, zvyšovaním dennej maximálnej a minimálnej teploty 

vzduchu, čo sa čoraz viac prejavuje nárastom počtu letných a tropických dní, ako aj 

poklesom počtu mrazových a ľadových dní. Kvôli vyššej teplote vzduchu bude rásť aj 

miera výparu zo zemského povrchu, čím sa vytvoria podmienky pre dlhšie trvanie sucha 

na celom území Slovenska. Očakávaný rast teplôt a intenzity sucha na Slovensku bude 

mať dopad aj na pôdohospodárstvo a vodné zdroje. Sprievodným javom tohto stavu je 

už aj dnes vyššie riziko požiarov. V dôsledku vyššej vlhkosti vzduchu sa očakáva i 

častejší výskyt silnejších a intenzívnejších búrok, aj intenzívnejších prívalových zrážok, 

ktoré budú predstavovať vážnejšie riziko pre ľudské aktivity. V zimnom období sa 

zmeny v teplotných a zrážkových pomeroch prejavia na znížení počtu dní so snehovou 

pokrývkou a s častejším výskytom vyšších denných prírastkov nového snehu.  

 

Vo vzťahu k vyššie uvedeným dopadom zmena klímy zvyšuje pravdepodobnosť vzniku 

mimoriadnych udalostí. To predstavuje vyššie nároky na civilní ochranu, krízový a 

záchranný management a poukazuje na význam ochrany obyvateľstva a životného 

prostredia. Ochranou obyvateľstva je myslená minimalizácia negatívnych dopadov 

možných mimoriadnych udalostí a krízových situácii na zdravie a životy ľudí a ich 

majetok.   

 

EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

Otázka dopadu klimatických zmien sa dotýka pripravenosti bezpečnostných zložiek 

štátnej a verejnej správy. Bezpečnostné zložky štátu v podmienkach SR sa pripravujú na 

zásahy spôsobené klimatickými zmenami v nasledovných prípadoch mimoriadnych 

udalostí: 

 povodeň, 

 požiar v prírodnom prostredí, 

 veterná kalamita, 

 snehová kalamita. 
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Povodne  

Povodne na Slovensku sa najviac vyskytujú v oblastiach riek Hornád a Slaná na 

východnom Slovensku, Hron a Kysuca na strednom Slovensku, Dunaj a Ipeľ na juhu. Z 

charakteristiky územia SR podstatne vyššie riziko zaplavenia je v nížinách južného a 

východného Slovenska. Naopak povodne spôsobené zrážkovou činnosťou najviac 

ohrozujú horské oblasti, v ktorých profil terénu umožňuje nárast rýchlosti odtekajúcich 

vôd. Všetky významné povodne na slovenskom úseku Dunaja majú pôvod najmä v 

povodiach alpských prítokov bavorského a rakúskeho úseku Dunaja. Veľké povodne na 

Dunaji sú zaznamenané v z rokov 1210, 1342, 1402, 1466, 1499, ktorých parametre sa 

môžu blížiť k povodniam v rokoch 1899 a 1954. Ďalšie veľké povodne, ktoré sa 

vyskytli v júli 1670, júni 1682 a v novembri 1787, sú veľkosťou porovnateľné s 

povodňami v nedávnej minulosti, ktoré boli v rokoch 1899, 1954 a 2012 [2;7;8]. 

 

  
Figure 5 Flood in Bratislava in 2012 River Danube and Bridge under the river Písek [7;8] 

Obrázok 5 Povodeň v Bratislave v roku 2012 rieka Dunaj a Most pod riekou Písek [7;8] 

 

Povodeň v Čechách z roku 2002 je jedna z najväčších udalostí svojho druhu v histórii 

ČR. Spolu s povodňami na Morave v roku 1997 patrí k najhorším prírodným 

katastrofám na území ČR.    Posledných pár rokov môžeme registrovať výskyt 

mimoriadne vysoké úhrny zrážok  V roku 2014 pod vplyvom extrémnych zrážok a 

rozsiahlych zosuvov vytvorila povodňová situácia, ktorá zničila celú hornú časť 

povodia Varínky a obec Terchovú pri Žiline [9, 10].  
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Figure 6 The flood situation in Terchová village in 2014 [11]    

Obrázok 6 Povodňová situácia v Obci Terchová v 2014 [11]    

 

Požiare 

Územie Slovenskej republiky je pomerne členité. Lesnatosť Slovenska predstavuje 40,9 

%. Najbohatšie lesy sa nachádzajú v regióne stredného Slovenska. Táto lokalita má 

zalesnenú takmer polovicu plochy 885 000 ha. V Európe vyššiu lesnatosť dosahujú len 

Fínsko (77 %), Švédsko (69 %) a Rakúsko (46 %) [12]. Z hľadiska počtu požiarov v 

štatistike požiarovosti každoročne dominujú požiare, ku ktorým dochádza v prírodnom 

prostredí. Na výskyt požiarov v prírodnom prostredí významne vplývajú klimatické 

faktory, najmä dlhotrvajúce teplé a suché počasie. Z uvedenej štatistiky zásahovej 

činnosti hasičských jednotiek za obdobie rokov  

2000 – 2015 vyplýva, že požiare v prírodnom prostredí predstavujú okolo 30 % zo 

všetkých zásahov.   

 
Figure 6 Number of interventions to fires and fires in the natural environment in 2000-2015 [12] 

Obrázok 6 Počet výjazdov k požiarom a požiarom v prírodnom prostredí v roku 2000-2015 [12] 
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Z krátkodobého pohľadu najväčšie požiare na území SR boli v Auguste 1992 v 

katastrálnom území obcí Lozorno, Pernek a Malacky v okrese Bratislava-vidiek, Júni 

2000 vo vojenskom priestore medzi Malackami a Rohožníkom, v Októbri 2000 v 

katastrálnom území obcí Hrabušice a Betlanovce v okrese Spišská Nová Ves, v Júli 

2005 najrozsiahlejší požiar vo Vysokých Tatrách od založenia národného parku, ktorý 

zasiahol 250 hektárov kalamitnej plochy a lesov.   

 

Veterné smršte 

Klimatické zmeny sa prejavujú i v náraste počtu a intenzity veterných smrští. 

Meteorológovia a záchranné zložky evidujú stále početnejšie prípady, s narastajúcimi 

devastačnými účinkami na stavby a porasty. Najčastejšie sa veterné smršte vyskytujú v 

letných mesiacoch pri prechode tlakovej fronty. Dôsledkom je výrazné prúdenie, 

častokrát spojené i s prívalovými búrkami.  Najrozsiahlejšia veterná smršť za 

posledných sto rokov zasiahla územie Vysokých Tatier dňa 19.11.2004, ktorá dosiahla 

rýchlosť vetra až 230 km.h-1 a na hornej hranici lesa a spôsobila devastáciu lesného 

porastu na ploche 12 600 ha.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Klimatické zmeny sa považujú  sa za jeden z najväčších environmentálnych problémov 

dnešnej doby. Predpokladá sa, že vzrastie intenzita i početnosť extrémnych 

meteorologických javov a dlhodobého sucha, povodní veľkého rozsahu, zosuvy pôdy a 

rozsiahlych lesných požiarov. Klimatické zmeny výrazne ovplyvňujú aj čistotu 

ovzdušia, kvalitu vody, úbytok stratosférického ozónu, pokles biodiverzity a iné, čiže 

tým pádom aj naše zdravie. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie medzi 

rokmi 2030 a 2050 klimatické zmeny spôsobia približne  

250 000 úmrtí ročne, a to v dôsledku teplotného stresu, či podvýživy, ktorá bude 

následkom sucha. V strede záujmu nastáva teda otázka zmiernia alebo eliminácie 

ohrozenia ľudského života, zdravia, životného prostredia a veľkým škodám na majetku 

[2]. 

Slovensko aj Česko zostavili strategické dokumenty na adaptáciu zmeny klímy, kde 

aktivity v tejto oblasti sú zamerané na formuláciu cieľov a rámcových opatrení ku 

zmierneniu následkov katastrof prírodného pôvodu vyvolaných zmenami klímy, na 

zdravie človeka, životného prostredia a majetku. Dôsledkom zmeny klímy je väčší 
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nárast a závažnosť mimoriadnych udalostí a prírodných katastrof. Prejavy klimatických 

zmien v SR a ČR za posledné obdobie jednoznačne potvrdzuje potrebu pripravenosti 

a zefektívňovaniu preventívnej činnosti. V prvom rade ide o bezpečnosť obyvateľstva a 

pripravenosť záchranných zložiek pomôcť osobám v núdzi.  

 

Reakciou na opakujúce sa povodne v minulých storočiach boli preventívne opatrenia. 

Medzi základné preventívne opatrenia radíme reguláciu vodných tokov spevňovaním 

ich brehov, výstavbu ochranných hrádzí  a výstavbu vodohospodárskych stavieb – 

priehrad, vodných nádrží a pod. V súlade s rozdielnou charakteristikou spravovaného 

územia musí príslušný správca povodia manažovať preventívne opatrenia v prípravnom 

období ako aj záchranné práce v období povodne. Prepojenosť správcu povodia na 

bezpečnostné zložky štátu je nevyhnutná, nakoľko záchranné práce v súlade s platnou 

legislatívou vykonávajú hasičské jednotky a právnické subjekty vykonávajúce záchranu 

na vodných plochách. Z hľadiska pripravenosti štátu a samosprávy na riešenie 

mimoriadnej situácie spôsobenej povodňami sú najdôležitejšie ustanovenia zákona o 

riadení a zabezpečovaní ochrany pred povodňami. Orgánmi ochrany pred povodňami sú 

ministerstvo životného prostredia, okresné úrady v sídle kraja, okresné úrady a obce vo 

vymedzenom rozsahu. 

Aktívne protipovodňové opatrenia podporujú účinnú ochranu života a zdravia občanov, 

ich majetku, ochranu sociálnej a ekonomickej infraštruktúry, ako aj ochranu životného 

prostredia v čase záplav. V rámci prevencie Európska komisia finančne prispieva na 

rôzne projekty. Jedným z nich je projekt s názvom „Aktívne protipovodňové opatrenia“ 

Ministerstva vnútra SR s cieľom zmierniť negatívne dôsledky povodní na celom území 

Slovenska. Projekt je navrhnutý na podporu záchranných zložiek na miestnej úrovni, 

regionálnej úrovni, národnej úrovni a európskej úrovni. Hlavnou poslaním projektu je 

zvýšiť pripravenosť SR na povodne a zmierniť ich následky prostredníctvom 

zefektívnenia práce záchranných zložiek a zlepšenia ich technického vybavenia. 

Náplňou projektu je aj zefektívniť a skrátiť čas výkonu záchranných prác počas 

povodne ako aj po povodni. Jednotlivé aktivity a ich rozmiestnenie boli navrhnuté na 

základe podrobnej analýzy povodňových rizík a zásahov v SR za posledné roky ako 

hĺbkovej komparačnej analýze dostupného a potrebného technického zásahového 

vybavenia profesionálnych zásahových jednotiek [15].  
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Abstract 

Many of industrial technologies are accompanied by the presence of flammable metal 

dust. The number of industrial incidents can be considered as the evidence of their 

dangerous properties. They resulted in numerous human deaths, injuries, and, last but 

not least, large financial losses and property damage. Many of the incidents have been 

caused by an explosion of flammable metal dusts. Because of their explosive character 

and their impact on man´s health their fire and explosion characteristics and biological 

properties must be taken into account . This article deals with the properties of metal 

flammable dust from the point of view of fire safety, anti-explosion protection and 

toxicological risk and also with preventive measures to prevent fire and explosion of the 

flammable metal dust as effectively as possible. 

 

Keywords: metal dust, fire, explosion, fire and explosion characteristics, industry, 

protective measures 
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ÚVOD 

Výbuch prachu možno definovať ako rýchle spaľovanie jemných častíc rozptýlených vo 

vzduchu, najmä v uzavretom priestore. Môže sa objaviť, keď je v atmosfére prítomný 

akýkoľvek rozptýlený práškový horľavý materiál (múka, cukor, škorica, drevo, 

celulóza, uhlie, zinok, horčík, hliník, titán atď.). Horľavý prach môže byť definovaný 

ako súbor práškových častíc pevnej látky, ktoré sú prítomné vo vzduchu. Tieto 

prachové častice majú rozmery menšie ako 0,5 mm. Prachy ako nežiadúci produkt 

vznikajú v procese zameranom napríklad na výrobu potravín alebo môžu vzniknúť ako 

sekundárne suroviny pri spracovaní tuhej látky. [1] Kovový prach môže byť generovaný 

činnosťami, ako je brúsenie, pílenie, rezanie alebo čistenie. Horľavé kovové prachy 

predstavujú na pracoviskách mimoriadne riziko a zabezpečenie opatrení na zmiernenie 

týchto rizík je rozhodujúce pre bezpečnosť danej prevádzky. [2] Horľavý prach však 

naďalej zostáva témou, ktorá sa nachádza na periférii protipožiarnej bezpečnosti v 

mnohých priemyselných oblastiach napriek tomu, že dôsledky takýchto požiarov a 

výbuchov môžu mať katastrofický vplyv na hmotné hodnoty, technológiu a samozrejme 

aj na zdravie a život pracovníkov a zúčastnených osôb. Preto je dôležité poznať 

biologické, environmentálne, fyzikálne, chemické a požiarno-technické vlastnosti 

priemyselného kovového prachu, s ktorým sa v danej technológii pracuje. Jemné častice 

ľahko horia po dosiahnutí bodu vzplanutia a majú tendenciu zapáliť aj hrubšie častice. 

Príklady potenciálnych zdrojov vznietenia sú otvorené plamene, zváracie zariadenia a 

rezacie horáky, zápalky a cigarety, chybné elektrické zariadenia a statické elektrické 

výboje. Je nevyhnutné vyhnúť sa takýmto zdrojom v priestoroch, kde sa vykonávajú 

operácie s výskytom horľavého prachu. [3] 

 

VLASTNOSTI A POŽIARNO-TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY 

VYBRANÝCH HORĽAVÝCH KOVOVÝCH PRACHOV 

Kovové prachy majú mnoho podobných chemických a fyzikálnych vlastností, avšak 

napriek tomu niektoré z nich sa vymykajú zo spoločných charakteristík a závisia od 

konkrétneho prachu. Na obr. 1 je možné vidieť napríklad rôznorodosť farieb pri horení 

niektorých kovových prachov. Mnohé z nich sú využívané napr. v pyrotechnike alebo 

pri výrobe ohňostrojov.   
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Figure  1 Chemical properties of metal dusts - colours of particular metal dusts at burning[4] 

Obrázok 1 Chemické vlastnosti kovových prachov – rôznofarebnosť kovových prachov pri horení 

[4] 

 

Vo všeobecnosti sú kovové prachy náchylnejšie na zapálenie a horia rýchlejšie 

a dosahujú väčšiu hodnotu tlaku ako iné horľavé prachy. Kvôli oveľa mohutnejšej 

deflagrácii a možnej explózii sa musia prijímať preventívne opatrenia. Z kovov je 

najčastejšie využívaný hliník, horčík a titánium. [5]  

Na to, aby mohlo dôjsť k výbuchu horľavého prachu, musia byť súčasne splnené 

nasledujúce podmienky: prítomný horľavý prach, iniciačný zdroj, kyslík (resp. vzduch), 

rozptýlenie daných prachových častíc a ich prítomnosť v uzavretom priestore. Tieto 

podmienky sa tiež nazývajú ako päťuholník výbuchu horľavého prachu.  

 

Experimentálnymi skúškami možno získať informácie o mnohých základných požiarno 

– technických charakteristikách prachov, medzi ktoré zaraďujeme napr. dolnú medzu 

výbušnosti, maximálny výbuchový tlak, maximálnu rýchlosť nárastu tlaku, výbuchovú 

konštantu KSt, minimálnu iniciačnú energiu, teplotu vzplanutia usadeného prachu, 

teplotu vznietenia usadeného prachu, teplotu horenia usadeného prachu, teplotu 

vznietenia rozvíreného prachu, limitný obsah kyslíka.  

 

Pri technológiách spracúvajúcich alebo recyklujúcich kovy, pri strojoch, ktoré sa 

vyuˇ´zívajú napr. na rezanie alebo drvenie kovovstrojoch na spracovanie a recykláciu 

kovov stroje na spracovanie, dochádza k vytváraniu tepelnej energie a iskrám, čo môže 

spôsobiť zapálenie. Aj pri neprítomnosti iskier sa prach môže spontánne vznietiť, ak 

teplota prachu alebo povrchu dosiahne minimálnu teplotu vzplanutia prachu. Aj keď to 

platí pre všetky horľavé materiály, riziko požiaru a výbuchov je vyššie pri kovových 
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prachoch, pretože procesy, pri ktorých sa vytvára prach z kovu, vytvárajú podmienky, 

ktoré vedú k samovznieteniu. Dokonca aj v systéme mokrého zberu prachu môže 

emulzia na báze vody reagovať s kovovým prachom a vytvárať vodík, ktorý má veľmi 

nízku iniciačnú energiu a môže viesť k samovznieteniu. Kovy a kovový prach majú 

oveľa vyšší energetický obsah ako organické materiály. To vedie k veľmi dlhej dobe 

horenia a vyššej teplote horenia. Taktiež bežné hasiace činidlo, ako je voda alebo 

hydrogenuhličitan sodný, sa nemôže použiť na požiar kovového prachu, pretože by 

mohol spôsobiť chemické reakcie s kovom a urýchliť tak horenie až na explóziu. Iba 

hasiaca látka triedy D je účinná. Avšak dokonca aj hasiaca látka triedy D môže udržať 

požiar kovového prachu len pod kontrolou; nemôže úplne uhasiť plameň, pretože 

vznikajúce teplo je príliš veľké. [6, 9] 

 

PRÁVNE NORMY 

V oblasti zaistenia bezpečnosti pred výbuchom na úrovni Európskej únie platí smernica 

94/9/EC Európskeho parlamentu a rady o aproximácii vnútroštátnych právnych 

predpisov členských štátov, týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na 

použitie v potenciálne výbušnej atmosfére, označovaná tiež ako ATEX 100 

(Atmospheres Explosibles). Druhou základnou časťou direktívy ATEX je smernica 

99/92/EC o minimálnych požiadavkách na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

zamestnancov vystavených riziku výbušných prostredí. Všeobecne sa označuje ako 

ATEX 137.  

 

V slovenskom práve majú tieto smernice podobu v nariadeniach vlády č. 393/2006 Z.z., 

resp. 117/2001 Z.z. Nariadenie vlády 393/2006 Z.z. stanovuje zamestnávateľom 

požiadavky a postup pri zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v prostredí s 

nebezpečenstvom výbuchu. Nariadenie vlády 117/2001 Z.z. stanovuje výrobcom 

zariadení a ochranných systémov požiadavky a postup pri kategorizácii, certifikácii a 

všeobecnom uvádzaní na trh výrobkov alebo ochranných systémov určených do 

prostredia s nebezpečenstvom výbuchu. Okrem toho existujú európske normy, ktoré 

boli vydané aj ako slovenské technické normy a zaoberajú sa problematikou ochrany 

pred výbuchom. Vývojárov a výrobcov ochranných systémov sa dotýkajú ďalšie normy, 

ktoré súvisia s potlačením, odľahčením a zabránením prenosu výbuchu [7]. 
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ZÁVER 

Na elimináciu explozívnej zmesi prachu s kyslíkom možno použiť napr. priemyselné 

vysávače, aby sa zabránilo usádzaniu prachu alebo čistenie filtračných zariadení od 

sedimentov, pridávanie inertných látok (napr. dusík, oxid uhličitý, vodná para, vápenec) 

do priestorov s explozívnou atmosférou s cieľom udržať koncentráciu kyslíka pod 

limitnou hranicou (napr. v mlynoch, sušiarňach, atď.). Ak sa podarí udržať v priestore s 

nebezpečenstvom výbuchu podtlak pod určitou hodnotou, je vznik výbuchu vylúčený. 

Všeobecne možno povedať, že pri absolútnom tlaku 10 kPa nemožno očakávať pri 

výbušných zmesiach prachov so vzduchom explóziu [8].  

 

Pri sekundárnej ochrane ide o elimináciu iniciačných zdrojov, ktorými môžu byť napr. 

horúce povrchy, plameň, horúce plyny, mechanické iskry, elektrické prevádzkové 

zariadenia. Príslušný iniciačný zdroj sa eliminuje úplným vylúčením z explozívnej 

atmosféry, alternatívnym nahradením a výberom vhodnejšieho alebo dodržiavaním 

prísnych bezpečnostných opatrení pri prevádzke vo výbušnej atmosfére. V prípade 

nemožnosti použitia aktívnej ochrany musia byť zariadenia konštruované tak, aby sa 

obmedzili účinky výbuchu na bezpečnostnú úroveň. Medzi takéto opatrenia patrí 

konštrukcia zariadenia, ktorá je odolná voči výbuchu, odľahčenie výbuchu, potlačenie 

výbuchu alebo zabránenie prenosu plameňa a výbuchu na ďalšie časti zariadenia a do 

okolia. Takto výbuchom ohrozené časti zariadenia sa musia konštruovať s určitou 

tlakovou odolnosťou, ktorá zodpovedá očakávanému výbušnému tlaku v príslušnej časti 

zariadenia. 
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Abstract 

Forest fires belong to the most destructive disasters that can affect the forest ecosystem. 

Because of the changing climate, forest fires are increasingly affecting areas with ever 

greater impacts on all living organisms living in the forest and inanimate forest nature. 

This raises the urgent need to detect this type of danger as quickly as possible. One 

option is to monitor and automatically detect emerging fires in remote forest areas. This 

article provides an overview of fire detection and monitoring systems based on cameras. 

The article describes the current state of development and the basic principle of the 

operation of these systems. We also describe several commercial automatic fire 

detection and fire monitoring systems designed by countries facing a high risk of forest 

fires in recent decades. We also introduce detection and monitoring systems that protect 

the forest areas of the Slovak Republic. 

 

Keywords: forest fire, smoke and flame detection, camera monitoring, detection 

techniques 
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ÚVOD 

Lesný požiar je jedným z najvýznamnejších škodlivých činiteľov v lesných a trávnatých 

ekosystémoch a považuje sa za prirodzené riziko, ktoré má mnoho negatívnych 

dopadov v rôznych aspektoch života. Okrem spôsobovania tragických strát na životoch 

ľudí, ale aj zvierat a cenných prírodných a individuálnych hodnôt vrátane tisícov 

hektárov lesa a stoviek domov sú lesné požiare veľkou hrozbou pre ekologicky zdravé 

pestované lesy a ochranu životného prostredia [1-3]. 

 

Vysoký výskyt, ale najmä deštruktívnosť lesného požiaru v posledných rokoch určuje 

dôležitosť predpovede nebezpečenstva vzniku lesných požiarov, ale taktiež ich včasnú 

detekciu. Z tohto dôvodu sa hodnotenie nebezpečenstva vzniku požiaru stalo tzv. 

základným kameňom národných programov pre manažment riadenia požiarov [4,5]. 

Monitorovanie potenciálnych rizikových oblastí a včasné zistenie požiaru môže značne 

znížiť potenciálne škody, ako aj náklady spojené s jeho likvidáciou. Platí tu známe 

pravidlo, ktoré hovorí o množstve vody potrebnej na zahasenie takéhoto požiaru: 1 

minúta – 1 šálka vody, 2 minúty – 100 litrov vody, 10 minút – 1000 litrov vody. Cieľom 

je teda čo najrýchlejšie zistiť vznikajúci požiar, jeho presnú lokalizáciu a včasné 

oznámenie jednotkám vykonávajúcim požiarny zásah. Ďalšími požadovanými 

kritériami hodnotenia sú najmä efektívnosť z hľadiska úspešnosti detekcie, presnosti 

lokalizácie a taktiež efektívnosť z finančného hľadiska [6]. 

 

Cieľom príspevku je základný prehľad techník detekcie a monitorovania lesných 

požiarov využívaných vo svete, ale aj v domácich podmienkach Slovenskej republiky. 

Stručne bude charakterizovaný princíp činnosti daných systémov, využitie v  lesnom 

prostredí, skúsenosti z praktickej prevádzky, ich hodnotenie v zmysle efektívnosti, 

presnosti, všestrannosti a ďalších kľúčových atribútov. Pre lepšie porozumenie budú 

uvedené niektoré komerčné produkty využívané v rozličných častiach na zemi, ich 

výhody a nevýhody, resp. návrhy na vylepšenie daných vlastností systémov. 

  



  [ADVANCES IN FIRE & SAFETY 
ENGINEERING] 2018 

 

 379 

 

TECHNIKY VYUŽÍVANÉ NA DETEKCIU LESNÝCH POŽIAROV 

V súčasnosti existuje niekoľko metód detekcie a zabránenia šírenia sa lesného požiaru, 

kde môžeme zaradiť nasledovné spôsoby: 

- riadené spaľovanie, 

- predpovede z meteorologických staníc (teplota vzduchu, vlhkosť vzduchu, 

rýchlosť vetra, vlhkosť paliva), 

- vyhliadkové/strážne veže, 

- vizuálna detekcia stúpajúceho oblaku dymu, 

- detektory, ktoré zisťujú súradnice úderu blesku, 

- pozorovacie lietadlá/vyhliadkové lety, 

- letecký monitoring (bezpilotné lietadlá), 

- protipožiarnej hliadky, 

- operačné detekčné systémy (satelitné systémy, kamerové systémy, sieť 

bezdrôtových senzorov) [3]. 

 

V tejto práci sa zameriame na skupinu detekčných a monitorovacích systémov, ktoré sú 

využívané v praxi nielen vo svete, kde ničivé lesné požiare dosahujú obrovské škody, 

ale aj v Európe, kde z dôvodu meniacej sa klímy, ktorá vedie stále k dlhším obdobiam 

sucha sa vyskytujú lesné požiare čoraz vo väčšom počte, s vyššími škodami nie len na 

lesnom ekosystéme a na živočíchy obývajúce les, ale aj na výdavky spojené so 

zdolávaním takéhoto požiaru. 

 

Túto skupinu detekčných a monitorovacích systémov môžeme rozdeliť do troch 

základných skupín: 

- pozemné systémy založené na sústave monitorovacích staníc, 

- bezpilotné letecké prostriedky a 

- satelitné systémy. 

 

Pozemné systémy založené na sústave monitorovacích staníc 

K pozemným  systémom na monitorovanie a včasné zistenie vznikajúceho požiaru 

môžeme zaradiť rôzne systémy optických kamier a siete bezdrôtových senzorov. 

Technicky pokročilejší prístup k monitorovaniu lesných požiarov prostredníctvom 
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diaľkovo ovládaných videokamier má v porovnaní s priamym pozorovaním ľudí 

prostredníctvom hliadok na monitorovacích miestach nepomerne viac výhod, ktoré sú: 

- pomocou kamier je človek schopný monitorovať širšiu oblasť pokrytú 

niekoľkými monitorovacími jednotkami, 

- kamery sú zvyčajne vybavené výkonným zoomom, takže pozorovateľ môže 

ľahko priblížiť a prezrieť podozrivé oblasti, 

- systém má zvyčajne schopnosť uchovávať videozáznam aspoň posledných pár 

dní, pre prípadnú analýzu po požiari, 

- aplikácia monitorovacích staníc nie je obmedzená len na úlohy prevencie 

lesných požiarov, ale môže byť použitá pri požiari ako vzdialené video pre 

riadiacich dôstojníkov [7]. 

 
Figure 1 The difference between observing by person through patrols and remote monitoring via 

video cameras [7] 

Obrázok 36 Rozdiel medzi pozorovaním človeka prostredníctvom hliadok a vzdialeného 

monitorovania pomocou videokamier [7] 

 

V pozemných systémoch sa využívajú rôzne typy snímačov detekcie požiaru, ako napr.: 

- videokamery citlivé na viditeľné spektrum – detekcia je založená na 

rozpoznávaní dymu počas dňa a rozpoznávania plameňa v nočných hodinách, 

- termálne infračervené kamery, 

- optická spektrometria, ktorá identifikuje spektrálne charakteristiky dymu, 

- systém LIDAR, ktorý meria laserové svetlo rozptýlené časticami dymu, 

- systém RASS (Radio-Acoustic Sounding System) na diaľkové meranie teploty 

a tepelné snímanie konkrétnej lesnej oblasti, 

- systém VAS (Acoustic Volumetric Scanner), ktorý rozpozná emisné spektrum 

požiaru ako výsledok akustického snímania, 



  [ADVANCES IN FIRE & SAFETY 
ENGINEERING] 2018 

 

 381 

 

- sieť bezdrôtových senzorov, kde v lese je rozmiestnených niekoľko uzlov 

snímačov, ktoré merajú rôzne environmentálne faktory používané na detekciu 

požiaru [8]. 

 

Každá technológia má svoje výhody a nevýhody. Napríklad infračervené a laserové 

systémy sú citlivejšie a vytvárajú menej falošných poplachov, ale ich cena je pomerne 

vysoká v porovnaní s videokamerami (CCD) pre viditeľné spektrum. Ďalším prvkom 

videokamery CCD, ktoré sú dnes na trhu, je ich duálna citlivosť. Jedná sa o farebné 

kamery citlivé vo viditeľných spektrách počas dňa a čiernobiele kamery citlivé 

v blízkosti infračerveného spektra počas noci [9]. 

 

Taktiež systém LIDAR má potenciál byť efektívnym systémom na detekciu požiaru, 

avšak vyžaduje osvetlenie horizontu laserovým lúčom, ktoré spôsobuje riziko pre 

verejné zdravie [8]. Systém RASS sa zakladá na pravidle, že teplý vzduch rýchlo stúpa, 

a ak sa pravidelne vytvára teplotná mapa vzduchu bezprostredne nad stromami, je 

možné okamžite identifikovať náhle zmeny teploty. Celý systém je založený na dvoch 

hlavných zariadení: radary ukotvené na veži a zdroj zvuku. Zatiaľ, čo zdroje zvuku 

vytvárajú zvukové vlny s určitou frekvenciou a určitou úrovňou výkonu, radar 

nepretržite kontroluje akustické vlny. Ako je známe, rýchlosť zvukovej vlny je 

ovplyvnená teplotou vzduchu. Radar potom dokáže skenovať rozdiely v rýchlosti 

akustických vĺn generovaných zdrojmi zvuku, pravidelne merať teplotu vzduchu 

bezprostredne nad stromami na ploche 12 - 28 km2 v závislosti od umiestnenia zdroja 

zvuku. Softvér, ktorý je vložený do radaru vytvára teplotnú mapu regiónu a uchováva 

teplotné údaje pre budúce použitie. Následne softvér kontroluje okamžité zmeny teploty 

a keď sa zistí náhle zvýšenie, upozorní príslušného zamestnanca, ktorý má celý systém 

pod dohľadom [10]. 

 

V súčasnosti je k dispozícii niekoľko komerčných automatických systémov na detekciu 

požiaru a automatických monitorovacích systémov, ktoré sú uvedené pod rôznymi 

obchodnými názvami. Taktiež je dôležité chápať rozdiely medzi automatickými 

detekčnými systémami požiaru a automatickým systémom sledovania a monitorovania 

požiaru. Automatické systémy detekcie požiaru sa využívajú iba pre včasnú detekciu 

lesných požiarov. Automatické systémy na sledovanie a monitorovanie požiaru okrem 
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funkcie na detekciu požiaru zvyčajne majú veľa ďalších funkcií, ako napr. sledovať 

videá zo vzdialeného počítača, výpočet rizika požiaru, simulácia šírenia požiaru 

a podobne. 

V posledných desaťročiach si takmer každá krajina, ktorá čelí vysokému riziku lesných 

požiarov navrhla a vyvinula najmenej jeden takýto systém. Medzi najznámejšie možno 

zaradiť napr.: iForestFire® (Chorvátsko), FireHawk® (Južná Afrika), ForestWatch® 

(Južná Afrika), Ciclope® (Portugalsko), Adelie® (Francúzsko), Forest Fire Finder® 

(Portugalsko), FireWatch® (Nemecko), Forest Ranger® (Švajčiarsko), WFDS – 

Wildland Fire Detection System® (USA), AlarmEye® (Veľká Británia), ForestVu® 

(Veľká Británia), Lesnoy Dozor (Rusko), WarningEye® (Izrael), SR-7® (Španielsko), 

Dat-Con® (Slovinsko) [11]. 

 

iForestFire (Intelligent ForestFire monitoring system) – Chorvátsko 

iForestFire je inteligentný a integrovaný video monitorovací systém pre včasné 

odhalenie lesných požiarov. Lesné požiare sa zisťujú v začiatočnej fáze s použitím 

pokročilých metód spracovania obrazu a analýz obrazu. Inteligentné algoritmy 

rozpoznávania požiaru automaticky analyzujú obrazy a snažia sa nájsť vizuálne 

príznaky lesného požiaru počas dňa alebo v nočných hodinách. Ak systém zaznamenal 

niečo podozrivé, vygeneruje predbežný poplach a viditeľne označí príslušnú časť na 

obrazovke. Následne operátor skontroluje vyznačenú časť obrazu a rozhodne, či sa 

jedná skutočne o lesný požiar alebo nie. 

 

iForestFire je webový informačný systém (WIS) a jediným používateľským rozhraním 

je štandardný webový prehliadač. Systém je založený na poľných jednotkách a 

centrálnej jednotke. Zariadenie zahŕňa dennú a nočnú videokameru založenú na IP 

kamere a miniatúrnu IP stanicu a minimálne meteorologickú stanicu založenú na IP 

pripojenú káblovou alebo bezdrôtovou sieťou LAN k centrálnej procesorovej jednotke, 

kde je všetka archivácia analýzy, výpočtu, prezentácie, obrázkov a dát. Jeho štruktúra je 

znázornená na obrázku 2. 
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Figure 2 The structure of iForestFire system 

Obrázok 37 Štruktúra systému iForestFire [12] 

 

O systéme sa hovorí ako o integrovanom, pretože využíva tri typy dát: 

- video dáta zaznamenané v reálnom čase pre automatickú detekciu požiaru, 

- aktuálne meteorologické údaje – používajú sa na odstránenie falošných 

poplachov, na výpočet indexu nebezpečenstva lesných požiarov počas prevencie 

alebo v kontrolnej fáze, 

- geografický informačný systém – obsahuje geografické informácie, vegetačné 

mapy, dopravnú sieť, vodné zdroje, históriu požiarov, topografiu, zdroje 

dažďovej vody, turistické trasy a pod) [12-15]. 

 

FireHawk – Južná Afrika 

FireHawk je počítačom podporovaný systém detekcie požiaru a riadenia rizík riadený 

operátorom pomocou kamier, ktoré skenujú oblasť o 360 stupňov za menej ako štyri 

minúty. Tieto rotujúce digitálne kamery pokrývajúce veľké lesné oblasti prenášajú 

informácie do operačného centra, ktoré môže byť vzdialené až 65 kilometrov. Následne 

sú obrázky analyzované sofistikovaným softvérom FireHawk, ktorý dokáže rozlíšiť 

medzi plameňom, dymom a tlením a automaticky vyvolá poplach. Čo robí systém tak 

cenným, je jeho vysoko interaktívna povaha – operátori nie sú povinní pasívne čakať na 
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prichádzajúce informácie. Každá kamera je vybavená rádiovým prijímačom, ktorý 

umožňuje obsluhe manipulovať s ním na diaľku bez toho, aby to ovplyvnilo iné kamery 

v systéme. Pomocou ovládacieho panelu videa môže operátor približovať a nakláňať 

každú kameru v ľubovoľnom smere a priblížiť akúkoľvek monitorovanú oblasť. Okrem 

toho je softvér prepojený s databázou geografického informačného systému (GIS), ktorý 

poskytuje operátorom dodatočné informácie o sledovanej oblasti. Napr. každý 

vzniknutý požiar sa môže porovnávať rôznymi kamerami, aby sa určili jeho presné 

súradnice. Mapy GIS sa používajú aj na identifikáciu najrýchlejšej a najbezpečnejšej 

cesty k požiaru. V neposlednom rade je databáza GIS priebežne aktualizovaná a môže 

sa použiť na predpovedanie oblastí, ktoré sú najviac ohrozené požiarom. Keďže systém 

je veľmi úspešný, rozširuje sa aj na ďalšie regióny Južnej Afriky, keďže lesnícke 

spoločnosti a vlastníci súkromných plantáží si uvedomujú jeho obrovský potenciál 

rýchlejšie a účinnejšie reagovať na vznikajúce požiare. Medzi ďalšie výhody tohto 

systému patrí: 

- jeden operátor môže monitorovať až 15 nainštalovaných kamier, 

- kompatibilita softvéru s operačnými systémami, 

- automatická detekcia dymu a plameňa 24 hodín denne, 

- možnosť nastavenia viacerých časových zón – deň, noc a súmrak, 

- možnosť hlásenia viacerých poplachov, 

- kamery pokrývajú polomer do vzdialenosti až 15 km od miesta inštalácie, 

v závislosti na poveternostných podmienkach, topografii a optimálnej detekčnej 

vzdialenosti určenej počítačom podporovanou simuláciou pre konkrétnu oblasť 

[16,17]. 

 

Forest Fire Finder – Portugalsko 

Systém Forest Fire Finder (FFF) je elektronické zariadenie, ktoré vykonáva 

spektroskopickú analýzu ovzdušia nad sledovanou oblasťou s cieľom zistiť prítomnosť 

dymu. Tento jedinečný, inteligentný a zložitý systém je založený na analýze atmosféry 

namiesto detekcie plameňa ako je to u iných systémov využívaných na detekciu lesných 

požiarov. Detekcia dymu závisí od emisií požiaru, ktoré ovplyvňujú zloženie atmosféry 

a algoritmy systému spektroskopie, ktoré umožňujú zistiť tieto zmeny. Detekčný systém 

sleduje spôsob, akým atmosféra absorbuje slnečné svetlo. Absorpcia závisí od 

prítomnosti chemických látok a celkového zloženia atmosféry. Rozdielne zloženie má 
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rôzne absorpčné správanie. Z tohto dôvodu systém FFF indikuje rôzne druhy dymu v 

závislosti na zdroji v rozmedzí 15 km ako je napríklad dym z prírodných požiarov 

alebo dym z priemyslu. Na obrázku 3 (a) je zobrazený nainštalovaný systém FFF na 

severe Portugalska a obrázok 3 (b) zobrazuje základný princíp systému [18,19]. 

  
Figure 3 Forest Fire Finder system installed in the north of Portugal (a);  

       The FFF system principle, which continuously monitors the tracking area (b) 

Obrázok 38 Systém Forest Fire Finder inštalovaný na severe Portugalska (a); Princíp systému FFF, 

ktorý nepretržite monitoruje sledovanú oblasť (b) [18] 

 

ForestWatch – Južná Afrika 

Systém ForestWatch vyvinutý spoločnosťou EnviroVision Solutions PTY Ltd. 

založenou v Juhoafrickej republike je jedným z najpokrokovejších automatizovaných 

systémov detekcie a monitorovania lesných požiarov na svete. Kombináciou 

programovateľných kamier s vysokým rozlíšením a softvéru na spracovanie obrazu 

používa počítačový systém ForestWatch matematický algoritmus na analýzu snímok 

krajiny a automaticky zisťuje zmeny, medzi ktorými môže byť napr. stúpajúci dym. 

Keď systém identifikuje dym, upozorní operátora v kontrolnom stredisku. Obsluha má 

možnosť kedykoľvek prevziať kontrolu nad niektorou z kamier a bližšie preskúmať 

indikovaný incident. Systém pracuje s tzv. digitálnym modelom terénu, na ktorom 

zobrazuje identifikované incidenty. Pri zobrazení incidentu má obsluha k dispozícii 

zobrazený digitálny model terénu, mapu a dáta z kamery. Potenciálny požiar je 

zaznačený na mape i digitálnom modeli terénu, k dispozícii sú taktiež GPS súradnice 

[20,21].  

  

a b 
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Neoddeliteľnou súčasťou systému je metodika identifikácie požiaru. Príklad 

identifikácie požiaru možno zahrnúť do piatich krokov: 

1. vznik požiaru, 

2. systém identifikuje požiar, obsluha riadiaceho centra je upozornená vizuálne 

i zvukovo, 

3. obsluha riadiaceho centra preberie kontrolu nad kamerou príslušnej pozorovacej 

veže, 

4. na základe bližšej analýzy situácie identifikuje či ide o kontrolovaný, alebo 

nekontrolovaný požiar a 

5. nekontrolovaný požiar nahlási na dispečink HaZZ. 

Výhodou použitia systému je, že obsluha je schopná dodať záchranným zložkám GPS 

súradnice požiaru, čím sa podstatne uľahčuje a urýchľuje lokalizácia a následná 

likvidácia požiaru.  

Systém ForestWatch sa skladá z viacerých komponentov, ktoré plnia čiastkové úlohy 

v rámci fungovania systému. Sú to: 

- kamera umiestnená na pozorovacej veži (Pelco Esprit), 

o  rozsah otáčania – 360 stupňov 

o  rozsah naklápania +33/-83 stupňov 

o  automatické zaostrovanie 

o  38-krát optický zoom 

o  citlivosť od 0,0005 luxov 

- priemyselný počítač (ISE – Image Sampling Engine), 

- komunikačný subsystém, 

- softvér ForestWatch [22]. 

 

Priebeh práce systému je možné rozdeliť do troch etáp: 

1. Zobrazovacia etapa 

Pozostáva z namontovanej kamery alebo kamier, zdroja napájania a priemyselného 

počítača (ISE – Image Sampling Engine). Kamera je namontovaná v optimálne vysokej 

polohe, napríklad na existujúcich telekomunikačných stožiaroch alebo na špeciálne 

zostrojenom stožiari. Najdôležitejšie je, aby kamera mala neobmedzený 360 stupňov 

panoramatický pohľad na okolie. Kamera pracuje 24 hodín denne a je naprogramovaná 

tak, aby sa nepretržite otáčala a skenovala vopred nastavenú oblasť krajiny v optimálnej 
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vzdialenosti až 16 km. Jedna kontrola trvá približne 2 - 6 minút. Kamera zachytáva sled 

statických záberov v každej sekcii, ktoré sú predtým, ako budú prenesené do 

operačného centra na analýzu systémovým softvérom sú priemyselným počítačom ISE 

optimalizované (stabilizované, komprimované). 

 

2. Komunikačná etapa 

Pripravené dáta sú odosielané komunikačným subsystémom do riadiaceho centra. 

Komunikačné spojenie môže mať formu bezdrôtového pripojenia, optického kábla, 

mikrovlnného spojenia alebo satelitného pripojenia. Forma komunikačného spojenia 

závisí od umiestnenia kamery, t.j. či oblasť je prístupná s dobrým sieťovým pokrytím 

alebo sa nachádza v odľahlej oblasti. Vzhľadom na vzdialenú polohu mnohých kamier 

sa najčastejšie používa mikrovlnné spojenie [20,21]. 

 

 

Figure 4 Scheme of ForestWatch system operation 

Obrázok 39 Schéma fungovania systému ForestWatch [22] 

 

3. Vyhodnocovacia etapa 

Operačné stredisko alebo riadiace centrum je posledná časť, kde sú snímky z kamier 

automaticky analyzované pomocou softvéru ForestWatch a prezerané príslušnou 

obsluhou na počítači. S použitím multi-view displeja môže obsluha sledovať súčasne až 
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8 kamier, čo umožňuje panoramatické zobrazenie a efektívne sledovanie oveľa väčšej 

oblasti než tomu bolo v minulosti. 

 

Okrem toho obsluha pracuje s tromi ďalšími obrazovkami, resp. s tromi rôznymi 

oknami na tej istej obrazovke počítača, ktoré fungujú ako: 

Obrazovka detekcie: Počítačový softvér ForestWatch automaticky porovnáva súbory 

záberov nasnímaných kamerou priamo na mieste a vyhľadáva zmeny vzhľadu krajiny, 

ktoré môžu byť spôsobené dymom. Keď je zistený potenciálny problém, spustí sa alarm 

a na bočnej strane obrazovky sa zobrazí zoznam obrázkov, ktoré si vyžadujú 

preskúmanie operátora. 

Obrazovka zobrazenia: Po upozornení na potenciálny problém môže operátor použiť 

nekomprimované videozáznamy (optimalizované na 8 snímok za sekundu) a ručným 

ovládaním kamery (posúvanie, naklonenie, priblíženie) skontrolovať oblasť problému 

a potvrdiť alarm. 

Obrazovka GIS: Kliknutím na problémovú oblasť na obrazovke ,,detekcia“ sa tento bod 

okamžite zvýrazní na mape terénu obrazovky GIS. Spolu s presnými geografickými 

súradnicami táto obrazovka zvýrazní ďalšie dôležité priestorové informácie, ako sú 

hranice vlastníctva alebo smer vetra [20,21]. 

 

Systém rozlišuje tri možné stavy upozornenia: 

Nový požiar – systém upozorní, že sa v indikovanej oblasti nachádza požiar. 

Starý požiar – systém upozorní, že v indikovanej oblasti sú ešte stále známky už 

zaznamenaného horenia. 

Neidentifikovaný stav – systém si nie je istý a vyžaduje interakciu obsluhy [23]. 

  
Figure 5 Control center and monitoring camera 

Obrázok 40 Riadiace centrum a monitorovacia kamera [23] 
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Systém ForestWatch od spoločnosti EnviroVision Solutions nie je jediným systémom 

na detekciu a monitorovanie lesných požiarov, avšak patrí medzi jeden z najlepšie 

vyskúšaných a testovaných nástrojov, ktoré sa už viac ako desaťročia používajú po 

celom svete na ochranu lesných spoločenstiev proti lesným požiarom.  

Predsa má mnoho ďalších výhod a funkcií, ktoré sa odlišujú od konkurenčných 

systémov. Sú to napr.: 

- vizuálny systém, ktorý využíva mapy a iné GIS vrstvy, 

- systém využíva plné spektrum farieb, čo robí systém citlivejším oproti 

čiernobielym snímkam, 

- možnosť integrácie pripojenia na operačné stredisko HaZZ, polície, 

- detekcia do vzdialenosti 40 km, 

- inteligentný digitálny systém s výkonnými kamerami, digitálnymi snímkami 

s vysokým rozlíšením a inými pokročilými snímačmi oproti bežným CCTV 

(Closed-Circuit Television) kamerám s nekvalitným videozáznamom, 

- nočná detekcia pre ochranu 24 hodín denne – využitie infračerveného rozhrania 

na zvýšenie citlivosti detekcie v noci, 

- program zahŕňa nočný režim, ktorý umožňuje, aby bol denný obraz využitý cez 

nočnú vizualizáciu a 

- dodatočné informácie zo snímačov (napr. teplota, rýchlosť vetra, smer vetra) 

[20,21]. 

Okrem uvedených výhod priamej protipožiarnej ochrany uvedený systém poskytuje aj 

nástroje a možnosti pre efektívnu správu a monitorovanie lesných porastov vo vzťahu 

k problematike: 

- nelegálnej ťažby dreva, 

- nelegálneho pohybu osôb a motorových vozidiel, 

- nelegálneho lovu zveri resp. pytliactva, 

- pohybu a migrácie zveri a tým aj k podpore ochrany lesov a lesného 

hospodárstva ako celku [23]. 
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FireWatch – Nemecko 

Systém na detekciu lesných požiarov FireWatch je založený na technológii, ktorú 

vyvinul nemecký letecký inštitút (German Aerospace Institute DLR) ako súčasť misie 

NASA Mars Pathfinder. Európska vesmírna agentúra mala zodpovednosť za prieskum 

povrchu Marsu pred pristátím vozidla Pathfinder na červenej planéte v deväťdesiatych 

rokoch minulého storočia. Túto patentovanú technológiu skenovania využila spoločnosť 

IQ wireless GmbH, kde ďalším technologickým rozvojom navrhla detekčný 

a monitorovací systém FireWatch.  

Systém FireWatch monitoruje krajinu pomocou sofistikovanej jednotky snímačov 

(senzorov) na zhromažďovanie údajov. Senzory sú namontované na existujúcich 

telekomunikačných stožiaroch, alebo na tento účel novovybudovaných stožiaroch 

a otáčajú sa o 360 stupňov každých 4 až 8 minút, pričom snímač zachytáva tri obrázky 

v každom 10 stupňovom rozsahu otáčania. V panoramatickom zobrazení sa vytvorí 

kombinácia 36 obrázkov, ktoré sa nasmerujú späť do centrálneho systému v kontrolnej 

miestnosti. Každý optický snímač má rozpoznávací rozsah až do 40 km v závislosti od 

topografie s vizuálnym rozlíšením 1280 x 1024 pixelov CCD v závislosti od 

konfigurácie objektívu. 

Systém je založený predovšetkým na skorú detekciu dymu a ako taký nemusí 

odďaľovať upozornenie než sa objavia prvé plamene. Optický senzor funguje tak, že 

zisťuje digitálny rozdiel medzi 16 384 odtieňmi šedej farby  a má množstvo 

sofistikovaných matematických algoritmov, ktoré dokážu rozpoznať jedinečné 

vlastnosti dymu. To znamená, že v mnohých prípadoch dokáže rozpoznať rozdiel medzi 

dymom z horenia, hmlou, oblakom alebo prachom. Len čo je zistený dym z požiaru, 

systém upozorní operátora v kontrolnej miestnosti, kde môže ďalšia analýza skúsenej 

obsluhy určiť, či je vyvolaný poplach oprávnený, alebo sa jedná o falošné upozornenie. 

Keďže snímač má schopnosť presne určiť umiestnenie detegovaného dymu cez 

topografické údaje, hasičské jednotky dostanú presnú polohu požiaru a môžu okamžite, 

a správne nasadiť sily, a prostriedky na vykonanie účinného zásahu. Taktiež optické 

senzory poskytujú údaje, ktoré umožňujú obsluhe vyčítať dôležité informácie napr. 

rozsah požiaru, rýchlosť šírenia, smer šírenia a pod. 
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Systém pracuje 24 hodín denne, po celý rok. Z tohto dôvodu optický senzor využíva 

vylepšenú spektrálnu citlivosť s možnosťou snímania blízko infračerveného rozhrania 

(NIR). To umožňuje detekciu v širokom rozsahu vlnovej dĺžky viditeľného svetla (480 

až 1200 nm) cez deň alebo v noci, oproti detekcii ľudským okom alebo CCTV kamerou, 

ktorá má rozsah iba 400 až 750 nm. 

Okrem kvality a rozlíšenia optických systémov je nastavenie detekčného rozsahu 

v teréne a v atmosférických podmienkach kľúčové. Systém FireWatch  pri umiestňovaní 

senzorov v teréne zohľadňuje všetky tieto podmienky. Na obrázku 6 je zobrazená 

detekčná vzdialenosť vo vzťahu k zakriveniu povrchu a obrázok 7 nám zobrazuje 

presnosť detekcie vo vzťahu k meranej vzdialenosti [24-26]. 

 
Figure 6 Detection distance in relation to curvature of the surface 

Obrázok 41 Detekčná vzdialenosť vo vzťahu k zakriveniu povrchu [24] 

 
Figure 7 Detection accurancy in relation to the measured distance 

Obrázok 42 Presnosť detekcie vo vzťahu k meranej vzdialenosti [24] 
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Systém FireWatch používa na rýchlejšiu detekciu dymu BW optické snímače, pričom 

snímky majú 4-krát lepšie rozlíšenie ako CCTV kamery. CCTV kamery sa využívajú na 

sledovanie dopravy alebo na kancelárske resp. bezpečnostné sledovanie. Jednou z ich 

úloh je preniesť farebné obrazy z monitorovacích udalostí. To znamená, že signál musí 

byť rozdelený na farebné zložky modrej, zelenej a červenej farby. Tieto farebné filtre 

však znižujú intenzitu svetla, čo vedie k tomu, že sa nepodarí pokryť celý rozsah 

vlnovej dĺžky, ktorý by sa mohol prispôsobiť požiaru. Preto CCTV kamery môžu 

vynechať určité oblaky dymu resp. bude potreba dlhšieho času na detekciu dymu. 

Navyše kvôli farebným filtrom kamery CCTV trpia nedostatkom kontrastu dymu oproti 

zelenému pozadiu, ktoré obyčajne charakterizuje les alebo kroviny. Obrázok 8 nám 

ukazuje rozdiel medzi detekciou systému FireWatch a najmodernejšou CCTV kamerou 

[24]. 

 
Figure 8 Photography made by specialized optical sensor of the FireWatch system (distance from 

the cloud of smoke about 8 km); The same photo created by state-of-the-art CCTV camera (the 

smoke cloud is not clear) 

Obrázok 43 Fotografia vytvorená špecializovaným optickým senzorom systému FireWatch 

(vzdialenosť od oblaku dymu cca 8 km); Rovnaká fotografia vytvorená najmodernejšou CCTV 

kamerou (oblak dymu nie je zjavný) [24] 

 

Takisto veľkou výhodou tohto systému je, že ponúka najnižšie investičné a prevádzkové 

náklady v porovnaní s konkurenčnými riešeniami. Významným parametrom pre 

ekonomické hodnotenie sú náklady na plochu, ktorá sa má monitorovať a až druhým 

parametrom sú náklady na systém. Obrázok 9 nám znázorňuje porovnanie medzi 

inštaláciou CCTV kamerami na rozlohe 310 000 hektárov, kde by sme potrebovali 25 

systémov a 5 riadiacich centier, so systémom FireWatch s 10 systémami a 2 riadiacimi 

centrami, ktoré monitorujú rovnakú oblasť [24]. 
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Figure 9 Cost comparison between CCTV cameras and FireWatch system 

Obrázok 44 Porovnanie nákladov medzi CCTV kamerami a FireWatch systémom [24] 

 

POUŽITIE DETEKČNÝCH A MONITOROVACÍCH SYSTÉMOV NA ÚZEMÍ 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Protipožiarny monitorovací systém ForestWatch 

Na území Slovenskej republiky boli v minulosti implementované dva systémy na 

detekciu a monitorovanie lesných požiarov. V roku 2008 bol vybudovaný stacionárny 

protipožiarny monitorovací systém ForestWatch. Projekt stacionárneho protipožiarneho 

monitoringu bol realizovaný na odštepnom závode Kriváň s pokrytím približne 60 000 

ha lesov, prevažne v správe a užívaní Lesov SR, š.p.. V rokoch 2008 a 2009 sa vykonali 

práce spojené s prípravou, realizáciou, pilotnou prevádzkou a vyhodnotením 

využiteľnosti systému. Dospelo sa k záveru, že systém je funkčný a vhodný na širšie 

nasadenie v podmienkach lesov Slovenska. Slovenská republika patrí medzi 

najlesnatejšie krajiny Európy, keďže lesy pokrývajú skoro 41 % výmery štátu, čo 

predstavuje 1 934 000 ha. Riešenie ochrany lesa stacionárnym protipožiarnym 

monitorovacím spôsobom sa ukázalo ako efektívny doplnok k pozemnému a leteckému 

monitoringu. Jedným z nedostatkov úspešnej prevádzky systému sa ukázali problémy 

spôsobené silnými búrkami v danej oblasti a následnými výpadkami napájania 

elektrickou energiou [22,23]. 
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Automatizovaný stacionárny detekčný systém (ASDS) pre včasnú detekciu lesných 

požiarov 

Nasledujúcim systémom na detekciu lesných požiarov, ktorý bol vybudovaný na území 

Slovenskej republiky je automatizovaný stacionárny detekčný systém (ASDS) pre 

včasnú detekciu lesných požiarov. Pre monitoring pomocou ASDS boli vybraté oblasti, 

ktoré patria do území najviac ohrozených rizikom vzniku požiaru a ktoré sú významné 

aj z hľadiska ochrany prírody a krajiny. Ide predovšetkým o vytypované lokality vo 

Vysokých a Nízkych Tatrách, ale aj v oblasti Záhoria. Pre oblasť Vysoké Tatry a Nízke 

Tatry sa jedná o plochu 4598 km2 a pre záujmové územie Záhorie ide o plochu 2116 

km2.  

Každé územie je monitorované 6 detektormi, pričom každá lokalita má vlastné riadiace 

centrum. Pre oblasť Nízke Tatry sú stožiare umiestnené v lokalitách Červený Kút, 

Jamník, Liptovský Mikuláš, Svätý Kríž, Nižné Malatiny a Ludrová. Pre oblasť Vysoké 

Tatry sú stožiare umiestnené v lokalitách Spišská Belá, Veľká Lomnica, Zámčisko, 

Štrba, Štrbské Pleso a Vážec. Pre oblasť Záhorie sa jedná o lokality Košarisko, 

Lozorno, Pezinská Baba, Jakubov, Závod a Studienka [27,28]. 

     
Figure 10 Tower with camera system 

Obrázok 45 Stožiare s kamerovým systémom [28] 

 

Systém ASDS je založený na technológii, ktorú využíva už vyššie popisovaný 

protipožiarny systém na detekciu lesných požiarov FireWatch. V slovenských 

podmienkach ASDS umožní nepretržitý monitoring definovaných oblastí 

a predovšetkým skrátenie času detekcie vznikajúceho požiaru, jeho presnú lokalizáciu 

pomocou GPS súradníc a lokalizáciu na digitálnej mape. Vďaka systému ASDS sa 

podstatne zníži riziko vzniku rozsiahlych lesných  požiarov v monitorovaných 
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oblastiach a s nimi súvisiace škody na faune a flóre Slovenskej republiky. 

Implementácia systému zároveň vytvorí podmienky pre nastavenie efektívneho spôsobu 

informovania zložiek integrovaného záchranného systému, predovšetkým Hasičského 

a záchranného zboru, ako aj spôsobu včasného varovania obyvateľstva pred blížiacim sa 

požiarom [27,28].  

 
Figure 11 Coverage of the detection system for the Nízke Tatry locality 

Obrázok 46 Pokrytie detekčným systémom pre oblasť Nízke Tatry [28] 

 

Hlásenie o požiari je zasielané na konkrétne operačné stredisko Krajského riaditeľstva 

HaZZ a ďalším organizačným jednotkám. Oznámenie podozrenia na požiar obsahuje 

miesto požiaru, dátum a čas rozpoznania požiaru, GPS súradnice, stožiar ktorý požiar 

zameral, výňatok z mapy a čierno-bielu fotografiu daného incidentu. Keďže systém je 

prepojený s databázou GIS, operátor môže daný incident zobraziť na topografickej 

mape, ortofotomape, trojrozmernom digitálnom modeli terénu a na mape so 

špeciálnymi lesníckymi prvkami ako sú lesné cesty, hranice organizačných jednotiek 

a podobne. 

Takisto jednotlivé prvky celého systému majú svoje samostatné riešenie bezpečnosti. 

Chránený je každý pozorovací stožiar vybavený detektorom a rovnako aj riadiace 

centrum. Pozorovací stožiar je chránený jednak oplotením, kde vstup na stožiar je 

prostredníctvom bezkontaktnej identifikačnej karty. Medzi ďalšie prvky ochrany patria 

snímače inštalované na oplotení, bezpečnostná kamera a osvetľovacie reflektory. 

Taktiež operátor môže v reálnom čase ovládať kameru a sledovať prípadný zakázaný 

vstup. Pri reálnej hrozbe kontaktuje políciu, centrum podpory ASDS a majiteľa stožiara. 
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Podobne vstup do riadiacich centier je prostredníctvom bezkontaktnej identifikačnej 

karty.  

Zavedením systému sa dosiahlo zlepšenie ochrany pred požiarom v monitorovaných 

oblastiach, zlepšenie ochrany štátneho a súkromného majetku v monitorovaných 

oblastiach, efektívnejšie nasadzovanie zložiek integrovaného záchranného systému 

a zrýchlenie procesu varovania obyvateľstva pred požiarmi [28]. 

 

ZÁVER 

Jedným z najúčinnejších spôsobov ako minimalizovať nebezpečenstvo lesných požiarov 

a s tým súvisiace škody na lesných ekosystémoch ale aj na životoch ľudí je nepretržité 

monitorovanie a včasné odhalenie vznikajúceho požiaru. K tomu nám slúžia systémy na 

detekciu a monitorovanie lesných požiarov. V príspevku sme sa zamerali na pozemné 

systémy, ktoré sú založené na sústave monitorovacích staníc.  

Z porovnania opísaných systémov z pohľadu rýchlosti detekcie stúpajúceho dymu sa 

systém FireWatch javí ako najlepšia voľba. Dôvodom je najmä optický senzor, ktorý 

zisťuje digitálny rozdiel medzi 16 384 odtieňmi šedej farby, ktoré prostredníctvom 

sofistikovaných matematických algoritmov dokážu rozpoznať jedinečné vlastnosti 

dymu. Naopak systémy s farebnými filtrami kamier znižujú intenzitu svetla, čo vedie 

k tomu, že sa nepodarí pokryť celý rozsah vlnovej dĺžky, ktorý je potrebný 

k identifikovaniu požiaru. Okrem toho farebné filtre trpia nedostatkom kontrastu dymu 

oproti zelenému pozadiu, ktoré obyčajne charakterizuje les alebo kroviny. 

Medzi výhody týchto systémov možno spomenúť monitorovanie oblastí veľkého 

rozsahu, detekčná vzdialenosť kamier je niekoľko desiatok kilometrov, využívanie 

systému GIS, presné súradnice požiaru, prepojenie na operačné strediská HaZZ 

i polície, monitorovanie 24 hodín denne a mnoho iných výhod. 

Taktiež sme sa zamerali na ochranu územia Slovenskej republiky pred lesnými požiarmi 

a popísali protipožiarny monitorovací systém ForestWatch, ktorý bol v roku 2008 

vybudovaný v horskom masíve Poľana. Posledným systémom, ktorý bol na našom 

území implementovaný je automatizovaný stacionárny detekčný systém (ASDS) pre 

včasnú detekciu lesných požiarov. Obidva systémy sa osvedčili ako užitočný nástroj na 

včasnú detekciu a neustále monitorovanie území, ktoré sú najviac ohrozené rizikom 

vzniku požiaru a ktoré sú významné z hľadiska ochrany prírodného bohatstva. 
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Abstract 

The aim of this paper is a complex, theoretical and experimental study of fire hazard of 

homologous alcohol series of from methanol to decanol. It analyses in detail the burning 

process itself as well as products that form during combustion of flammable liquids. As 

a result of the increase in industrialization, the use of natural flammable materials (such 

as wood) in construction and the higher consumption of such substances, it is necessary 

to know these processes in order to effectively prevent the hazards associated with it. 

The used experimental procedure was designed to gather the basic parameters from 

small scale tests (using a cone calorimeter) which might be subsequently used to design 

medium scale experiments with greater connection to real fire conditions. 

 

Keywords: alkoholy, horenie, kónický kalorimeter, tepelný tok, požiarno-technické 

parametre 
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ÚVOD 

Z údajov štatistických ročeniek Hasičského a záchranného zboru MV SR (2010, 2011 a 

2012) a výsledkov vedeckej práce Klučku a kol. (2014) vyplýva, že v Slovenskej 

republike vzniklo v rokoch 2010 až 2012 priemerne 12 647 požiarov ročne, následkom 

ktorých bolo usmrtených 47 a zranených 248 osôb za rok. Priemerná priama škoda bola 

viac ako 48 mil. eur za rok. Najčastejšou príčinou vzniku požiaru za sledované obdobie 

bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb (priemerne 8158 požiarov ročne), 

prevádzkovo-technické poruchy (priemerne 1297 požiarov ročne) a úmyselné založenie 

požiaru (priemerne 1167 požiarov ročne). (MARTINKA, 2015) 

 

Horľavé kvapaliny sa stali súčasťou nášho každodenného života. Ich primárne použitie 

je nielen v oblasti výroby, ale taktiež spotreby, a tak sa s nimi môžeme stretnúť vo 

forme napríklad pohonných hmôt, čistiacich prípravkov, farieb, atď. Tieto látky môžu 

spôsobiť značné škody materiálne a ohroziť zdravie a životy človeka, prípadne poškodiť 

životné prostredie. Významné riziko pre človeka predstavujú práve horľavé kvapaliny a 

to najmä v priemysle, poľnohospodárstve, ale i v domácnosti. (ŠENOVSKÝ, M.; a iní., 

2004)  

Keďže dochádza k neustálemu zvyšovaniu spotreby horľavých kvapalín, dostatok 

informácií o nich je predpoklad pre zníženie rizika vzniku havárií a minimalizácii ich 

dopadu na človeka a životné prostredie. Preto, cieľom tohto príspevku zabezpečiť nové 

údaje o horení o pomerne nepreskúmaných látkach ako aj overiť vhodnosť použitej 

metodiky pre dané kvapalné látky.  

 

ROZBOR PROBLEMATIKY 

V súčasnosti je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci národného 

hospodárstva a priemyslu, ktoré vyrábajú, skladujú a spracúvajú mnohotonové objemy 

nebezpečných a potenciálne škodlivých chemických látok zameraná hlavne  

na inžiniersko - technické bezpečnostné opatrenia, ktoré by v prípade havárie viesť 

k bezprostrednému ohrozeniu zamestnancov, objektov a taktiež okolia. Preto je 

nevyhnutné, aby sa pomocou aktuálnych a presných charakteristík daných látok 

navrhovali efektívne a spoľahlivé opatrenia. 
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Zisťovanie príčin vzniku požiarov patrí k významným zložitým technickým disciplínam 

v rámci činností dotýkajúcich sa oboru požiarnej ochrany. Plnenie tejto úlohy nie je 

možné chápať staticky, ale naopak ako stále sa vyvíjajúci proces. Kde je 

bezpodmienečne nutné využívať výsledkov vedy a techniky a nové poznatky v praxi 

účinne aplikovať. Úspešné zisťovanie príčin vzniku požiarov je a bude vždy závislé na 

stále sa doplňujúcich nových poznatkoch, a to nie len z oboru požiarnej ochrany, ale 

tiež z iných oborov ako napríklad stavebníctvo, chémia, elektrotechniky a podobne 

(PEKAR, V.S., a iní, 2011). 

Horľavé kvapaliny patria medzi nebezpečné látky. Ich výroba, skladovanie a doprava 

predstavujú vysoké riziko závažných havárií, ktoré sú spojené s ohrozením životov 

a zdravia nielen zamestnancov právnických osôb, ale aj obyvateľstva. Najmä preprava 

nebezpečných látok predstavuje veľké nebezpečenstvo vzniku požiaru. Vo všetkých 

vyspelých štátoch je venovaná zvýšená pozornosť preventívnym opatreniam. Svedčí 

o tom skutočnosť, že bol prijatý celý rad medzinárodných zmlúv a dohovorov, ktoré 

riešia uvedenú problematiku (KUCHBEL & JANTO, 2002). Tieto dokumenty boli 

implementované v dôsledku výskytu priemyselných havárií. 

 

Rozvoj priemyselnej výroby, zavádzanie nových technológií, používanie stále väčšieho 

množstva a nových druhov nebezpečných látok prináša so sebou značné riziká s 

možnosťou vzniku priemyselných havárií. Za posledných 30 rokov história priniesla 

množstvo priemyselných havárií s následkami na životoch a zdraví ľudí alebo na 

životnom prostredí  (MŽP SR, 2016). 

 

Náhodné úniky automobilových olejov a palív majú veľkú náchylnosť na vznik  

požiarov kaluže (pool fire) v motorovom priestore, s hrozbami ako je pretekanie a 

následné prenikanie plameňa do priestoru pre cestujúcich. Horenie automobilových 

olejov a palív sú možnými príčinami požiaru vo vozidlách v prípade poškodenia 

elektrického systému (SHIELDSL., et al., 1998). Za okolností neočakávaného úniku 

paliva pri porušení nádrže a potrubí alebo pri náraze vozidla sa môžu v motorovom 

priestore vyliať horľavé kvapaliny, ktoré sa spaľujú spolu s rôznymi roztavenými 

polymérnymi zložkami, čím sa zvyšuje intenzita horenia požiaru a prenikanie plameňa 

do priestoru pre cestujúcich (TEWARSON, et al., 2005; TEWARSON, 2005). Taktiež v 

priestore motora je objem kvapalného úniku jedným z najvýznamnejších faktorov, 
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pokiaľ ide o dynamiku požiaru a charakteristiky horenia (GOTTUK & WHITE, 2016). 

Preto by sa mali osobitne zvážiť účinky vonkajšieho tepelného toku a množstvo 

uniknutého paliva, ktoré majú významný vplyv na prevenciu požiaru vozidiel. 

 

Zisťovanie  príčin  vzniku  požiarov  vo  všeobecnosti,  je  veľmi  zložitý  proces. 

Nehovoriac  o vyšetrovaní príčin vzniku požiarov automobilov,  kde na veľmi malom  

priestore  existuje  množstvo  iniciačných  zdrojov  a  množstvo  materiálov  s rôznymi  

požiarnotechnickými vlastnosťami, ktoré ovplyvňujú celý proces horenia automobilu. 

Na základe  spracovaného  komplexného  návrhu  metodiky  vyšetrovania  príčin  

vzniku požiarov automobilov, od základných údajov, cez jednotlivé úkony potrebné 

vykonať na požiarisku, až po odber vzoriek a stanovenie najpravdepodobnejšej príčiny 

vzniku až po uzavretie riešeného požiaru. A práve preto, je veľmi dôležité venovať 

zvýšenú pozornosť neustálemu  vzdelávaniu  zisťovateľov  príčin  vzniku  požiarov,  

napr.  odborno-metodickými zamestnaniami.  (ZACHAR, et al., 2015) 

 

EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

Popis vzoriek 

Alkoholy sú organické zlúčeniny s hydroxylovou skupinou viazanou na atóm uhlíka, 

ktorý nie je súčasťou aromatického kruhu a možno ich triediť z rozličných hľadísk. 

Alkoholy tvoria homologické rady, pri ktorých môžeme sledovať zmeny fyzikálnych 

vlastností, ktoré závisia od ich zloženia a štruktúry. Alifatické jednosýtne alkoholy 

s menším počtom atómov uhlíka sú pri 20 °C kvapalné a od C11 kryštalické.  

Na výskum boli použité vzorky homologického radu základných alkoholov: Metanol, 

Etanol, n-Propanol, n-Butanol, n-Pentanol, Hexan-1-ol, 1-Heptanol, Oktán-1-ol, 1-

Nonanol, 1-Decanol s čistotou (obsahom hlavnej zložky) min. 99.80 vol%, dodané 

spoločnosťou Centralchem, s.r.o., Slovenská republika. 

 

Popis skúšobného zariadenia 

Experimentálna časť tohto článku bola vykonaná pomocou kónického kalorimetra, 

podľa normy ISO 5660-1:2015. Keďže je toto zariadenie primárne určené na testovanie 

tuhých pevných vzoriek, využilo sa modifikované, prídavné zariadenie ktoré, vytvoril 

doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. (Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, 

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave). Ide o prídavné zariadenie umožňujúce 



  [ADVANCES IN FIRE & SAFETY 
ENGINEERING] 2018 

 

 404 

 

merania vzoriek v kvapalnom stave a dosahujúce rovnaké rozmery (priemer 10,6 cm; 

povrch 88,4 cm2) plochy, aké má pôvodný držiak na tuhé vzorky. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Stanovenie parametrov horenia kónickým kalorimetrom bolo vykonané s použitím 

externého tepelného toku 7,5 kW/m2. Tento tepelný tok bol zvolený na základe iniciácie 

vzorky, ktorá vyžadovala najdlhší čas do zapálenia a zároveň nedošlo k prílišnému 

odpareniu vzorky pred spustením merania. Vzorky boli počas skúšky na kónickom 

kalorimetri zaťažené tepelným tokom 7,5 kW/m2. Teplota a relatívna vlhkosť vzduchu v 

laboratóriu boli 26 °C a 25%. Dopad požiaru horľavej kvapaliny na okolie vyjadrujú 

charakteristiky vztiahnuté na uvoľnené teplo a toxicitu splodín horenia.  

 

O rýchlosti uvoľňovania tepla a hlavných splodín horenia z horľavých kvapalín platia 

prakticky tie isté závery ako pre tuhé horľavé látky. Jediným významným rozdielom je 

skutočnosť, že špecifická rýchlosť úbytku hmotnosti (a tým aj špecifická rýchlosť 

uvoľňovania tepla, špecifická rýchlosť uvoľňovania oxidov uhlíka a dymu a špecifická 

rýchlosť spotreby kyslíka) závisí od priemeru nádoby, v ktorej horľavá kvapalina horí. 

Uvedená skutočnosť je príčinou, prečo sa musia výsledky skúšok stanovené v nádobách 

s relatívne malými priemermi (rádovo stovky mm) prepočítavať na podmienky reálnych 

požiarov nádrží horľavých kvapalín (typický priemer nádrže je rádovo jednotky až 

desiatky m). (MARTINKA, 2015) 

 

Na Obr. 1 sú zobrazené priemerné hodnoty rýchlosti uvoľňovania tepla (HRR) 

v rôznych časových intervaloch (60, 120, 180, 240, 300, 360 sekúnd). Možno 

pozorovať, že najvyššie hodnoty boli dosiahnuté propanolom a etanolom, kedy obe 

vzorky prekročili priemernú hodnotu 400 kW/m2. Po propanole dochádzalo 

k postupnému poklesu priemerných hodnôt HRR až po dekanol.   

 

Pre lepšiu predstavu je zaujímavé porovnanie s inými druhmi materiálov. HRR pri 

horení rôznych druhov dreva zaťaženého externým tepelným tokom 25 kW/m2 popisujú 

XU et. al. Na základe ich dosiahnutých výsledkov (prvý pík dosahuje maximálnu 

hodnotu 133 kW/m2) (XU, et al., 2015) je možné povedať, že sa počas horenia 

vybraných alkoholov uvoľňuje podstatne viac tepla ako pri horení dreva, pričom v píku 
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môže byť rozdiel aj viac ako 15-násobný. Násobne nižšie hodnoty boli namerané taktiež 

pre polyméry ako napríklad polyetylén, polymetylmetakrylát, či PVC. 

 

 
Obrázok 47 Priemerné hodnoty rýchlosti uvoľňovania tepla v rôznych časových intervaloch 

Figure 1 Average values of heat release rate during different time intervals  

 

Na Obr. 2 sa nachádzajú maximálne dosiahnuté píky, ku ktorým prislúchajú aj časové 

údaje, v akom boli dosiahnuté. Možno pozorovať postupné zvyšovanie týchto píkov až 

po heptanol, ktorý dosiahol najvyššie hodnoty. Čas do dosiahnutia jednotlivých maxím, 

ktorý sa lineárne predlžoval a iba pri hexanole bol zaznamenaný mierny pokles.  

 

Údaje získané počas skúšky horľavých kvapalín na kónickom kalorimetri nemôžu byť 

aplikované priamo, ale pred ich využitím pre potreby zisťovania príčin vzniku požiarov 

alebo posudzovania požiarneho rizika musia byť prepočítané na reálne podmienky 

(požiar v nádrži s priemerom rádovo jednotky až desiatky metrov). Nakoľko sa 

špecifická rýchlosť úbytku hmotnosti kvapaliny horiacej v nádrži s priemerom nad 2 až 

4 m asymptoticky blíži k špecifickej rýchlosti úbytku hmotnosti v nádrži s nekonečným 

priemerom, je možné považovať údaje vypočítané pre nádrž s nekonečným priemerom 

za údaje reprezentujúce reálny požiar. (MARTINKA, 2015) 
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Obrázok 2 Maximálne dosiahnuté píky HRR a časy ich dosiahnutia 

Figure 2 Maximum values of HRR and its corresponding time 

 

Hodnoty rýchlosti hmotnostného úbytku (Obr. 3) dosahované jednotlivými vzorkami sa 

pohybovali v intervale 0,21 (propanol) až 0,27 (hexanol) g/s. Rozdielne hodnoty mohli 

byť spôsobené rozdielnymi teplotami horenia a rozdielnym teplotám varu jednotlivých 

zložiek tvoriacich sa v počas horenia.    

 
Obrázok 3 Rýchlosť hmotnostného úbytku 

Figure 3 Mass loss rate 
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Z údajov vedeckých prác (DVOŘÁK, et al., 2007) vyplýva, že primárnou príčinou 

usmrtenia až 70% obetí požiarov je ich intoxikácia splodinami horenia. Pri zohľadnení 

sekundárneho pôsobenia splodín horenia (zníženie viditeľnosti, panika apod.) by ich 

podiel na počte obetí požiarov bol pravdepodobne ešte vyšší. Okrem toxicity splodín 

horenia je významným parametrom popisujúcim situáciu v požiarnom úseku 

zasiahnutom požiarom viditeľnosť, ktorá je determinovaná množstvom uvoľneného 

dymu a jeho útlmovým koeficientom. 

Z grafického záznamu uvoľnených splodín horenia (Obr. 4) jasne vyplýva, že množstvo 

produkovaných splodín sa výrazne zvyšuje pri horení vyšších alkoholov. Keďže z tohto 

parametru možno odhadnúť vplyv sekundárneho pôsobenia splodín horenia (zníženie 

viditeľnosti, panika a pod.) na počet úmrtí počas požiaru, je možné konštatovať, že 

každým vyšším alkoholov v tomto homologickom rade sa bude požiarne riziko 

zvyšovať. Hodnoty rýchlosti produkcie dymu dosiahnuté počas testovania sa postupne 

zvyšovali a najvyššie boli zaznamenané v čase tesne pred dohorievaním paliva, kedy 

bol dosiahnutý bod varu v celom objemu kvapaliny. Turbulentné horenie vzoriek ako aj 

maximálny tlak nasýtených pár mali vplyv na dokonalosť horenia, a tým pádom aj 

celkovú rýchlosť produkcie dymu.   

  

 
Obrázok 4 Rýchlosť produkcie dymu počas experimentu 

Figure 4 Smoke production rate during the experiment 
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ZÁVER 

Horľavé kvapaliny predstavujú na jednej strane výrazné prínosy pre spoločnosť, ale na 

druhej strane majú celú radu nebezpečných vlastností ako sú horľavosť, výbušnosť 

zmesí ich pár so vzduchom a iné, ktoré môžu byť potenciálne nebezpečné. Mnohé 

štúdie a priemyselné havárie poukázali na rôzne riziká spojené s touto oblasťou. 

Zistenia vyplývajúce z meraní vykonaných na kónickom kalorimetri s použitím 

chemicky čistých vzoriek celého homologického radu a aplikáciou externého tepelného 

toku 7,5 kW/m2.  

1.  Možno pozorovať, že najvyššie hodnoty HRR boli dosiahnuté 

propanolom a etanolom, kedy obe vzorky prekročili priemernú hodnotu 

400 kW/m2. Po propanole dochádzalo k postupnému poklesu priemerných 

hodnôt HRR až po dekanol. 

2. Hodnoty rýchlosti hmotnostného úbytku dosahované jednotlivými 

vzorkami sa pohybovali v intervale 0,21 (propanol) až 0,27 (hexanol) g/s. 

3. Z grafického záznamu uvoľnených splodín horenia jasne vyplýva, že 

množstvo produkovaných splodín sa výrazne zvyšuje pri horení vyšších 

alkoholov. 
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ENVIRONMENTÁLNE PENOVÉ KONCENTRÁTY 

 

ENVIRONMENTAL FOAM CONCENTRATES 

 

Jozef HORVÁTH1 

1KVANT spol. s r.o., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava,  Slovenská 
Republika, +421 918 249 181, horvath@kvant.sk 

 

 

Abstract: 

The massive use of fire extinguishing foams throughout the world has led to the 

dangerous environmental damage in some areas. In some countries even claims have 

been made against producers of fire extinguishing foams causing serious environmental 

damages.  

 

The company Solberg , under pressure to reduce the negative impact of its products on 

the environment, has developed one of the most advanced fire foam concentrates and 

customized foam application systems on the market. Thanks to the world's leading 

experts, world-wide experience and global impact, Solberg is constantly developing fire 

extinguishing foam concentrate technologies that meet the latest requirements in this 

industry. 

 

Keywords: fire , foam, extinguishing, environmental damage 

 
 
 
 
 
Solberg Environmentálne peny  
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BYŤ PRIPRAVENÝ NA NEBEZPEČNÉ POČASIE  

 

BEING READY TO DANGEROUS METEOROLOGICAL 

PHENOMENON  

 

Jozef HORVÁTH1 – Vladimír JORÍK2 

 

1KVANT spol. s r.o., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava,  Slovenská 
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2SWORAD s.r.o., Grösslingová 24, 811 09 Bratislava, Slovenská Republika, 

+421 911 468 965, jorik@sworad.sk 

 

Abstract 

The climatic change in the Slovak Republic brings already with it for longer time a 

change in the nature of the weather, especially from the point of view of the extreme 

meteorological phenomenon, which bring with it extreme storms with high speeds 

winds  and consequently often a torrential downpour, hail, extreme snowfall, storms 

with extremely intense snowfall. Of course, these phenomenon also cause material 

damage to state, public and private property and often loss of human lives. The early 

warning system for such meteorological phenomena as well as the risks management of 

accidents and natural disasters require, of course, a new type of information to 

effectively manage them. 

 

Keywords: small meteorological radar, climatic change, early warning system 

 
 
 
Byť pripravený na nebezpečné počasie  
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