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1. Úvod
Posúdenie požiarnej bezpečnosti stavieb je založené predovšetkým na dvoch skupinách dokumentov. Na
jednej strane sú to dokumenty stanovujúce požiadavky a metódy, ktoré môžu byť použité na overovanie
požiarnej bezpečnosti stavieb a na druhej strane eurokódy s národnými prílohami, ktoré sa používajú na
overovanie požiarnej odolnosti konštrukcie. Rovnako ako vo všetkých európskych krajinách, požiadavky
na požiarnu odolnosť konštrukcií sa líšia hlavne podľa parametrov, ako je výška budovy, počet podlaží,
veľkosť požiarnych úsekov, situovanie budovy (vzdialenosť od susedných budov), počet obyvateľov, resp.
užívateľov, typ prevádzky, prítomnosť rizikových priestorov, atď. Úroveň požiadavky je stanovená podľa
odhadovaného času evakuácie a následkov v prípade kolapsu konštrukcie. Podľa predpisov, sa tieto
požiadavky na odolnosť konštrukcie pohybujú od R30 do R240 a sú založené na nominálnej teplotnej
krivke definovanej podľa medzinárodnej normy ISO 834 [1].
Za určenie požiarneho rizika a určenie požadovanej požiarnej odolnosti je zodpovedný špecialista
požiarnej ochrany. Za návrh nosných prvkov na účinky požiaru je zodpovedný statik, a to buď použitím
zjednodušených metód pomocou nominálnej teplotnej krivky, alebo podľa zdokonalených metód.
V prípade navrhovania na základe zdokonalených metód je pri určovaní teplôt plynu potrebná úzka
spolupráca so špecialistom protipožiarnej ochrany.
Pre navrhovanie oceľových stĺpov vystavených účinkom lokálneho požiaru, aký môže vzniknúť napríklad
na parkoviskách, nie sú v súčasnosti k dispozícii dostatočne presné výpočtové modely a predpisy. Táto
skutočnosť vedie k navrhovaniu nadmernej a nákladnej protipožiarnej ochrany, čo ohrozuje
konkurencieschopnosť projektov s oceľovými konštrukciami. Cieľom projektu LOCAFI+ [2] je rozšírenie
novej zjednodušenej metódy navrhovania oceľových stĺpov vystavených účinkom lokálneho požiaru, ktorá
bola odvodená v rámci ukončeného výskumného projektu LOCAFI, financovaného Výskumným fondom
Európskej únie pre uhlie a oceľ (RFCS) [3].
Účelom tohto dokumentu je zhrnúť existujúce poznatky a predpisy, rozšíriť výsledky experimentov
a poznatkov získaných z projektu LOCAFI, poskytnúť odborníkom podklady pre uplatňovanie nových
prístupov a metód výpočtu a prezentovať aplikáciu týchto prístupov pomocou riešených príkladov.
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2. Požiarne predpisy
Základným právnym predpisom pre oblasť protipožiarnej ochrany je Zákon č. 314/2001 Z. z., o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov [4], doplnený vyhláškami s technickým obsahom. Zákon
314/2001 upravuje podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku, a životného
prostredia pred požiarmi. Tento zákon upravuje aj pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na úseku
ochrany pred požiarmi a hasičských jednotiek pri zásahu. Zákon tiež hovorí o povinnostiach všetkých osôb,
o požiadavkách na odbornú spôsobilosť na výkon vybraných činností, o sankciách za porušovanie
povinností vyplývajúcich z predpisov, o poskytovaní pomoci, o výkone štátnej správy a iných záležitostiach
na úseku ochrany pred požiarmi.
V zmysle Zákona 314/2001 a z pohľadu navrhovania, výstavby, kolaudácie a užívania budov, povinnosti za
účelom predchádzania vzniku požiarov a za účelom zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie
požiarov možno definovať nasledovne:
•
zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri realizácii stavieb a pri ich
užívaní riešili a dodržiavali požiadavky požiarnej bezpečnosti stavieb,
•
zabezpečiť, aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu požiarnej bezpečnosti stavby alebo
jej časti, bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek,
•
zabezpečovať pravidelné čistenie komínov, vykonávať kontrolu a zabezpečiť odborné preskúšanie
komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho
spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na
telese komína,
•
obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarnotechnických zariadení, požiarne vodovody, zdroje
vody na hasenie požiarov, hasičskú techniku, hasiace látky, požiarne a evakuačné výťahy, núdzové
osvetlenie, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi so
zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v objektoch, zariadeniach a priestoroch a udržiavať ich
v akcieschopnom stave,
•
označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné
plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody,
požiarnotechnickým zariadeniam, zariadeniam na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarnym
vodovodom a k zdrojom vody na hasenie požiarov,
•
umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor vstup do objektov a priestorov za účelom
vykonania kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi, poskytovať mu požadované
doklady, dokumentáciu ochrany pred požiarmi a súvisiace podklady a informácie.

2.1.

Požiadavky bezpečnosti

Najvýznamnejšou vyhláškou na úseku ochrany pred požiarmi vo väzbe na navrhovanie a uskutočňovanie
stavieb je Vyhláška Ministerstva vnútra SR 94/2004 Z.z [5] (v úplnom znení s novelami č. 307/2007
a č. 255/2012), ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri
užívaní stavieb. Na túto vyhlášku nadväzuje STN 92 0201 časť 1 až 4 [6], [7], [8] a [9], kde sú ustanovené
základné požiadavky na riešenie požiarnej bezpečnosti stavieb. Z hľadiska požiarnej bezpečnosti sa musí
stavba navrhnúť a postaviť tak, aby sa pri požiari:
a)
zachovala únosnosť a stabilita nosnej konštrukcie stavby po určený čas,
b)
obmedzil vznik a šírenie ohňa a dymu z ohniska požiaru v stavbe,
c)
obmedzila možnosť rozšírenia požiaru z ohniska požiaru na susedné stavby,
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d)
e)

mohli ľudia včas opustiť stavbu alebo zachrániť sa iným spôsobom,
zaistila bezpečnosť jednotiek protipožiarnej ochrany pri zásahu.

Tieto základné požiadavky môžu byť splnené rôznymi postupmi riešenia požiarnej bezpečnosti
zohľadnením konvenčných požiarnych scenárov alebo prirodzených (parametrických) požiarnych
scenárov, vrátane návrhu pasívnych a/alebo aktívnych protipožiarnych opatrení [10].

2.1.1. Stupeň požiarnej bezpečnosti
Stupeň požiarnej bezpečnosti je súhrn technických vlastností konštrukcií požiarneho úseku, ktoré
vyjadrujú ich schopnosť odolávať predpokladaným účinkom požiaru. Pre požiarny úsek alebo pre jeho časť
sa určuje jeden z piatich stupňov požiarnej bezpečnosti podľa Tab. 2.1 v závislosti od návrhového
požiarneho zaťaženia, horľavosti konštrukčného celku a požiarnej výšky budovy.
Tab. 2.1: Určenie stupňa požiarnej bezpečnosti pre nevýrobné stavby

Konštrukčný
celok

Výpočtové požiarne
zaťaženie v požiarnom
úseku pv (kg.m-2)

Najnižší stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku
I.

II.

III.

IV.

V.

Požiarna výška stavby h do [m]

do 15
22,5
bez obmedzenia
15 – 30
12
30
bez obmedzenia
30 – 45
6
22,5
45
bez obmedzenia
Nehorľavý
45 – 60
6
12
30
45
bez obmedz.
60 – 90
0
6
12
30
45
90 – 120
0*
0
6
12
30
nad 120
N1
0*
0
6
12
do 10
12
12
18
22,5
N2
10 – 25
6
12
18
22,5
N2
25 – 35
6
12
18
22,5
N2
Zmiešaný
35 – 50
0
6
18
22,5
N2
50 – 75
0
6
12
22,5
N2
75 – 100
0*
0
6
12
N2
nad 100
N1
0*
0
6
N2
do 10
9
9
9
9
N2
10 – 20
4
9
9
9
N2
20 – 30
4
9
9
9
N2
Horľavý
30 - 40
0
4
9
9
N2
40 – 60
0
4
4
9
N2
60 – 80
0*
0
4
4
N2
nad 80
N1
0*
0
4
N2
N1- tento stupeň požiarnej bezpečnosti sa nesmie použiť
N2 – zmiešaný a horľavý konštrukčný celok sa nesmie použiť pre tieto stupne požiarnej bezpečnosti
0 – požiarne úseky v jednopodlažných stavbách
0* - požiarne úseky v jednopodlažných stavbách a so súčiniteľom a ≤ 1,1
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2.1.2. Požadovaná požiarna odolnosť nosných konštrukcií a požiarnych deliacich konštrukcií
Pre každý stupeň požiarnej bezpečnosti existujú požiadavky na druh a na najnižšiu požiarnu odolnosť
konštrukčných prvkov. Tieto sú uvedené v Tab. 2.2. Požiarna odolnosť nosných konštrukcií na nižšom
podlaží stavby nesmie byť nižšia ako požiarna odolnosť od nich závislých zvislých nosných konštrukcií na
vyššom podlaží.
Tab. 2.2: Požiarna odolnosť a druh konštrukčných prvkov stavebných konštrukcií
Položka

1.

2.

3.

Viacpodlažné stavby

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií v minútach a ich druh podľa
stupňa požiarnej bezpečnosti
I.
II.
III.
IV.
V.

Stavebné konštrukcie a ich klasifikácia
Požiarne deliace konštrukcie (požiarne stropy a požiarne
steny):
a) v podzemných podlažiach
b) v nadzemných podlažiach
c) v poslednom nadzemnom podlaží
Požiarne uzávery otvorov v požiarnych stenách a požiarnych
stropoch:
a) v podzemných podlažiach
b) v nadzemných podlažiach
c) v poslednom nadzemnom podlaží
Obvodové steny:
a) zaisťujúce stabilitu stavby alebo jej časti:
1. v podzemných podlažiach z vnútornej strany
2. v nadzemných podlažiach
3. v poslednom nadzemnom podlaží
b) nezaisťujúce stabilitu stavby alebo jej časti
Nosné konštrukcie striech bez požiarne deliacej funkcie
Nosné konštrukcie vo vnútri stavby, ktoré zaisťujú stabilitu
stavby:
a) v podzemných podlažiach
b) v nadzemných podlažiach
c) v poslednom nadzemnom podlaží
Nosné konštrukcie vo vnútri požiarneho úseku nezaisťujúce
stabilitu stavby
Nosné konštrukcie mimo požiarneho úseku zaisťujúce stabilitu
stavby
Konštrukcie podporujúce technologické zariadenia, ktorých
zrútenie prispieva k rozšíreniu požiaru
Konštrukcie schodísk vo vnútri požiarneho úseku, ktoré nie sú
súčasťou chránených únikových ciest
Šachty výťahové a iné:
a) požiarne deliace konštrukcie:
1. šácht evakuačných a požiarnych výťahov
2. ostatných šácht inštalačných, výťahových a pod.

Jednopo
dlažné

11.

60/D1
45
30

90/D1
60
45

120/D1
90
60

180/D1
120
90

30/D1
30/D3
30/D3

45/D1
30/D3
30/D3

45/D1
45/D3
30/D3

60/D1
60/D1
45/D3

90/D1
90/D1
60/D1

45/D1
30
30
30
30

60/D1
45
30
30
30

90/D1
60
45
45
45

120/D1
90
60
60
60/D1

180/D1
120
90
90
90/D1

45/D1
30
30

60/D1
45
30

90/D1
60
45

120/D1
90
60

180/D1
120
90

30/D3

45/D2

45/D2

60/D1

60/D1

30

30

45

60/D1

90/D1

30

30

45

45/D1

60/D1

-

30/D3

30/D2

30/D1

45/D1

60/D1

90/D1

Podľa položky 1. 1)

30/D1

10.
b) požiarne uzávery otvorov v požiarne
konštrukciách:
1. šácht evakuačných a požiarnych výťahov

45/D1
30
30

30/D1

deliacich

2. ostatných šácht inštalačných, výťahových a pod.
a) požiarne steny
b)požiarne uzávery otvorov v požiarnych stenách
c)zvislé požiarne pásy v obvodových stenách a obvodové
steny, ktoré majú byť bez požiarne otvorených plôch

45/D1
Podľa položky 2.2)

30/D1

30/D1

30/D1

30/D1

45/D1

30/D1
30/D3

45/D1
30/D3

60/D1
45/D3

90/D1
45/D1

120/D1
60/D1

30/D1

30/D1

45/D1

45/D1

60/D1

Najnižšia požiarna odolnosť nosných konštrukcií zabezpečujúcich stabilitu stavby alebo jej časti je pre
stavby, ktoré majú požiarnu výšku:
a)
od 22,5 do 45 m, 60 min.,
b)
od 45 do 60 m, 90 min.,
c)
nad 60 m, 120 min.
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2.2.

Zákony, vyhlášky a normy používané pri posudzovaní požiarnej bezpečnosti
stavieb

2.2.1. Zákony a vyhlášky
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zmena č. 438/2002 Z .z.,
zmena č. 215/2004 Z. z., zmena č. 347/2004 Z. z., zmena č. 562/2005 Z. z., zmena č. 519/2007 Z. z., zmena
č. 445/2008 Z. z., zmena č. 199/2009 Z. z., zmena č. 400/2011 Z . z., zmena č. 37/2014 Z. z., zmena
č.129/2015 Z. z.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, zmena č.
591/2005 Z. z., zmena č. 259/2009 Z. z., zmena č. 202/2015 Z. z.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach
prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru č. 478/2008 Z. z.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 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.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 258/2007 Z. z. o požiadavkách na protipožiarnu
bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2006 Z. z. o konkrétnych vlastnostiach
stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich
prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na
hasenie požiarov, zmena č. 562/2005 Z. z.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2004 Z. z. o protipožiarnej bezpečnosti pri
výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov
náterovými látkami.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady
protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a
rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb, zmena č. 307/2007 Z. z., č.
225/2012 Z. z.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti
elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti,
podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov
a pojazdných hasiacich prístrojov.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 124/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej
bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi.

2.2.2. Súbor noriem pre navrhovanie novostavieb
STN 92 0102: 1999 Požiarna bezpečnosť stavieb. Veličiny a značky.
STN 92 0111: 1998 Protipožiarne zariadenia. Grafické značky pre výkresy požiarnej ochrany. Špecifikácia.
STN 92 0201-1: 2000 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť
požiarneho úseku.
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STN 92 0201-2: 2017 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné konštrukcie –
nahradenie STN 92 0201-2: 2007.
STN 92 0201-3: 2000 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty
a evakuácia osôb – STN 92 0201-3/Z3: 2013.
STN 92 0201-4: 2000 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4: Odstupové vzdialenosti
STN 92 0202-1: 1999 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi.
STN 92 0203: 2013 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari – STN 92
0203/O1: 2013.
STN 92 0204: 2012 Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu.
STN 92 0241: 2012 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie objektu osobami – STN 92 0241/Z1: 2012.
STN 92 0300: 1997 Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla.
STN 92 0400: 2005 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov.
STN 92 0435: 2000 Stabilné hasiace zariadenia. Hasiace zariadenia na ťažkú penu. Ochrana nadzemnej
nádrže.
STN 92 0800: 2002 Požiarna bezpečnosť stavieb. Horľavé kvapaliny.
STN 92 0901: 1999 Zásady požiarnej bezpečnosti pri skladovaní tuhých palív.
STN ISO 23601: 2012 Bezpečnostné značenie. Značenie požiarneho evakuačného plánu.
STN 33 2312: 2013 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia v pevných
horľavých materiáloch a na nich.
STN 34 3085: 2016 Pravidlá na zaobchádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch alebo zátopách.

2.2.3. Súbor noriem pre navrhovanie zmien stavieb
STN 73 0802: 2010 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia – STN 73 0802/O1: 2011, STN 73
0802/Z1: 2013, STN 73 0802/Z2: 2015, STN 73 0802/Z2/O1: 2015.
STN 73 0804: 1991 Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty.
STN 73 0821: 1973 Požiarna bezpečnosť stavieb. Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií.
STN 73 0822: 1986 Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Šírenie plameňa po povrchu stavebných hmôt.
STN 73 0823: 1983 Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Stupeň horľavosti stavebných hmôt.
STN 73 0824: 1992 Požiarna bezpečnosť stavieb. Výhrevnosť horľavých látok.
STN 73 0825: 1991 Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Triedy požiarneho nebezpečenstva skladových
materiálov.
STN 73 0831: 1979 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zhromažďovacie priestory.
STN 73 0833: 1976: Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy na bývanie a ubytovanie.
STN 73 0834: 2010 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb – STN 73 0834/Z1: 2013, STN 73 0834:
2015.
STN 73 0835: 1980 Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy zdravotníckych zariadení.
STN 73 0837: 1977 Požiarna bezpečnosť stavieb. Jednotlivé a radové garáže.
STN 73 0838: 1977 Požiarna bezpečnosť stavieb. Hromadné garáže.
STN 73 0839: 1977 Požiarna bezpečnosť stavieb. Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacie
stanice pohonných hmôt.
STN 73 0842: 1989 Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty pre poľnohospodársku výrobu.
STN 73 0843: 1978 Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty spojov.
STN 73 0844: 1977 Požiarna bezpečnosť stavieb. Sklady.
STN 73 0862: 1980 Stanovenie stupňa horľavosti stavebných hmôt.
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2.3.

Autorizované orgány pre vykonávanie kontroly na úseku ochrany pred
požiarmi

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov [4] ustanovuje podmienky
na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi a ustanovuje
pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na úseku ochrany pred požiarmi a hasičských jednotiek pri
vykonávaní záchranných prác pri nežiaducich udalostiach. Tento zákon ďalej upravuje
- povinnosti ústredných orgánov štátnej správy a ďalších ústredných orgánov, obcí, právnických
osôb, fyzických osôb - podnikateľov a fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi,
- požiadavky na odbornú prípravu a odbornú spôsobilosť na vykonávanie činností na úseku ochrany
pred požiarmi,
- výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
- druhy hasičských jednotiek, ich zriaďovanie a povinnosti pri likvidácii požiarov a pri vykonávaní
záchranných prác,
- úlohy Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a iných občianskych združení na úseku
ochrany pred požiarmi,
- sankcie za porušovanie povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane pred požiarmi.
Nižšie sú uvedené vybrané povinnosti špecialistov požiarnej ochrany a orgánov štátnej správy.

2.3.1. Špecialista požiarnej ochrany
Podľa Zákona č. 314/2001 Z. z. špecialista požiarnej ochrany zabezpečuje vypracovanie riešenia požiarnej
bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb a spracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru
v objektoch. Fyzická osoba zabezpečuje prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany vypracovanie
riešenia požiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavieb.

2.3.2. Štátna správa na úseku ochrany pred požiarmi
Orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi sú:
a) ministerstvo,
b) krajské riaditeľstvo,
c) okresné riaditeľstvo.
Ministerstvo zabezpečuje a podieľa sa na príprave a tvorbe technických noriem v oblasti ochrany pred
požiarmi. Krajské riaditeľstvo (HaZZ) vykonáva štátny požiarny dozor, rozhoduje o spracovaní analýzy
nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch a schvaľuje rozhodnutím analýzu nebezpečenstva vzniku
požiaru v objektoch. Okresné riaditeľstvo (HaZZ) vo svojom územnom obvode riadi výkon štátnej správy
na úseku ochrany pred požiarmi a vykonáva štátny požiarny dozor.

2.3.3. Vykonávanie štátneho požiarneho dozoru
Štátny požiarny dozor sa vykonáva posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb z hľadiska ich
požiarnej bezpečnosti a posudzovaním stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek požiarnej bezpečnosti
podľa schválenej projektovej dokumentácie v rozsahu konaní, ktoré upravuje stavebný zákon.
Ministerstvo vykonáva štátny požiarny dozor posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb z hľadiska
ich požiarnej bezpečnosti a posudzovaním stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek požiarnej bezpečnosti
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podľa schválenej projektovej dokumentácie v rozsahu konaní, ktoré upravuje stavebný zákon, pri
stavbách, ktoré sa majú uskutočniť v územných obvodoch dvoch alebo viacerých krajov, a posudzovaním
projektovej dokumentácie stavieb, pre ktoré nie sú upravené zásady požiarnej bezpečnosti, alebo
posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb, ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho
alebo spoločenského významu.
Krajské riaditeľstvo (HaZZ) vykonáva štátny požiarny dozor posudzovaním dokumentácie stavieb v rámci
územného a stavebného konania z hľadiska ich požiarnej bezpečnosti, ktoré sa majú uskutočniť
v územných obvodoch dvoch alebo viacerých okresných riaditeľstiev alebo ktoré si vyhradí z hľadiska
osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu.
Okresné riaditeľstvo (HaZZ) vykonáva štátny požiarny dozor v rozsahu podľa § 25 ods. 1 zákona č.
314/2001 Z. z., ak tento dozor nepatrí do pôsobnosti ministerstva alebo krajského riaditeľstva.

2.4.

Prenesenie predpokladov a
a prevádzkových dokumentov

výsledkov

výpočtov

do

realizačných

Úpravy navrhnuté projektantom v rámci požiarneho návrhu konštrukcie musia byť jasne uvedené
v technickej správe a stavebných výkresoch, aby bolo možné ich zrealizovanie jednoznačne overiť pri
kolaudácii objektu.
Technická správa musí obsahovať uvažované prevádzkové podmienky objektu, predpoklady, ktoré boli
použité pri požiarnom návrhu a odporúčania vyplývajúce z výsledkov analýzy. Tak isto je potrebné uviesť
rôzne požiarne scenáre, v ktorých sú jasne definované
- požiarne úseky s uvažovanými charakteristikami stien a otvorov,
- údaje, ako je hustota požiarneho zaťaženia, maximálny tepelný výkon, veľkosť a poloha požiaru,
rýchlosť rozvoja požiaru,
- aktívne protipožiarne opatrenia.
Uvedené dokumenty majú byť k dispozícii príslušným orgánom štátneho dozoru. Je zodpovednosťou
majiteľa a prevádzkovateľa zabezpečiť súlad s prevádzkovými podmienkami objektu.
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3. Overenie požiarnej odolnosti konštrukcie
Časti eurokódov súvisiace s navrhovaním konštrukcií na účinky požiaru sa zaoberajú špecifickými
hľadiskami pasívnej protipožiarnej ochrany v zmysle navrhovania konštrukcií a ich častí na zodpovedajúcu
odolnosť a obmedzenie šírenia požiaru.

3.1.

Návrhové postupy

Podľa normy STN EN 1991-1-2 [10], úplný analytický postup navrhovania konštrukcie na účinky požiaru
má zohľadniť fungovanie konštrukčného systému pri zvýšených teplotách, možné tepelné namáhanie
a priaznivé účinky aktívnych a pasívnych protipožiarnych systémov spolu s neistotami spojenými s týmito
tromi parametrami a dôležitosťou konštrukcie. V súčasnosti je možné na stanovenie príslušných
funkčných vlastností použiť postup, ktorý zahŕňa niektoré, ak nie všetky parametre, a preukázať, že
konštrukcia alebo jej časti poskytnú primeranú funkčnosť pri reálnom požiari budovy. Ak je postup
založený na nominálnom (normalizovanom) požiari, potom klasifikačný systém, ktorý vyžaduje špecifické
časy požiarnej odolnosti, berie do úvahy vyššie opísané oblasti a neistoty.
Obr. 3.1 znázorňuje rozsah použitia klasifikačných pravidiel a požiarno-bezpečnostného návrhu
konštrukcií [11]. Na Obr. 3.2 sú popísané alternatívne návrhové postupy pre navrhovanie konštrukcií na
účinky požiaru podľa [10]. Postup podľa predpisov používa na generovanie tepelných zaťažení nominálne
požiarne krivky. Charakteristikami podložený postup sa s využitím požiarno-bezpečnostného inžinierstva
odvoláva na tepelné zaťaženia podložené fyzikálnymi a chemickými parametrami.

Obr. 3.1: Rozsah použitia klasifikačných pravidiel a požiarno-bezpečnostného návrhu konštrukcií [11]
Na analýzu konštrukcie vystavenej účinkom požiaru je možné použiť nasledujúce modely:
- analýza samostatných prvkov, ktoré sú posudzované ako celkom nezávislé na okolitých prvkoch
v konštrukcii, pričom vplyv okolitých prvkov sa zohľadní pomocou okrajových podmienok,
- analýza časti konštrukcie, pričom vplyv ostatných častí konštrukcie sa zohľadní pomocou okrajových
podmienok
- analýza celej konštrukcie.
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Návrhové postupy

Predpisové pravidlá
(Tepelné zaťaženia dané nominálnym požiarom)

Tabuľkové
údaje

Analýza
prvku

Analýza časti
konštrukcie

Analýza celej
konštrukcie

Určenie
mechanických
zaťažení
a okrajových
podmienok

Určenie
mechanických
zaťažení
a okrajových
podmienok

Výber
mechanických
zaťažení

Jednoduché
výpočtové
modely

Zdokonalené
výpočtové
modely

Jednoduché
výpočtové modely
(ak sú k dispozícii)

Zdokonalené
výpočtové
modely

Zdokonalené
výpočtové
modely

Súborom základných charakteristík podložené zákonitosti
(Fyzikálne podložené tepelné zaťaženia)
Výber jednoduchých alebo zdokonalených
modelov rozvoja požiaru

Analýza
prvku

Analýza časti
konštrukcie

Analýza celej
konštrukcie

Určenie
mechanických
zaťažení
a okrajových
podmienok

Určenie
mechanických
zaťažení
a okrajových
podmienok

Výber
mechanických
zaťažení

Zdokonalené
výpočtové
modely

Zdokonalené
výpočtové
modely

Jednoduché
výpočtové modely
(ak sú k dispozícii)

Zdokonalené
výpočtové
modely

Obr. 3.2: Alternatívne výpočtové postupy podľa STN EN 1991-1-2 [10]

3.2.

Požiarne modely

Modelovanie samostatných konštrukčných prvkov je pomerne jednoduché. Je to často používaný postup
v spojení s jednoduchými návrhovými modelmi odolnosti prvkov. Jedná sa o určenie normovej požiarnej
odolnosti podľa normovej teplotnej krivky. Pri modelovaní časti alebo celej konštrukcie sa prejaví
spolupôsobenie prvkov, ktorých odolnosť je znížená vplyvom vysokej teploty pri požiari s prvkami, ktoré
nie sú požiarom zasiahnuté. Tieto modely umožňujú zohľadniť prerozdelenie vnútorných síl a vedú
k presnejšej predpovedi správania sa konštrukcie za požiaru.
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Odolnosť konštrukčných prvkov vystavených účinkom požiaru je možné podľa eurokódov určiť pomocou
troch úrovní modelov (Obr. 3.2):
- Tabuľky. Tabuľky pre oceľové konštrukcie nie sú k dispozícii.
- Jednoduché návrhové modely. Veľmi rozšírený je postup využívajúci určenie kritickej teploty prvku, ktorý
sa používa predovšetkým pre oceľové konštrukcie. Tam, kde nie je možné tento postup použiť, použije sa
niektorý z výpočtových postupov uvedených v normách pre jednotlivé materiály.
- Zdokonalené návrhové modely. Sú spravidla založené na analýze použitím metódy konečných prvkov
alebo diferenčnej metódy.
Zjednodušenou metódou je napríklad metóda uvedená v prílohe C normy STN EN 1991-1-2 [10], ktorá
umožňuje definovať tepelný tok pôsobiaci na konštrukčný prvok v prípade lokálneho požiaru.
Zdokonalenými modelmi sú jednozónové modely a dvojzónové modely podľa prílohy D normy STN EN
1991-1-2 [10] a numerické fluidné dynamické modely (CFD). Jednozónové modely alebo dvojzónové
modely spolu s prílohou E, ktorá definuje požiarne zaťaženie, umožňujú určiť vývoj teploty v požiarnom
úseku. Jednozónové modely predpokladajú rovnomerne rozšírenú, časovo závislú teplotu v úseku.
Dvojzónové modely predpokladajúce hornú zónu úseku s časovo závislou hrúbkou a časovo závislou
rovnomernou teplotou, a podobne dolnú zónu s časovo závislou rovnomernou nižšou teplotou.
Numerické fluidné dynamické modely poskytujú celkový vývoj teploty v požiarnom úseku v závislosti od
času a priestoru. Tento model používa pre numerické riešenie parciálne diferenciálne rovnice na získanie
termodynamických a aerodynamických premenných vo všetkých bodoch požiarneho úseku. Tieto modely
analyzujú systémy zahrňujúce prúdenie tekutín, prenos tepla a pridružené javy. Modely tohto typu
vyžadujú použitie softvéru, ako je napríklad systém dynamického simulátora požiaru FDS [12], ktorý je
schopný poskytnúť celkový vývoj teploty v požiarnom úseku v závislosti od času a priestoru na základe
definovaného požiarneho scenára.
Použitie zdokonalených návrhových modelov v spojení s modelom prirodzeného požiaru umožňuje
presnú predpoveď teploty všetkých prvkov konštrukcie a tvorbu výstižného modelu správania sa
konštrukcie so zahrnutím tepelnej rozťažnosti, vplyvu vysokej teploty na materiálové vlastnosti,
nerovnomerného priebehu teploty a podobne.

3.3.

Koncepcia a parametre prirodzeného požiaru

Na základe série výskumných štúdií iniciovaných v deväťdesiatych rokoch boli definované
pravdepodobnostné prístupy, aby sa zahrnuli požiarne scenáre pri zohľadnení rôznych vyššie uvedených
parametrov. Na rozdiel od teplotnej krivky ISO 834, tieto scenáre zahŕňajú fázy zohrievania
a ochladzovania, pričom sa berie do úvahy geometria priestoru, druh prevádzky budovy, otvory v stenách
požiarneho úseku atď. Tieto prístupy sa označujú ako charakteristikami podložené postupy, resp. fyzikálne
podložené tepelné zaťaženia ([10], Obr. 3.2).
Charakteristikami podložený postup je založený na možných požiarnych scenároch. Každý scenár opisuje
vznik a vývoj požiaru v čase pomocou fyzikálnych parametrov, ktoré ho charakterizujú. Jedná sa
o pravdepodobnosť vzniku požiaru, šírenie požiaru, trvanie požiaru, požiarne zaťaženie, charakter požiaru,
podmienky ventilácie, charakteristiky požiarneho úseku (typ, veľkosť, geometria), typ konštrukčných
prvkov, aktívne protipožiarne opatrenia (pozri [10]). Tieto fyzikálne parametre musia byť vybrané tak, aby
reprezentovali najnepriaznivejšie možné scenáre.
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Na Obr. 3.3 sú porovnané teplotné krivky prirodzeného požiaru pre rôzne konfigurácie, tj. veľkosť
požiarneho úseku, požiarne zaťaženie, izolácie stien, charakteristiky horľavosti s nominálnu teplotnou
krivkou ISO 834. Z porovnania vyplýva, že nominálne normové krivky nezodpovedajú vývoju skutočného
požiaru.

Obr. 3.3: Porovnanie teplotnej krivky prirodzeného a normového [11]
Skutočný požiar má 5 fáz:
1. Fáza tlenia – zapálenie (tlejúci požiar) pri veľmi nízkych teplotách, ktorého trvanie je ťažko odhadnúť.
2. Fáza rozvoja – rozhorievanie (lokálny požiar), ktorého trvanie závisí predovšetkým od charakteristík
požiarneho úseku. Požiar zostáva lokálny až do prípadného celkového vzplanutia.
3. Okamih celkového vzplanutia – lokálny požiar sa mení na priestorový. Táto fáza je zvyčajne veľmi
krátka.
4. Fáza plne rozvinutého požiaru – trvanie tejto fázy závisí na požiarnom zaťažení a podmienkach
vetrania.
5. Fáza dohorievania (ochladzovania) – pokles teplôt nastáva po vyhorení všetkých horľavých
materiálov.
V niektorých podmienkach nenastane celkové vzplanutie, teda neexistuje fáza plne rozvinutého požiaru.
Hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú vývoj teploty v požiarnom úseku sú:
- Požiarne zaťaženie (MJ) zodpovedajúce celkovej tepelnej energii, ktorá sa uvoľní zhorením všetkých
horľavých materiálov v priestore. V Tab. E.4 prílohy E normy STN EN 1991-1-2 sú uvedené hodnoty hustôt
požiarnych zaťažení (MJ/m2).
- Maximálna rýchlosť uvoľňovania tepla RHR(kW/m2). V Tab. E.5 prílohy E normy STN EN 1991-1-2 sú
uvedené hodnoty pre rôzne prevádzky.
- Čas (s) potrebný pre dosiahnutie rýchlosti uvoľňovania tepla 1 MW. V Tab. E.5 prílohy E normy STN EN
1991-1-2 sú uvedené hodnoty pre rôzne prevádzky.
- Podmienky vetrania. V prípade malých plôch otvorov obvodových konštrukcií je rýchlosť uvoľňovania
tepla ovplyvnená nedostatočným množstvom kyslíka pre horenie, ide o požiar riadený vetraním
(viď čl. E.4(8) a E.4(9) normy STN EN 1991-1-2).
- Tepelné vlastnosti stien požiarneho úseku (merná tepelná kapacita, hustota a tepelná vodivosť).
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- Aktívne protipožiarne opatrenia a pravdepodobnosť výskytu požiaru. Príloha E normy STN EN 1991-1-2
uvádza hodnoty súčiniteľov, ktorým sa uvažuje riziko vzniku požiaru v závislosti od veľkosti požiarneho
úseku, druhu prevádzky (Tab. E1) a súčinitele zohľadňujúce funkciu aktívnych protipožiarnych opatrení
(Tab. E2).
Treba poznamenať, že v prípade podmienok, ktoré nevedú k plne rozvinutému požiaru sa musia vziať do
úvahy účinky lokálnych požiarov s uvažovaním takej polohy, ktorá bude mať na konštrukciu
najnepriaznivejší účinok. Pri lokálnom požiari je priestor požiarneho úseku horizontálne rozdelený na
hornú horúcu vrstvu, kde dochádza k hromadeniu splodín horenia, a spodnú vrstvy, kde je teplota plynov
omnoho nižšia. Rozloženie teplôt plynov v požiarnom úseku pri lokálnom požiari je teda možné
predpovedať dvojzónovým modelom. Tento model predpokladá rovnomernú teplotu v každej uvažovanej
vrstve. Pri výpočte správania sa časti konštrukcie priamo nad zdrojom požiaru nie je predpoklad
rovnomernej teploty dostatočne výstižný a preto sa odporúča dvojzónový model kombinovať s modelom
lokálneho požiaru (Obr. 3.4). Tieto zdokonalené modely požiaru sú uplatňované v rámci softvéru OZone
[13].

Obr. 3.4: Kombinácia dvojzónového modelu s modelom lokálneho požiaru
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4. Riešené príklady
Príklady uvedené v tejto kapitole využívajú novú metódu pre stanovenie teploty stĺpa vystaveného
lokálnemu požiaru, ktorá je výsledkom projektu LOCAFI [3]. Prvý príklad sa zaoberá stanovením teploty
stĺpa mimo priameho kontaktu s ohňom. Druhý príklad sa zameriava na aplikáciu nového modelu
pomocou obrysových grafov [14] a programu OZone [13]. Tretí príklad je zložitým prípadom, ktorý zahŕňa
štyri zdroje požiaru a nekonvenčné krivky rýchlosti uvoľňovania tepla.

4.1.

Príklad 1 - priemyselná budova

4.1.1. Návrhový požiarny scenár
Objekt priemyselného objektu má dĺžku 60 m a šírku 32 m. Vrchol sedlovej strechy dosahuje výšku 14 m,
ako je znázornené na Obr. 4.1. Priečne väzby, v osovej vzdialenosti 10 m, sú tvorené oceľovými stĺpmi
a priehradovými väzníkmi. Lokálnym požiarom sú ovplyvnené iba väzníky nad plameňom. Horný a dolný
pás priehradového väzníka je z profilu HEA 220, zvislice a diagonály sú navrhnuté z dvojíc profilov L 60 ×
60 × 6.
Podlahová plocha objektu sa využíva hlavne na výrobu, avšak na konci haly medzi poslednými dvoma
väzbami je malá skladovacia plocha. Lokálny požiar vznikne v tejto časti objektu. Na ploche 50 m² je
skladovaných 10 ton dreva (ekvivalentne k priemeru ohňa 8 m), ktorý je dostatočne vzdialený od iného
horľavého materiálu. Krivka rýchlosti uvoľňovania tepla (RHR) (Obr. 4.2) je stanovená podľa prílohy
E normy STN EN 1991-1-2 so zohľadnením týchto predpokladov:
a. rýchlosť rozvoja požiaru je stredná ( = 300 s),
b. horľavý materiál je drevo s výhrevnosťou 17.5 MJ/kg,
c. rýchlosť uvoľňovania tepla na jednotku plochu je 1000 kW/m².

Obr. 4.1: Schéma priemyselného objektu
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Obr. 4.2: Krivka rýchlosti uvoľňovania tepla RHR

4.1.2. Vstupné údaje v programe OZone
Tepelný tok z lokálneho požiaru vplýva na priehradové nosníky nachádzajúce sa priamo nad požiarom,
teda v strede rámu. V tejto polohe je spodný pás vo výške 12 m a horný pás vo výške 14m. Do dialógových
okien programu s označením „Požiar“ (Obr. 4.3) a „Prierez“ (Obr. 4.4) budú zadané vstupné údaje podľa
údajov v predchádzajúcej podkapitole.

Obr. 4.3: Vstupné údaje v dialógovom okne „Požiar“
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Obr. 4.4: Vstupné údaje v dialógovom okne „Prierez“

4.1.3. Výsledky z programu OZone
Pri požiari s priemerom 8 m a maximálnou RHR hodnotou 50 MW dosahuje plameň výšku 9,7 m. Keďže
budova je vyššia ako plameň, plamene nezasahujú strop. Účinok požiaru je obmedzený z hľadiska
tepelných účinkov. Teplota priehradových nosníkov vo vypočítanej polohe je 76°C (Obr. 4.6).

Obr. 4.5: Vypočítaný priebeh tepelného toku
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Obr. 4.6: Vypočítaný priebeh teploty

4.2.

Príklad 2 - administratívna budova

4.2.1. Návrhový požiarny scenár
V tomto príklade je uvažovaná administratívna budova so šiestimi podlažiami (Obr. 4.7). Objekt má
pôdorysné rozmery 30 x 15 m a výšku podlažia 3,5 m. Oceľové stĺpy objektu sú z prierezu HEA260 a sú
umiestnené po obvode a v strede budovy. Požiarny scenár je založený na vzplanutí kancelárskeho papiera,
ktorý je skladovaný na palete s hmotnosťou 500 kg na ploche 2,5 m² (2 m × 1,25 m). Paleta s papierom je
umiestnená pri strednom obvodovom stĺpe vo vzdialenosti 0,8 m, ako je znázornené na Obr. 4.7.

Obr. 4.7: Geometria administratívnej budovy (vľavo) a poloha zdroja požiaru (vpravo)
Krivka rýchlosti uvoľňovania tepla (RHR) sa stanoví podľa odporúčaní prílohy E normy STN EN 1991-1-2.
Krivka má 3 rôzne fázy: rastúcu, konštantnú a klesajúcu fázu (Obr. 4.8).
Rastúca fáza, teda etapa rozvoja požiaru, je definovaná vzťahom:
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= 10

(1)

kde je rýchlosť uvoľňovania tepla, t je čas v sekundách a je doba potrebná pre dosiahnutie rýchlosti
rovná 300 s. Pri lokálnom
uvoľňovania tepla 1 MW. V prípade administratívnych budov je hodnota
požiari nie je rýchlosť uvoľňovania tepla RHR ovplyvňovaná vetraním ale plochou požiaru. Za predpokladu,
že RHR = 1000 kW/m², bude rýchlosť uvoľňovania tepla maximálne 2,5 MW. Klesajúca fáza, teda etapa
dohorievania, začína pri vyhorení 70% celkového požiarneho zaťaženia a končí po jeho úplnom 100%
vyhorení.
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Obr. 4.8: RHR podľa prílohy E normy STN EN 1991-1-2

4.2.2. Použitie obrysových grafov
Plocha požiaru sa nahradí ekvivalentnou kruhovou oblasťou. Priemer kruhovej oblasti v riešenom príklade
je 1,8 m na ploche 2,5 m² (Obr. 4.9). Najširšia strana stĺpa meria 260 mm a je vzdialená 1,4 m od stredu
požiaru. Maximálna hodnota RHR je 1000 kW/m² a zodpovedá hodnote, ktorá je k dispozícii v súbore
obrysových grafov [14]. Pre uvažovaný priemer ohňa sa vyberie najbližšia vyššia hodnota 2 m (Obr. 4.10).

Obr. 4.9: Prispôsobená konfigurácia požiaru
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Stĺp je rozdelený na segmenty s veľkosťou 0,5 m. Priemerná hodnota tepelného toku pre každý segment
sa vypočíta podľa vzťahu:
ℎ

kde:
ℎ ,
ℎ,
ℎ,

,

=

2 ℎ, + ℎ
2 +2

,

(2)

je stredná hodnota tepelného toku dopadajúca sálaním na segment,
je tepelný tok dopadajúci sálaním na povrch 1 odčítaný z príslušného obrysového grafu,
je tepelný tok dopadajúci sálaním na povrch 2 odčítaný z príslušného obrysového grafu.

Vypočítané hodnoty tepelného toku sú uvedené v Tab. 4.1. Hodnoty v horúcej vrstve nad výškou 3,15 m
nie sú uvedené.
Tab. 4.1: Hodnoty tepelného toku
Tepelný tok (kW/m²)
Výška (m)
Povrch 1

Povrch 2

Stredná
hodnota

0,5

65

7

19,75

1

60

7,5

18,75

1,5

55

7

17,25

2

45

6

14,25

2,5

35

5

11,25

3

25

4

8,25
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Obr. 4.10: Obrysový graf pre priemer ohňa D= 2 m a RHR = 1000 kW/m² [14]
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V zóne 1, v dolnej vrstve je na úrovni 0,5 m dosiahnutý najväčší tepelný tok s hodnotou 19,75 kW/m².
Použitím Obr. 4.11 je rovnovážna teplota stanovená na 300°C.

Obr. 4.11: Vzťah medzi rovnovážnou teplotou a dopadajúcim tepelným tokom [14]

4.2.3. Použitie programu OZone
4.2.3.1. Vstupné údaje
Postup výpočtu priebehu tepelného toku a teploty oceľového stĺpa od vplyvu lokálneho požiaru pomocou
programu OZone prebieha podobne, ako v prvom príklade. Najprv je potrebné v dialógovom okne pre
lokálny požiar uviesť polohu zdroja požiaru vo vzťahu k polohe stĺpa (pre stĺp sa predpokladá X=0 a Y=0)
a priebeh krivky RHR. S odstupom ohňa 0,5 m a priemerom 1,8 m je poloha stredu požiaru stanovená na
1,4 m (Obr. 4.12). V tomto dialógovom okne je potrebné zadať výšku požiarneho úseku a polohu bodu,
pre ktorý bude uskutočnený výpočet (výška v osi stĺpa v rozmedzí = 0,5 m do 3,5 m). Následne je
potrebné v dialógovom okne „Prierez – Steel Profile“ zvoliť prierez stĺpa HE260.
4.2.3.2. Výsledky
Výsledné priebehy teplôt a tepelného toku pre segmenty s dĺžkou 0,5 m po výške stĺpa (0,5 m; 1,0 m;
1,5 m; 2,0 m; 2,5 m; 3,0 m; 3,5 m) sú znázornené na Obr. 4.13 a Obr. 4.14. Maximálna teplota bola
vypočítaná s hodnotou 262°C vo výške stĺpa 0,5 m a 1,0 m. Toto indikuje, že o niečo vyššie hodnoty môžu
byť dosiahnuté medzi týmito dvoma úrovňami (vypuklý tvar priebehu teploty kvôli kónickému tvaru
virtuálneho plného plameňa). V horúcej vrstve dymu dosahujú teploty 287°C.

23

Obr. 4.12: Vstupné údaje v dialógovom okne „Požiar“

Obr. 4.13: Vypočítaný priebeh tepelného toku
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Obr. 4.14: Vypočítaný priebeh teploty

4.2.4. Posúdenie oceľového stĺpa
Na základe známej teploty stĺpa môže byť oceľový stĺp posúdený. Objekt použitý v tomto príklade je
prevzatý zo zdroja „Eurocodes: Background and applications - Structural fire design - Worked examples“,
ktorý je k dispozícii na stránke Európskej komisie [15].

Obr. 4.15: Označenie polohy stĺpa
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4.2.4.1. Uvažované zaťaženie
Na každom podlaží preberá stĺp zaťaženie z dvoch proste podopretých hlavných nosníkov a dvoch
vedľajších nosníkov (Obr. 4.15). V prípade požiaru sa uvažuje s rovnomerným mechanickým zaťažením
vedľajších nosníkov s hodnotou 14,105 kN/m (Obr. 4.16). Hlavné nosníky sú zaťažené osamelým
bremenom v strede rozpätia s hodnotou 202,4 kN a rovnomerným zaťažením s hodnotou 1,12 kN/m.
Osové zaťaženie stĺpa je teda určené z reakcií podpier hlavných a vedľajších nosníkov. Zároveň sa uvažuje
s vlastnou tiažou stĺpa s hodnotou 1,15 kN/m.

Obr. 4.16: Zaťaženie stĺpa na prízemí objektu
Návrhové mechanické zaťaženie stĺpa počas požiaru sa vypočíta nasledovne:
- Osové zaťaženie stĺpa z každého podlažia:
P

, ,

= Σ G", + ψ

,

Q", % = 14,105 × 7 + 202,4 + 1,12 × 6 ≈ 307,9 kN

(3)

q

= 1,15 × 3,4 ≈ 3,9 kN

(4)

= 307,9 + 3,9 × 6 = 1870,8 kN

(5)

- Osové zaťaženie stĺpa od vlastnej tiaže z jedného podlažia:
, ,

- Celkové osové zaťaženie stĺpa na prízemí budovy:
N

, ,

4.2.4.2. Klasifikácia prierezu
Určenie triedy prierezu stĺpa sa môže uskutočniť kombináciou tabuľky 5.2 normy STN EN 1993-1-1 [16]
a článku 4.2.2 normy STN EN 1993-1-2 [17] pre prierez plne tlačený. Rozmery valcovaného prierezu
HEB300 sú zhrnuté na Obr. 4.17.
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ℎ = 300 mm
3 = 300 mm
4

5

= 11 mm

= 19 mm

6 = 27 mm

ℎ4 = 262 mm
7 = 208 mm

Obr. 4.17: Geometrické charakteristiky oceľového I alebo H prierezu
Podľa článku 4.2.2 normy STN EN 1993-1-2 [17]:

8 = 0.85:235/<= = 0,786 pre oceľ pevnostnej triedy S275

(6)

Podľa Tabuľky 5.2 normy STN EN 1993-1-1 [16] sú kritériá pre triedu 1 nasledovné:
stena:

pásnica:

L

4

L

5

≤ 338 ⇒

7

4

≤ 338, 338 = 25,9

3
O − 4 − 6Q
≤ 98 ⇒ 2 2
≤ 98, 98 = 7,07
5

Pre uvažovaný prierez platí:
stena:

pásnica:

7

4

=

208.0
= 18,9 < 25,9
11

3
300 11.0
O − 4 − 6Q O
−
− 27Q
2 2
2
= 2
= 6,18 < 7,07
19
5

Prierez stĺpa je triedy 1.

4.2.4.3. Výpočet odolnosti stĺpa pomocou LOCAFI modelu
Na základe známej teploty a prierezových charakteristík je možné stanoviť odolnosť oceľového stĺpa.
Predpokladaná maximálna teplota bola stanovená pomocou programu OZone na hodnotu 275 °C. Táto
teplota sa uvažuje za rovnakú, aká bola odhadnutá programom OZone pre stĺp na fasáde HEA260, ako
uvádza (Obr. 4.14). Použitím Tabuľky 3.1 normy STN EN 1993-1-2 [17] môžu byť stanovené redukčné
súčinitele pracovného diagramu ocele:
ST,U = 1,0

SV,U = 0,825

(7)
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Polomer zotrvačnosti prierezu je
W = 75,8 × 10XY m

(8)

Vzperná dĺžka stĺpa je uvažovaná ako 0,7-násobok výšky podlažia. Pomerná štíhlosť pre normálnu teplotu
je vypočítaná nasledovne:
Z=

[\
W

1

235
93,9]
<T

=

0,7 × 3,4
75,8 × 10XY

1

235
93,9:
275

= 0,361

(9)

Pomerná štíhlosť pre zvýšenú teplotu je rovná:
ZU = Z]

ST,U
1.0
= 0,361]
= 0,398
SV,U
0,825

(10)

Súčiniteľ vzperu v požiarnej návrhovej situácii sa určí pomocou nasledujúcich vzťahov:
^ = 0,65]
_` =
afi =

1
2

235
235
= 0,65]
= 0,60
<T
275

O1 + ^Z` + Z` Q =
2

1

_ ` + :_ ` 2 − Z `

2

=

1
2

(11)

1 + 0,6 × 0,398 + 0,3982 = 0,699
1

0,699 + c0,6992 − 0,3982

(12)

= 0,786

(13)

Návrhová normálová sila vzpernej odolnosti je vypočítaná nasledovne:
db,fi,t,Rd = afi gSy,θ

<y

iM,fi

= 0,786 ×

14908
1000

× 1,0 ×

275
1,0

= 3221,2 kN

(14)

4.2.4.4. Posúdenie
Nakoniec porovnáme odolnosť stĺpa pri zvýšenej teplote s návrhovým osovým zaťažením:
kl =

1871
3221

= 0,58

(15)

Výpočet preukázal, že stĺp má dostatočnú odolnosť v prípade uvažovaného požiarneho scenára.
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4.3.

Príklad 3 - kryté parkovisko

4.3.1. Návrhový požiarny scenár
V príklade sa uvažuje s krytým parkoviskom s dĺžkou 60 m a šírkou 45 m. Osová vzdialenosť stĺpov
v pozdĺžnom smere je 10 m a v druhom smere 15 m. Horná hrana stropnej konštrukcie je vo výške 3,5 m
a výška hlavných nosníkov je 0,5 m (Obr. 4.18). Stĺpy parkoviska sú prierezu HEA 300. Parkovacie miesta
majú štandardné rozmery 2,5 m × 5 m s plochou 12,5 m², čo zodpovedá lokálnemu požiaru s priemerom
4 m. Spôsob umiestnenia nosníkov riadi šírenie dymu pod stropom.

Obr. 4.18: Schéma krytého parkoviska a umiestnenia vozidiel

Obr. 4.19: Krivka RHR pre jednotlivé vozidlá
Návrhový požiarny scenár zahŕňa 4 vozidlá umiestnené okolo stĺpa s tým, že tri vozidlá sú veľké autá
a posledné vozidlo je dodávka. Táto situácia je jeden zo scenárov uvažovaných vo francúzskych
predpisoch. Zodpovedajúca krivka RHR je znázornená na Obr. 4.19. V prípade veľkých vozidiel, sa meranie
RHR uskutočnilo v roku 1996 v Maizières-lès-Metz vo Francúzsku. Krivka RHR pre dodávky pochádza z
analýzy rizík a je mimoriadne prísna (z hľadiska požiarneho zaťaženia zodpovedá horeniu 1000 kg dreva).
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Požiar začína zapálením auta 1 a po 12 minútach sa rozšíri na vozidlá 2 a 3. Po ďalších 12 minútach sa oheň
rozšíri na auto 4.

4.3.2. Vstupné údaje v programe OZone
V programe OZone používateľ otvorí dialógové okno „Požiar“ a označí „Lokálny požiar“. Obr. 4.20
znázorňuje vstupné hodnoty, ktoré je potrebné zadať do programu:
a. počet zdrojov požiaru (4),
b. polohu každého zdroja požiaru a jeho RHR krivku,
c. výšku požiarneho úseku (3,5 m),
d. výškovú polohu na osi stĺpa, v ktorej sa má uskutočniť výpočet.

Obr. 4.20: Vstupné údaje v dialógovom okne „Požiar“
Aby bolo možné vypočítať teplotu v segmente stĺpa, používateľ musí definovať jeho prierez v dialógovom
okne „Oceľový prierez - Steel Profile“ (Obr. 4.21) a spustiť výpočet kliknutím na tlačidlo „Teplota prierezu
– Steel Temperature“.
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Obr. 4.21: Vstupné údaje v dialógovom okne „Prierez“

4.3.3. Výsledky z programu OZone
OZone poskytuje grafický výstup teploty požadovaného segmentu a výsledné súbory obsahujú údaje
o teplote a tepelnom toku. Obr. 4.22 a Obr. 4.23 znázorňujú výsledky na stĺpe v intervaloch 0,5 m. Mimo
horúcej vrstvy dymu je maximálna teplota 500 °C pri výške 1 m, kým v horúcej vrstve (medzi 3,0 a 3,5 m)
teplota dosahuje 718°C.

Obr. 4.22: Vypočítaný priebeh tepelného toku
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Obr. 4.23: Vypočítaný priebeh teploty
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5. Záver
Predložený dokument zahrňuje rešerš legislatívy platnej na Slovensku pre oblasť požiarnobezpečnostného inžinierstva. V tomto dokumente sú tiež prezentované rôzne národné požiadavky na
protipožiarnu ochranu budov a uplatnené postupy a prístupy pre navrhovanie stavieb na účinky požiaru v
zmysle zákonov, noriem a predpisov, platných na území Slovenskej republiky. Účelom je prezentovať
odborníkom jestvujúce právne podklady pri uplatňovaní rôznych existujúcich postupov a metód výpočtu.
Doteraz uplatňované postupy, hlavne pri lokálnych požiaroch, sa javia príliš konzervatívne a vedú k návrhu
nadmernej a nákladnej protipožiarnej ochrany, čo v konečnom dôsledku ohrozuje konkurencieschopnosť
projektov s oceľovými konštrukciami. Z tohto dôvodu, tento dokument obsahuje najnovšie teoretické
poznatky a výsledky získané z experimentov uskutočnených v rôznych štátoch Európskej únie v rámci
ukončeného výskumného projektu LOCAFI [3], financovaného Výskumným fondom Európskej únie pre
uhlie a oceľ (RFCS), ktorého účelom bolo vytvoriť presnejšie a sofistikovanejšie výpočtové modely a
postupy pre navrhovanie oceľových stĺpov vystavených účinkom lokálneho požiaru.
Tento právny kontext vznikol v rámci nového projektu LOCAFIplus [2], tiež financovaného Výskumným
fondom Európskej únie pre uhlie a oceľ. Účelom tohto projektu je rozšíriť výsledky a poznatky získané
z predchádzajúceho projektu LOCAFI, a spolu s ďalšími vypracovanými podkladmi a dokumentmi
poskytnúť odborníkom a špecialistom požiarno-bezpečnostného inžinierstva nové príručky a odporúčania
pre uplatňovanie nových prístupov a výpočtových metód.
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