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Príspevok je orientovaný na aplikáciu digitalizácie v riešeniach požiarnej

bezpečnosti stavieb (PBS) v súlade cieľmi národného projektu Sektorovo riadené

inovácie v nadväznosti na celosvetový trend označovaný tiež ako

INDUSTRY 4.0 (PRIEMYSEL 4.0)

Cieľ príspevku



BIM (Building Information Modeling

– Informačné modelovanie budov

je nástroj na digitálne spracovanie

informácií o stavbe počas celej jej

životnosti.

Zoznámte sa s BIM

Idea

Štúdia

Projekt 
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alternatív

Výrobná 

dokumentácia
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Organizácia 

výstavby
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Grafické

dáta (2D, 

3D modely)

Negrafické 

dáta

ProcesyDokumenty

BIM je tiež spoločná a jednotná

databáza všetkých informácií o

stavbe od ideového návrhu až

po jej odstránenie.

Technickým centrom metódy

BIM je spoločné dátové

prostredie (CDE – Common

Data Enviroment)



Výhody BIM oproti súčasnej praxi:

• Spoločné a jednotné dátové prostredie pre všetky zúčastnené profesie

• Minimalizácia kolíznych stavov pri navrhovaní stavby

• Úspora investičných nákladov

• Zníženie chybovosti v projektoch

• Možnosť uplatnenia prvkov virtuálnej a rozšírenej reality pri výstavbe:



PBS ?



PBS = Požiarne úseky

Požiarne riziko

Stavebné konštrukcie

Evakuácia

Odstupy

Požiarne zariadenia
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PBS = • Požiarne úseky – nadzemné, podzemné, jednopodlažné,     

viacpodlažné, stupne požiarnej bezpečnosti, ....

• Požiarne riziko – pv, e, a, b, k1, k2, k3, F0,1,2, vv,m, , ....

• Stavebné konštrukcie – horľavosť, požiarna odolnosť

• Evakuácia – čas evakuácia, dĺžka a šírka únikových ciest

• Odstupy – veľkosť požiarne otvorených plôch, požiarne 

nebezpečný priestor

• Požiarne zariadenia – EPS, SHZ, ZOTSH, hydranty 

vonkajšie a vnútorné, hasiace prístroje



PBS v stupni DSP predstavuje súbor veľkého množstva informácií 

najmä číselných.

Výpočty PBS rieši samostatný softvér a určite nebudú 

súčasťou BIM softvérov => prenos údajov BIM → PBS a 

následne PBS → BIM.

Formát na prenos údajov:      pbs.XML



BIM

stupeň DSP

fromBIM.xml

Stavba:

UID, Názov, zoznam 

priestorov stavby

Priestor:

UID, č. pr., názov pr., S, hs, 

otvory v obv. stenách –

UID, šo, ho, hp

Program

PBS

<Stavba>

<UID>5687d074-c122-47ed-a300-

e2f39f67d0c6</UID>

<Nazov>Bytový dom</Nazov>

<PriestoryNS>

<Priestor>

<Cp>03.01.04</Cp>

<UID>476daef6-341c-45ed-9fef-

bbafce454d65-002a7fa2</UID>

<Nazov>IZBA 03.01.04</Nazov>

<ps>0</ps>

<pn>0</pn>

<an>0</an>

<kp1n>0</kp1n>

<kp2n>0</kp2n>

<kp1s>0</kp1s>

<kp2s>0</kp2s>

<S>11.58</S>

<So>0</So>

<hs>2.55</hs>

<ho>0</ho>

......



BIM

stupeň DSP

toBIM.xml

Stavba:

UID, Názov, zoznam 

priestorov stavby

Priestor:

UID, č. pr., názov pr., ps, 

pn, an, S, hs, So, ho, otvory 

v obv. stenách – UID, šo, 

ho, hp

Program

PBS

<Priestor>

<Cp>02.01.02</Cp>

<UID>476daef6-341c-45ed-9fef-

bbafce454d65-002a7e88</UID>

<Nazov>IZBA 02.01.02</Nazov>

<ps>10.0</ps>

<pn>40.0</pn>

<an>1.00</an>

<S>9.92</S>

<So>3.04</So>

<hs>2.55</hs>

<ho>1.38</ho>

<JevPoziarnomPodlazi>true</JevPoziarno

mPodlazi>



BIM

stupeň DSP

toBIM.xml

Požiarne úseky:

Zoznam, skladba (t.j. 

priestory, ktoré ich tvoria)

Program

PBS

<PoziarneUsekyNS>
<PoziarnyUsek>
<Nazov>N2.01</Nazov>
<UID></UID>
<Priestory>
<Priestor>
<Cp poc="1">02.01.01</Cp>

</Priestor>
<Priestor>
<Cp poc="1">02.01.02</Cp>

</Priestor>
<Priestor>
<Cp poc="1">02.01.03</Cp>

</Priestor>
<Priestor>
<Cp poc="1">02.01.04</Cp>

</Priestor>
<Priestor>
<Cp poc="1">02.01.05</Cp>

</Priestor>
<Priestor>
<Cp poc="1">02.01.06</Cp>

</Priestor>
<Priestor>
<Cp poc="1">02.01.07</Cp>

</Priestor>
<Priestor>
<Cp poc="1">02.01.08</Cp>

</Priestor>
<Priestor>
<Cp poc="1">02.01.09</Cp>

</Priestor>
</Priestory>



BIM

stupeň DSP

toBIM.xml

Požiarne úseky:

Zoznam, skladba (t.j. 

priestory, ktoré ich tvoria)

Požiarny úsek:

pv, a, b, S, stupeň PB atď.

Program

PBS

<VypocitaneHodnoty>

<Poc>9</Poc>

<Pv>27.12</Pv>

<A>0.97</A>

<B>0.672</B>

<S>80.65</S>

<Hs>2.55</Hs>

<So>17.22</So>

<Ho>1.65</Ho>

<Cn1>0.00</Cn1>

<Cn2>0.00</Cn2>

<Cn3>0.00</Cn3>

<Cn>0.00</Cn>

<Smax>0.00</Smax>

<Spbpu>II</Spbpu>



Forma zobrazenia v BIM – podľa naprogramovania plugin, napr.:

pre miestnosti



Forma zobrazenia v BIM – podľa naprogramovania plugin, napr.:

pre požiarne úseky



Ďalšie možnosti:
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Ďalšie možnosti:



Ďalšie možnosti:

Archivácia informácií počas celej životnosti stavby

Využitie archivovaných dát pre vypracovanie PB zmeny dokončenej stavby

Správa budov:

• prehľad o vlastnostiach stavebných konštrukcií

• Upozornenie na termíny prehliadok a kontrol hasiacich prístrojov, hydrantov, 

EPS, SHZ, elektrických zariadení atď.







Ďakujem za pozornosť


