
Konferencia PROTIPOŽIARNA OCHRANA BUDOV V ROKU 2020 

Protipožiarna bezpečnosť bytov vo výškových budovách 

Ing. Miloš Böhmer, Siemens s.r.o.  

e-mail: milos.bohmer@siemens.com 

  

Anotácia: 

Nové trendy vo výstavbe budov prinášajú aj nové požiadavky na ich protipožiarnu 

bezpečnosť.  Donedávna boli  na Slovensku stavby s výškou nad 100 metrov veľmi 

výnimočné. V súčasnosti sa už  pripravuje viacero ambicióznych projektov budov, ktoré 

svojou výškou hranicu 100 metrov prekročia. Tieto nové trendy vo výstavbe budov boli 

premietnuté aj do poslednej novely Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 

94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri 

výstavbe a pri užívaní stavieb. Elektrickou požiarnou signalizáciou budú musieť byť 

vybavené všetky nevýrobné stavby s požiarnou výškou nad 45 metrov vrátane priestorov 

bytov. Požiarne hlásiče  v bytoch budú musieť flexibilne reagovať na zmeny prostredia. 

V prípade vzniku požiaru musí byť poplach aktivovaný čo najskôr, a zároveň s vysokou 

mierou pravdivosti, bez tzv. falošných poplachov. 

 

Abstract: Fire Safety of Flats in High-Rise Buildings 

New trends in building construction give rise to new requirements regarding their fire safety. 

Until recently, buildings more than 100 m high were very rare in Slovakia. But now several 

ambitious projects are currently being prepared for the construction of buildings over 100 m 

high. These new trends in the construction of buildings have been reflected in the latest 

amendment to the Slovak Interior Ministry’s  Decree of the Ministry of the Interior of the 

Slovak Republic No. 94/2004 Coll. stipulating technical requirements on fire safety during 

erection and use of structures.  Fire detection and alarm systems will have to be installed in 

all non-production structures above 45 m high, including apartment buildings. Fire detectors 

in flats will have to flexibly react to changes in their surroundings. In the event of fire, a fire 

alarm must be activated as soon as possible and with a high degree of reliability, i.e. without 

so-called false alarms.   

 

Nové trendy vo výstavbe budov prinášajú aj nové požiadavky na ich protipožiarnu 

bezpečnosť.  Donedávna boli  na Slovensku stavby s výškou nad 100 metrov veľmi 

výnimočné. V súčasnosti sa už  pripravuje viacero ambicióznych projektov budov, ktoré 

svojou výškou hranicu 100 metrov prekročia.  V minulosti sme boli zvyknutí, že vo výškových 

stavbách sa nachádzali administratívne priestory, v nových projektoch sa však v týchto 

stavbách počíta aj s bytmi. Na nižších podlažiach týchto polyfunkčných projektov sa plánujú 

reštaurácie, obchody a administratívne priestory, byty sa uvažujú aj na vyšších podlažiach.  

Tieto nové trendy vo výstavbe budov boli premietnuté aj do poslednej novely Vyhlášky 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické 

požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Od 1. júla 2019 je 



nutné k  žiadosti o stavebné povolenie doložiť projektovú dokumentáciu vypracovanú už 

podľa týchto nových predpisov. 

Jedna zo zmien sa týka vybavenia stavieb elektrickou požiarnou signalizáciou.  Budú ňou 

musieť byť vybavené  všetky nevýrobné stavby s požiarnou výškou nad 45 metrov 

Táto požiadavka sa bude týkať aj budov na bývanie, vrátane priestorov bytov.  

 V súčasných  novších obytných domoch sú požiarnymi hlásičmi vybavené napríklad 

podzemné garáže a spoločné priestory. Prevádzka hlásičov elektrickej požiarnej signalizácie 

v bytoch si vyžaduje úplne iný prístup, ako napr. v administratívnych a obchodných 

priestoroch, kde tieto pracujú v pomerne ustálenom prostredí a nebývajú vystavené  

intenzívnym rušivým vplyvom prostredia.  Pri návrhu elektrickej požiarnej signalizácie do 

priestorov bytov je nutné zohľadniť rôznorodé správanie sa ich obyvateľov a zároveň  

zachovať primeranú požiarnu bezpečnosť.   V tejto súvislosti je nutné pripomenúť, že 

v prípade stavieb s požiarnou výškou nad 45 metrov by boli  represívny zásah hasičov a 

evakuácia  v prípade vzniku požiaru podstatne náročnejšie, ako v prípade nižších stavieb. 

Preto je veľmi  dôležité, aby bol poplach v prípade vzniku požiaru aktivovaný čo najskôr, 

a zároveň s vysokou mierou pravdivosti, bez tzv. falošných poplachov.  Automatické hlásiče 

požiaru budú musieť  v bytoch spoľahlivo odolávať prípadným rušivým vplyvom, ako 

napríklad cigaretový dym, horenie sviečky, para v kuchyni a zároveň  čo najskôr rozpoznať 

vznikajúcu nebezpečnú situáciu. Spoločnosť Siemens  má dlhoročné skúsenosti s 

prevádzkou požiarnych hlásičov v náročnom priemyselnom prostredí, kde sú často 

vystavené rušivým vplyvom v podobe priemyselných aerosólov, pary a znečisteniu, napriek 

tomu spoľahlivo  identifikujú vznik požiaru.  Podmienky prevádzky automatických požiarnych 

hlásičov v bytoch budú úplne iné, ako napr. v administratívnych priestoroch, kde sa nefajčí, 

nemanipuluje s otvoreným ohňom a podobne. V bytoch možno očakávať podmienky 

porovnateľné s priemyselným prostredím, kde hlásiče musia v maximálnej miere potlačiť 

riziko tzv. falošných poplachov a zároveň rýchlo upozorniť na vznikajúci požiar. Požiarne 

hlásiče Siemens  radu Sinteso  sú vybavené technológiou signálnej analýzy  

ASAtechnologyTM, ktorá slúži na spoľahlivé a rýchle vyhodnocovanie vstupných signálov. 

Tieto hlásiče  umožňujú pomocou parametrizácie nastaviť optimálny pomer medzi rýchlosťou 

detekcie a odolnosťou voči rušivým vplyvom v každej situácii. 

 

Po požiari  objektu Grenfell Tower v Londýne uskutočnila  britská asociácia FPA Fire 

Protection Association Project Consultancy  výskum a sériu testov zameraných na zvýšenie 

protipožiarnej bezpečnosti budov, vrátane spoľahlivosti prevádzky požiarnych hlásičov. 

Uvedené testy boli zamerané na reakciu hlásičov na rušivé vplyvy ( zváranie, vývoj pary, 

použitie hriankovača ) a prejavy vzniku skutočného požiaru pri rôznych scenároch ( otvorený 

plameň horenia n-heptánu, tlejúci oheň kúskov dubového dreva na horúcej platni). Pri 

testoch boli použité požiarne hlásiče rôznych typov, vrátane hlásičov Siemens typu 

FDOOT241, ktoré sú vybavené 2 optickými senzormi dymu a 2 tepelnými senzormi, ktoré 

môžu byť doplnené aj o senzor CO ( hlásič FDOOTC241 ).  

 

 

 

 



Skúšky boli vykonané v laboratóriu podľa obrázku dole: 

 

A: Odsávanie dymu (horná úroveň) a ventilácia priestoru (dolná úroveň)  

B: dymové hlásiče inštalovaná na strope v strede skúšobného priestoru  

C: Rám pre horúcu platňu, horenie n-heptánu, vývoj pary a ukážku reakcie na  hriankovač  

D: otočná zváracia platňa 

V súvislosti s návrhom riešenia pre byty sú výsledky testov prevádzky hlásičov napr. pri 

zváraní irelevantné. Preto sa zameriame iba na nasledovné výsledky testov : 

1. Horenie n-heptánu ( horľavá kvapalina ). 

2. Tlejúci požiar (  kúsky dubového dreva na horúcej platni ) 

3. Rušivý vplyv – vyvíjač pary. 

4. Reakcia na prevádzku hriankovača, počiatočná fáza – normálna prevádza, 

prevádzka bez vypnutia – vznikajúci požiar. 



 

1. Horenie n-heptánu ( 60 ml n-heptánu ) stav po 5, 30 a 60 sekundách 

 
Na  prezentáciu výsledku sme vybrali hlásiče FDOOT241, ktoré sú vhodné aj do 

náročného prostredia s prítomnosťou rušivých vplyvov. Na obrázku dole sú 

zobrazené reakcie uvedených hlásičov s rôznou parametrizáciou : 

 
• FDOOT241 ( Clean ) – očakávané prostredie bez silných rušivých vplyvov, 

priorita rýchla reakcia na vznikajúci požiar ( napr. byt v noci ) 

• FDOOT241 ( Harsh ) – očakávané silné rušivé vplyvy, priorita odolnosť voči 

rušivým vplyvom ( tzv. „falošným poplachom ) 



Ako je zrejmé z grafu, vďaka kombinácii tepelných a dymových senzorov, v obidvoch 

prípadoch parametrizácie bol poplach aktivovaný veľmi rýchlo. V prípade parametrizácie 

„clean“ predpoplach za cca 15 sekúnd, poplach za cca 25 sekúnd. V prípade parametrizácie 

„harsh“ ( ktorá preferuje odolnosť voči rušeniu pred rýchlosťou detekcie ) bol predpoplach 

aktivovaný za cca 25 sekúnd, poplach za cca 35 sekúnd. 

1. Tlejúci požiar (  kúsky dreva na horúcej platni ) 

 

Na horúcej platni elektrického variča sú položené 3 kúsky dubového dreva. Dáta sa začali 

zaznamenávať asi po 1 minúte od zapnutia variča, keď sa začal vytvárať viditeľný dym.  

 

 

 

V prípade parametrizácie „clean“ predpoplach za cca 50 sekúnd, poplach za cca 80 sekúnd. 

V prípade parametrizácie „harsh“ ( ktorá preferuje odolnosť voči rušeniu pred rýchlosťou 

detekcie ) bol predpoplach aktivovaný za cca 160 sekúnd, poplach za cca 200 sekúnd. 

 



 

 

 

 

2. Rušivý vplyv – vyvíjač pary 

Jedným z častých rušivých vplyvov v kuchyniach bytov je para, ktorá v prípade štandardných 

dymových, ale vďaka teplote aj mnohých kombinovaných hlásičov, vyvoláva časté „falošné 

poplachy“.  Ako zdroj pary bola použitá rýchlovarná kanvica, ktorej používanie sa 

predpokladá v kuchyniach bytov. 

 

Kanvica bola počas testu umiestnená priamo pod hlásičmi a horný kryt bol demontovaný, 

aby sa automaticky pri vrení vody nevypla. 



 

Na obrázku hore je znázornený postupný nárast vývoja pary, ktorá stúpala ku hlásičom.   

Para, ktorá okrem „bieleho“ aerosólu predstavuje aj nárast teploty, býva často požiarnymi 

hlásičmi interpretovaná ako  svetlý dym sprevádzaný nárastom tepoty, aký vzniká napr. pri 

požiari.  Z grafu dole je zrejmé, že všetky skúšané požiarne hlásiče, okrem hlásiča 

FDOOT241 s parametrizáciou „harsh“ ( preferencia odolnosti voči rušeniam ) aktivovali 

„falošný“ poplach v rozmedzí 30 až 70 sekúnd.  V prípade požiarneho hlásiča  FDOOT241 

s parametrizáciou „harsh“ ( predpoklad prítomnosti takýchto rušivých vplyvov ), zostal 

výstupný signál hlásiča na úrovni požiaru 0 (danger level – viď. červená šípka ) a nebol 

aktivovaný ani predpoplach. Tento hlásič s rovnakou parametrizáciou „harsh“   spoľahlivo 

rozlíšil horenie heptánu ( poplach za cca 35 sekúnd ) od horúcej pary, na ktorú nereagoval.  

 



3. Reakcia na prevádzku hriankovača, počiatočná fáza – normálna prevádza, 

prevádzka bez vypnutia – vznikajúci požiar 

 

Tretí test názorne ukáže reakciu hlásičov na spočiatku normálnu situáciu, použitie 

hriankovača, ktorá sa však z dôvodu technickej poruchy môže zmeniť na vznikajúci požiar. 

Pri skúške bolo úmyselne zablokované automatické vypínanie a tak sendvič zostal 

v zapnutom hriankovači až do manuálneho vypnutia po ukončení testu.  Na šiestich 

obrázkoch dole  je znázornený vývoj tejto situácie.  Z časovej osi môžeme konštatovať, že 

bežná prevádzka, na ktorú nemá požiarny hlásič reagovať trvala cca do času 360 sekúnd od 

začiatku testu, po tejto dobe ( obrázky 5 a 6 ) už možno pokladať  situáciu za nebezpečnú 

a hlásič by mal rýchlo reagovať. Hlásič FDOOT241 s parametrizáciou „harsh“ aktivoval 

predpoplach cca po 370 sekundách a poplach po cca 380 sekundách od začiatku testu. 

Hriankovač bol manuálne vypnutý po 420 sekundách od začiatku testu. 

 

 

Priebeh vývoja dymu je zrejmý obrázkov dole. 

 
 



 

 

 

 



Požiarny hlásič FDOOT241 s parametrizáciou uprednostňujúcou potláčanie rušivých vplyvov 

„harsh“ nereagoval na aerosóly vznikajúce pri normálnej prevádzke hriankovača, ale keď sa 

už situácia zmenila na počiatočné štádium požiaru, reagoval veľmi rýchlo ( sektor E na 

obrázku dole ).  Hlásiče iných typov aktivovali tzv. „falošný“ poplach už počas normálnej 

prevádzky hriankovača ( v sektoroch C a D ). 

 

 

 

Z výsledkov uvedených testov je zrejmé, že požiarne hlásiče Sinteso FDOOT241 sú 

schopné zabezpečiť spoľahlivú prevádzku aj v náročných podmienkach – v prostredí 

s výskytom silných rušivých vplyvov.  

Vplyv zmeny nastavenia parametrov požiarnych hlásičov s ASAtechnology na ich prevádzku 

je znázornený na obrázku dole. 

Požiarne hlásiče Sinteso vybavené ASAtechnology umožňujú pomocou parametrizácie 

nastaviť optimálny pomer medzi rýchlosťou detekcie a odolnosťou voči rušivým vplyvom 

(pravdivosť poplachových signálov v %) pre každé prostredie a situáciu. V prípade 

inteligentných hlásičov je krivka tejto závislosti  strmšia (A), ako v prípade bežných hlásičov 

(B). Uvedený graf vystihuje základné pravidlo teórie merania – presnejšie (spoľahlivejšie) 

meranie vyžaduje viac vstupných informácií, čo v tomto prípade predstavuje viac času. 

 

Ako je zrejmé z uvedeného grafu, v prípade citlivého (sensitive) parametra určeného pre 

prostredie bez rušivých vplyvov (clean environment) je hlásič schopný vyhodnotiť poplach 

v čase T1, ale  pravdivosť tohto signálu (odolnosť voči rušivým vplyvom a tzv. „falošným“ 

poplachom) je cca 30%. V prípade prostredia bez rušivých vplyvov nie je potrebné, aby hlásič 

dlhší čas analyzoval, či sa jedná o rušivý vplyv alebo reálny požiar a prioritou je rýchla reakcia 

hlásiča.   Naopak, v prípade prostredia s rušivými vplyvmi (fajčenie a pod.) je potrebné, aby 



hlásič podrobne a dlhšie (čas T2)  analyzoval vstupné signály a aktivoval  poplach s vysokou 

mierou pravdivosti (podľa grafu cca 90% ).     

 

Vplyv zmeny nastavenia parametrov požiarnych hlásičov s  ASAtechnology 

V prípade zmien intenzity rušivých vplyvov v závislosti od času alebo činností v chránených 

priestoroch, je možné nastavenie parametrov meniť na báze času, alebo vstupného signálu. 

Napr. v bytoch je  môžu hlásiče do 23:00 hod. preferovať odolnosť voči prípadným rušeniam 

( fajčenie, para a pod. ), ale v čase od 23:00 hod. do 5:00 hod. , kedy sa predpokladá, že 

obyvatelia už spia, systém automaticky uprednostní rýchlosť detekcie , čím umožní 

bezpečnú evakuáciu osôb, ktoré by v čase poplachu už spali.  Uvedené nastavenie 

parametrov a ich prípadné automatické prepínanie je možné operatívne zmeniť pomocou 

SW, napr. na základe skúseností z reálnej prevádzky. 

 

Príklad prepínania parametrov vybraných hlásičov napr. vstupom zvonka ( interakcia s inými 

systémami ).  


