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Abstrakt  

Bakalárska práca sa zaoberá platnou právnou úpravou v oblasti zisťovania príčin vzniku 

požiarov na území Slovenskej republiky. Vývojom vybraných technológií automobilov 

a motorov, ktoré boli alebo sú súčasťou automobilov. Taktiež sa zaoberá samotným zisťovaním 

príčin požiarov osobných automobilov, automobilov na elektrický pohon. Ďalej je v práci 

spracovaná štatistika požiarovosti automobilov so zameraním na najčastejšie príčiny vzniku 

požiaru. Medzi najčastejšie príčiny patrí úmyselné zapálenie, elektrický skrat a prevádzkovo-

technické poruchy, ktoré sú popísané v práci. Následne sú v práci popísané možné spôsoby 

hasenia automobilov s elektrickým pohonom. Identifikované a rozdelené rôzne napäťové 

úrovne v elektrických vozidlách vzhľadom na farbu kabeláže, a tým pádom aj hodnoty napätia. 

Ďalej je v práci popísané, aké škodlivé látky môžu vznikať v prípade vzniku požiaru 

elektromobilu s Li-Ion akumulátorom.  

Kľúčové slová: Požiar, elektromobil, zisťovateľ príčin vzniku požiaru  

 

Abstract in foreign language 

The bachelor's thesis deals with the current legislation in the field of determining the causes 

of fires in the Slovak Republic. Also with the development of selected technologies of cars and 

engines that were or are part of the cars. It also deals with the investigation of the causes of fires 

in personal vehicle and electric vehicle. Furthermore, the bachelor thesis deals with the statistics 

of a car fire with the focus on the most common causes of fire. The most common causes include 

intentional ignition, electrical short circuit and operational-technical failures, which are 

described in my thesis. Subsequently, the thesis describes possible ways of extinguishing cars 

with electric drive. The different voltage levels in electric vehicles are identified and distributed 

based on the color of the cabling and the voltage value. Furthermore, the thesis describes what 

kinds of harmful substances can be formed in the event of a fire in an electric vehicle with a  

Li-Ion battery. 

Key words: Fire, electric car, investigator of fire causes  
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Úvod 

V súčasnosti sa každý deň stretávame s automobilmi a život bez nich si asi len ťažko vieme 

predstaviť, preprava sa využíva na prepravu osôb, potravín, liekov, materiálov. Denne ich 

používame aj my ako prepravný prostriedok z miesta na miesto. Rodiny ich využívajú na 

prepravu za svojimi voľnočasovými aktivitami, do obchodov, deti sa prepravujú do školy a zo 

školy, dospelí do roboty a z roboty. Vďaka tomu, že sme od automobilov veľmi závislí, tak 

vývoj nových technológii sa posúva vpred míľovými krokmi. V dnešnej dobe sa výrobcovia 

musia vysporiadať s neustálym znižovaním závislosti od neobnoviteľných prírodných 

zdrojov(fosílne palivá), ktoré musia nahrádzať obnoviteľnými prírodnými zdrojmi (elektrická 

energia). Musia spĺňať nariadenia a kvóty, ktoré im dávajú krajiny, do ktorých automobily 

vyvážajú. Veľkú zásluhu na tom má Európska Únia, ktorá sa snaží o uhlíkovú neutralitu. 

A vďaka tomu sa na cestách vyskytuje čoraz viac hybridných automobilov, ktoré predstavujú 

prechod medzi automobilmi so spaľovacími motormi a úplne elektrickými automobilmi. 

Odborníci sa zhodujú v názore, že elektromobily budú pravdepodobne alternatíva za 

automobily so spaľovacími motormi. Keď nastáva zmena v automobilovom priemysle, tak 

s týmto trendom musí postupovať aj HaZZ tak, aby mali stále aktuálne informácie, mohli sa 

neustále vzdelávať a vedeli postupovať v prípade zásahu. Je veľmi dôležité, aby zasahujúci 

hasiči pri zásahu a zisťovatelia pri zisťovaní príčin vzniku požiaru neboli vystavení 

nebezpečenstvu a aby vedeli o možných rizikách. 
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1 ROZBOR RIEŠENEJ PROBLEMATIKY  

 

Právne predpisy  

Zákon NR SR 314/3001 Z.z. Zákon o ochrane pred požiarmi 

 Tento zákon upravuje 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.  

Štátny požiarny dozor sa vykonáva zisťovaním príčin vzniku požiarov. Orgán 

vykonávajúci štátny požiarny dozor je oprávnený vstupovať do objektov a zariadení právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa na účely vykonania protipožiarnej kontroly alebo 

zisťovania príčin vzniku požiarov v sprievode poverenej osoby a požadovať potrebnú súčinnosť 

od vedúcich a ostatných zamestnancov právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. 

Pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru môže byť vyhotovovaný obrazový záznam o 

skutočnostiach, ktoré súvisia s nedostatkami zistenými protipožiarnou kontrolou, alebo o 

skutočnostiach súvisiacich so zisťovaním príčin vzniku požiaru, vrátane vyhotovovania kópií 

dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi. Orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor je 

povinný pred začiatkom protipožiarnej kontroly preukázať sa poverením na jej vykonanie [1]. 

 

1.1.1 Orgány vykonávajúce štátny požiarny dozor 

• Ministerstvo  

• Krajské riaditeľstvo  

• Okresné riaditeľstvo  

 

Ministerstvo vykonáva štátny požiarny dozor zisťovaním príčin vzniku požiarov v 

obzvlášť závažných prípadoch.  

Krajské riaditeľstvo vykonáva štátny požiarny dozor zisťovaním príčin vzniku požiarov v 

závažných prípadoch 

Okresné riaditeľstvo vykonáva štátny požiarny dozor v rozsahu podľa § 25 ods. 1, ak tento 

dozor nepatrí do pôsobnosti ministerstva alebo krajského riaditeľstva [1]. 
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Vyhláška MV SR 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii  

Podrobnosti o vykonávaní štátneho požiarneho dozoru 

Pri každom požiari sa zisťuje príčina jeho vzniku. Na základe údajov a poznatkov získaných 

pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru sa vypracúva správa o zásahu alebo odborný posudok o 

príčine vzniku požiaru, alebo požiarnotechnická expertíza. Obsahom odborného posudku o 

príčine vzniku požiaru alebo požiarnotechnickej expertízy sú najmä:  

• okolnosti, podmienky a časové údaje o vzniku a šírení požiaru, 

• miesto a príčina vzniku požiaru, 

• vyhodnotenie porušenia opatrení a povinností podľa osobitných predpisov vrátane 

návrhu na uloženie sankcie podľa § 59 a 61 zákona. 

 

 Odborné posudky o príčinách vzniku požiarov a požiarnotechnické expertízy sa využívajú 

najmä na určenie protipožiarnych opatrení a pri vypracúvaní rozborov požiarovosti. Rozbory 

požiarovosti obsahujú:  

• počet požiarov podľa ich druhov, 

• príčiny vzniku požiarov, 

• počet zachránených, zranených a usmrtených osôb pri požiaroch, 

• výška škôd spôsobených požiarmi a uchránené hodnoty, 

• vyhodnotenie zabezpečovania ochrany pred požiarmi právnickými osobami alebo 

fyzickými osobami-podnikateľmi, 

• vyhodnotenie porušenia predpisov o ochrane pred požiarmi v súvislosti s výkonom 

štátneho požiarneho dozoru, 

• vyhodnotenie požiarnobezpečnostnej situácie v odvetviach hospodárstva, 

• ďalšie dôležité údaje potrebné na určenie preventívno-výchovných a organizačno-

technických opatrení [2]. 

 

Pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 32/2016 o zisťovaní príčin 

vzniku požiarov a o štatistickom sledovaní požiarovosti 

Tento pokyn upravuje postup Požiarnotechnického a expertízneho ústavu Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v Bratislave, krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného 

zboru a okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru pri plnení úloh pri zisťovaní 

príčin vzniku požiarov. 
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Tento pokyn ďalej upravuje: 

• organizačné zabezpečenie zisťovania príčin vzniku požiarov, 

• materiálno-technické vybavenie zisťovateľa príčin vzniku požiarov, 

• podrobnosti o odbere vzoriek z požiariska, 

• podrobnosti o vedení dokumentácie, 

• štatistické sledovanie požiarovosti, 

• rozbory požiarovosti [3]. 

 

1.2 Základne rozdelenia  

Na účely zisťovania príčin vzniku požiarov sa požiare členia podľa: 

• toho, či zasahovala hasičská jednotka, 

• škody na majetku, poškodení zdravia alebo inej škody. 

 

 Na určenie orgánu štátneho požiarneho dozoru príslušného na zisťovanie príčin vzniku 

požiarov rozlišujeme: 

• požiar, pri ktorom vznikla priama škoda najviac do sumy 200 000 € a nebola 

usmrtená viac ako jedna osoba, 

• závažný prípad požiaru, 

• obzvlášť závažný prípad požiaru. 

 

 Závažným prípadom požiaru je požiar, pri ktorom: 

• boli usmrtené najmenej dve osoby, 

• boli zranené najmenej tri osoby, z ktorých aspoň jedna utrpela ťažkú ujmu 

na zdraví alebo sa zranila smrteľne. 

 

Obzvlášť závažným prípadom požiaru je požiar, pri ktorom: 

• boli usmrtené najmenej tri osoby, 

• bolo zranených najmenej sedem osôb, z ktorých aspoň jedna utrpela ťažkú 

ujmu na zdraví alebo sa zranila smrteľne, 

• vznikla priama škoda v sume nad 200 000 €.  
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Na základe údajov a poznatkov získaných pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru sa 

vypracúva 

• požiarnotechnická expertíza, 

• odborný posudok o príčine vzniku požiaru (ďalej len „odborný posudok“), 

• správa o zásahu [3]. 

 

1.3 Orgány vykonávajúce štátny požiarny dozor  

1.3.1 Prezídium Hasičského a záchranného zboru 

Prezídium Hasičského a záchranného zboru zabezpečuje prostredníctvom ústavu 

zisťovanie príčin vzniku obzvlášť závažných prípadov požiarov formou požiarnotechnickej 

expertízy [3]. 

 

1.3.2 Krajské riaditeľstvo 

Krajské riaditeľstvo zabezpečuje zisťovanie príčin vzniku závažných prípadov požiarov 

prostredníctvom minimálne dvoch zisťovateľov okresných riaditeľstiev v územnej pôsobnosti 

príslušného krajského riaditeľstva spracované vo forme odborného posudku; jedným zo 

zisťovateľov je vždy zisťovateľ územne príslušného okresného riaditeľstva [3]. 

 

1.3.3 Okresné riaditeľstvo 

Okresné riaditeľstvo zabezpečuje zisťovanie príčin vzniku požiarov 

• veliteľom zásahu pri požiari, pričom vznikla škoda najviac v sume 3000 €, 

spracované vo forme správy o zásahu a formulárom „Obhliadka požiariska“ 

• zisťovateľom v ostatných prípadoch, ktoré sa uzatvárajú formou odborného 

posudku; v prípade požiaru ľahkého automobilu sa spracúva aj formulár pre ľahké 

automobily, ktorý je súčasťou softvérovej aplikácie [3]. 

 

O zisťovaní príčiny vzniku požiaru formou požiarnotechnickej expertízy v prípade požiaru 

nespĺňajúceho kritériá obzvlášť závažného prípadu požiaru rozhoduje prezident Hasičského a 

záchranného zboru alebo riaditeľ ústavu [3]. 
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1.4 Technická pomoc 

Predmetom technickej pomoci je spolupráca ústavu pri zisťovaní príčin vzniku požiarov 

vyžadujúcich použitie technického vybavenia a odborného personálu ústavu, ktorým okresné 

riaditeľstvo nedisponuje. 

Žiadosť o poskytnutie technickej pomoci pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru uplatňuje 

riaditeľ okresného riaditeľstva v informácii pre krajské riaditeľstvo o vzniku požiaru, rozsahu 

a predpokladanej zložitosti zisťovania príčiny a o okolnostiach vzniku požiaru; v tejto 

informácii sa vyšpecifikuje predpokladané zameranie technickej pomoci. 

O vyžiadaní výjazdu príslušníkov zaradených na ústave na vykonanie technickej pomoci 

rozhoduje riaditeľ krajského riaditeľstva na základe informácií o rozsahu, predpokladanej 

zložitosti zisťovania príčiny vzniku požiaru a predpokladaného zamerania technickej pomoci. 

Žiadosť o technickú pomoc uplatňuje krajské riaditeľstvo na operačnom stredisku prezídia. 

Dokumentáciu o požiari, pri ktorom bola realizovaná technická pomoc, spracúva zisťovateľ 

územne príslušného okresného riaditeľstva. Do dokumentácie o požiari sa zapracujú výsledky 

z poskytnutej technickej pomoci, ktoré formou odborného vyjadrenia spracúva ústav [3]. 

 

1.5 Organizačné zabezpečenie  

 Za plnenie úloh vyplývajúcich z tohto pokynu zodpovedá riaditeľ ústavu, riaditeľ 

krajského riaditeľstva a riaditeľ okresného riaditeľstva v rozsahu svojej pôsobnosti, ktorí za 

tým účelom vytvárajú v činnosti ústavu, krajského riaditeľstva a okresného riaditeľstva 

potrebné organizačné, personálne, materiálno-technické a ďalšie súvisiace podmienky a 

vykonávajú opatrenia na zabezpečenie ich plnenia v služobnom čase a v čase služobnej 

pohotovosti zisťovateľa. 

Na účely zabezpečenia plnenia úloh na úseku zisťovania príčin vzniku požiarov sa 

zisťovateľom určuje služobná pohotovosť s možnosťou použitia mobilných prostriedkov 

spojenia [3]. 

 

1.6 Dokumentácia pri požiari  

Dokumentácia o požiari je spisový materiál, ktorého účelom je zdokumentovanie miesta 

vzniku, príčiny a iniciátora požiaru, vplyvov na vznik a šírenie požiaru a porušenia všeobecne 

záväzných právnych predpisov o ochrane pred požiarmi. 
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Ak prvotné úkony zisťovania príčin vzniku požiarov zabezpečuje zisťovateľ z iného ako z 

územne príslušného okresného riaditeľstva, uvedie sa táto skutočnosť v dokumentácii o požiari, 

dokumentáciu o požiari; ďalej spracúva zisťovateľ územne príslušného okresného riaditeľstva. 

Za spracovanie dokumentácie o požiari zodpovedá zisťovateľ a za spracovanie 

dokumentácie o obzvlášť závažnom prípade požiaru zodpovedá vedúci expertíznej skupiny. Za 

zapracovanie dokumentácie do softvérovej aplikácie zodpovedá zisťovateľ okresného 

riaditeľstva [3]. 

 

Na titulnom liste dokumentácie o požiari sú uvedené tieto údaje: 

a) identifikácia príslušného okresného riaditeľstva, 

b) číslo registratúrneho denníka, 

c) evidenčné číslo požiaru, 

d) informácia o mieste a čase vzniku požiaru, 

e) dátum spracovania, 

f) hodnosť, titul, meno a priezvisko príslušníka, ktorý vykonal zisťovanie, 

g) podpis spracovateľa, 

h) podpis riaditeľa príslušného okresného riaditeľstva. 

Dokumentácia o požiari musí byť uložená v obale s označením „Dokumentácia o požiari“. 

 

Dokumentácia o požiari môže obsahovať odborný posudok alebo požiarnotechnickú 

expertízu, odborné vyjadrenie, grafickú dokumentáciu požiariska, dôkazové materiály, správu 

o zásahu a formulár „Obhliadka požiariska“, fotodokumentáciu a videozáznam v elektronickej 

forme. Dôkazom sú najmä znalecké a odborné posudky z iných odborov, výsledky 

laboratórnych skúmaní vzoriek odobraných z požiariska, ďalej správy, vyjadrenia a potvrdenia 

orgánov a organizácií a výpovede alebo podané vysvetlenia osôb vrátane účastníkov konania. 

Dokumentácia o požiari môže obsahovať tiež prílohy, ktoré obsahujú oznámenie organizácie o 

vzniku požiaru a vyjadrenie k výške škody [3]. 

 

1.6.1 Požiarnotechnická expertíza  

Požiarnotechnická expertíza je výsledkom viacprofesného, komplexného skúmania a 

analýzy faktov a dôkazového materiálu, ktoré súvisia s okolnosťami vzniku, šírenia a likvidácie 

požiaru. Požiarnotechnická expertíza je vykonávaná expertíznou skupinou. 
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Účelom požiarnotechnickej expertízy je objektívne zistenie okolností súvisiacich so 

vznikom požiaru, najmä miesta vzniku požiaru, príčiny jeho vzniku, rozšírenia a možných 

porušení predpisov o ochrane pred požiarmi [3]. 

 

1.6.2 Grafická dokumentácia požiariska obsahuje 

• výkresovú dokumentáciu požiariska, 

• fotodokumentáciu požiariska [3]. 

 

 Výkresovú dokumentáciu požiariska tvoria náčrty a situačné plány požiariska a technické 

výkresy stavieb, technológií a požiarnych zariadení. 

Pri vykonávaní obhliadky požiariska sa vyhotovuje fotodokumentácia a videozáznam. 

Videozáznam požiariska nenahrádza fotodokumentáciu [3]. 

 

1.6.3 Fotodokumentácia požiariska sa vyhotovuje 

• Vo forme fotografií z požiariska v obale s označením „Fotodokumentácia“ pri 

požiaroch, pri ktorých sa spracúva odborný posudok alebo požiarnotechnická 

expertíza, 

• v elektronickej forme v ostatných prípadoch požiarov, ku ktorým sa spracúva 

dokumentácia o požiari [3]. 

 

Fotografie v elektronickej forme treba uchovávať najmenej desať rokov a evidovať tak, 

aby sa zabezpečila možnosť ich neskoršieho použitia na vyhotovenie fotografií alebo na 

použitie pri súdnom konaní. 

Zásady vyhotovenia fotodokumentácie, videozáznamu a situačného plánu požiariska sú 

uvedené v prílohe č. 15 pokynu 32/2016. 

Dokumentáciu o požiari spracúva zisťovateľ do 30 dní odo dňa vzniku požiaru alebo 

vyžiadania zisťovania príčiny vzniku požiaru, ak je zisťovanie príčiny vzniku požiaru 

vykonávané dodatočne. Ak si zložitosť prípadu požiaru vyžaduje na spracovanie dokumentácie 

o požiari dlhšiu lehotu alebo nemožno zabezpečiť obsahovú kompletnosť dokumentácie o 

požiari v uvedenom termíne, zisťovateľ požiada nadriadeného o predĺženie termínu na 

spracovanie s odôvodnením. Pri spracúvaní požiarnotechnickej expertízy požiada spracovateľ 

o predĺženie termínu riaditeľa ústavu. 
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Dokumentácia o požiari sa vždy zakladá na územne príslušnom okresnom riaditeľstve. 

Dokumentácia o obzvlášť závažnom prípade požiaru sa zakladá aj na ústave. 

Ústav v spolupráci s okresným riaditeľstvom spracúva z vybraných prípadov požiarov 

prípadové štúdie pre potreby ďalšieho vzdelávania zisťovateľov [3]. 

 

 

1.7 Postup pri zisťovaní príčin vzniku požiaru  

 

 

 

Aby bola správne a presne zistená príčina požiaru je nevyhnutné podrobne preskúmať 

nielen všetky skutočnosti zistené pri požiari, ale aj okolnosti, ktoré požiaru predchádzali. 

Postup zisťovateľa príčin vzniku požiarov je teda možné rozdeliť na: 

• zistenie a objasnenie stavu a situácie pred vznikom požiaru, 

• zistenie a upresnenie ohniska požiaru, 

• preverenie možných verzií vzniku požiaru, 

• stanovenie najpravdepodobnejšej príčiny vzniku požiaru [4]. 

 

Obrázok 1 Postup pri zisťovaní príčin požiaru [4] 
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V spolupráci s príslušníkmi Policajného zboru sa vykonajú opatrenia na zabránenie 

prístupu nepovolaných osôb [4]. 

 

1.8 Stanovenie príčiny vzniku požiaru 

Pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru sa musí vychádzať z výsledkov obhliadky 

požiariska, z poznatkov získaných v priebehu obhliadky požiariska a podkladov obdržaných v 

čase spracovania dokumentácie o požiari, z informácií o prítomnosti osôb a vykonávaných 

činnostiach bezprostredne pred vznikom požiaru v mieste, resp. v blízkosti miesta jeho vzniku. 

Taktiež musia byť využité výsledky laboratórneho skúmania vzoriek odobratých z požiariska. 

Nižšie uvedený prehľad najčastejších príčin vzniku požiarov z pohľadu štatistického 

sledovania požiarovosti, ktoré každoročne spracováva, vyhodnocuje a zverejňuje Prezídium 

HaZZ. 

Prevádzkovo-technické poruchy: 

• kaz materiálu, konštrukcie, 

• opotrebenie a starnutie materiálu alebo zariadenia, 

• elektrický skrat, 

• zvýšený elektrický prechodový odpor, 

• preťaženie elektrickým prúdom, 

• iné prevádzkovo-technické poruchy. 

 

1.9 Záver dokumentácie 

Odborný posudok a požiarnotechnická expertíza obsahuje: 

a) základné údaje o požiari, 

b) popis situácie pred vznikom a v čase spozorovania požiaru, 

c) miesto (ohnisko) vzniku požiaru, 

d) výsledky skúšok so vzorkami, 

e) príčinu vzniku požiaru, 

f) faktory ovplyvňujúce šírenie požiaru, 

g) faktory ovplyvňujúce evakuáciu osôb, 

h) vyhodnotenie organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi a porušenia 

všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane pred požiarmi, 

i) ďalšie poznatky alebo návrhy opatrení, 

j) hodnosť, meno, priezvisko spracovateľov. 
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Za správnosť posúdenia príčiny požiaru zodpovedá príslušník zaradený na ústave alebo 

na okresnom riaditeľstve, ktorý vykonal zisťovanie príčiny jeho vzniku. 

Ústav a okresné riaditeľstvo poskytujú na základe písomnej žiadosti odborný posudok, 

požiarnotechnickú expertízu alebo závery zo zisťovania príčiny vzniku požiaru orgánom 

činným v trestnom konaní a fyzickým osobám alebo právnickým osobám podľa osobitného 

predpisu. 

Obsahové zameranie odborného posudku a požiarnotechnickej expertízy vrátane 

požiarov dopravných a prepravných prostriedkov je uvedené v prílohe č. 12. pokynu 32/2016 

Za plnenie úloh vyplývajúcich z tohto pokynu zodpovedá riaditeľ ústavu, riaditeľ 

krajského riaditeľstva a riaditeľ okresného riaditeľstva v rozsahu svojej pôsobnosti, ktorí za 

tým účelom vytvárajú v činnosti ústavu, krajského riaditeľstva a okresného riaditeľstva 

potrebné organizačné, personálne, materiálno-technické a ďalšie súvisiace podmienky a 

vykonávajú opatrenia na zabezpečenie ich plnenia v služobnom čase a v čase služobnej 

pohotovosti zisťovateľa [3]. 
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2 CIEĽ 

Hlavným cieľom bakalárskej práce je popísanie zisťovania príčin vzniku požiaru 

automobilov s elektrickým pohonom. Daná problematika je veľmi rozsiahla a z toho dôvodu 

sme si stanovili čiastkové ciele práce: 

• Popísať historický vývoj automobilov 

• Popísať vývoj vybraných technológií automobilov a motorov  

• Spracovať štatistiku požiarovosti automobilov na Slovensku za 5 rokov (2015-

2020) 

• Popísať najčastejšie príčiny vzniku požiarov automobilov vzhľadom na štatistické 

sledovanie požiarovosti 

• Popísať požiare a následne možné spôsoby hasenia automobilov s elektrickým 

pohonom  

• Identifikovať napäťové úrovne v elektrických vozidlách  

• Popísať možnosť vzniku nebezpečných látok v prípade požiaru elektromobilu 

• Návrh metodického listu na zisťovania príčin vzniku požiarov elektromobilov  
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3 METODIKA PRÁCE  

V tejto bakalárskej práci sme sa zamerali na zisťovanie príčin vzniku požiaru osobných 

automobilov konkrétne automobilov, ktoré majú elektricky pohon.  

Na začiatku sa bližšie pozrieme na vývoj vybraných technológií automobilov a motorov, 

ktoré boli alebo sú súčasťou automobilov.   

Táto práca je zameraná na elektromobily, preto sa chceme venovať aj prechodu medzi 

automobilmi so spaľovacími motormi a automobilmi s elektromotormi, čo sú hybridné 

automobily.  U elektromobiloch  popíšeme technológiu elektromobilov, požiare a možné 

spôsoby hasenia elektromobilov.  

Na základe štatistických údajov z analýzy z PTEU MV SR určiť požiarovosť automobilov 

v porovnaní so všetkými požiarmi, ktoré sa evidujú a zistiť akú časť požiarovosti tvoria.  Ďalšiu 

informáciu na ktorú sa zameriame z analýzy sú spôsoby vzniknutého požiaru, ktoré sú 

najčastejšie. Na základe údajov z požiarnotechnického a expertízneho ústavu MV SR za 

obdobie 2015-2020. Najčastejšie príčiny vzniku požiaru automobilov, ktoré vyplývajú 

z analýzy z PTEU MV SR konkrétne rozoberieme. 

Identifikovať a rozdeliť rôzne napäťové úrovne v elektrických vozidlách vzhľadom na 

farbu kabeláže a tým pádom aj podľa napätia.  

Popísať a byť informovaný, že v prípade vzniku požiaru elektromobilu s Li-Ion 

akumulátorom môžu vznikať škodlivé látky.  
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4 VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSIA  

4.1 Automobil  

Automobil je dvojstopové osobné alebo nákladné cestné motorové vozidlo. Ide o jeden z 

mnohých dopravných prostriedkov.  

Rozdeľujú sa podľa druhu pohonu: 

• Parný stroj 

• Spaľovací motor 

• Hybridný pohon 

• Elektrický pohon 

 

Najvýznamnejšie časť histórie automobilov sa začala písať koncom 18. storočia , kedy boli 

realizované prvé úspešné pokusy s vozidlami poháňanými parným strojom. K ich prvým 

konštruktérom patrili Škót James Watt a alebo Francúz Nicolas Joseph Cugnot. Jeho parný stroj 

uviezla v roku 1769 štyroch pasažierov a dokázal vyvinúť rýchlosť až 9 km za hodinu. Počiatok 

19. storočia bol stále doménou parných strojov, ktoré sa postupne zlepšovali a zrýchľovali. Nič 

to však nemenilo na ich prevádzkovej náročnosti a ťažkopádnosti.  

Zvrat nastal v druhej polovici 19. storočia, keď sa konštruktérom podarilo sprevádzkovať 

prvé spaľovacie motory. V rokoch 1862 až 1866 vyvinul Nicolaus Otto prvý štvordobý motor. 

Začiatkom 20. storočia sa tiež objavili prvé elektromobily . Súťaž medzi automobily s 

parným, elektrickým a spaľovacím motorom trvala takmer až do konca prvého desaťročia 20. 

storočia. Potom začali dominovať automobily so spaľovacím motorom aj keď z hľadiska 

efektivity prenosu energie je aj po storočí vývoja dvakrát výhodnejší elektromobil. 

Elektromobil je zároveň omnoho šetrnejšie k životnému prostrediu. Sú s ním spájané 

nasledujúce výhody:  

• zníženie emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia,  

• zníženie hlukovej záťaže z prevádzky vozidla,  

• zníženie emisií skleníkových plynov s cieľom znížiť dopady dopravy na klimatické 

zmeny   

• zníženie spotreby fosílnych palív [9] 

 

4.2 Princíp parného stroja 

Para z kotla je cez regulátor vedená do ústrojenstva vnútorného rozvodu (najčastejšie 

šupátkové komory) a odtiaľ sa rozdeľuje do valca. Tam svojím tlakom spôsobuje pohyb piesta. 
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Použitá para je opäť cez posúvač a komoru vypúšťaná von. Posuvný pohyb piestu je cez piestnu 

tyč, križiak a ojnicu prenášaný na kľučku, ktorá priamočiary pohyb prevádza na otáčavý 

(rotačný). 

 

1 - Piest 

2 - Piestna tyč 

3 - Križiak 

4 - Ojnica 

5 - Čap kľučky 

6 - Excentrický mechanizmus (jednoduchý vonkajšie rozvod) 

7 - Zotrvačník 

8 - Šupátko 

9 - Wattov odstredivý regulátor [16]. 

 

 

4.3 Spaľovací motor 

Spaľovací motor je stroj, ktorý spálením paliva premieňa jeho chemickú energiu na 

mechanickú prácu. K spaľovaniu paliva, alebo palivovej zmesi môže dochádzať v motore, ale 

aj mimo motora. V užšom zmysle sa pod pojmom spaľovací motor spravidla rozumie piestový 

spaľovací motor.  

Základné rozdelenie motorov je: 

• dvojdobý motor 

• štvordobý motor [17] 

Obrázok 2 Schematický opis jednovalcového parného stroja [1] 
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4.4 Hybridný pohon 

Hybridný pohon sa nachádza na rozhraní spaľovacieho a elektrického motora. Nachádzajú 

sa v ňom komponenty obidvoch automobilov. Je to taký postupný prechod zo spaľovacieho 

motora na elektrický pohon.  

Automobil s hybridným pohonom predstavuje vozidlo, ktoré pri svojom pohone využíva 

viac ako jeden zdroj energie. Hybridné pohony využívajú predovšetkým výhody jednotlivých 

pohonov pri rôznych pracovných stavoch vozidla. 

 

Dnes sa najviac testujú a vyvíjajú tieto druhy hybridných pohonov: 

• spaľovací motor + elektromotor + akumulátor 

• spaľovací motor + elektromotor + externý prívod elektrickej energie  [10] 

 

Obrázok 3 Dvojdobý spaľovací motor [2] 

Obrázok 4 Štvordobý spaľovací motor [3] 
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4.5 Elektromobil  

V dnešnej dobe sa na cestách vyskytuje stále viac a viac elektromobilov alebo iných 

alternatív, ktoré nahrádzajú súčasné spaľovacie motory. Je to z dôvodu míňajúcich sa fosílnych 

palív, ale aj z ekologického hľadiska. Vyspelé krajiny majú v úmysle znižovať uhlíkovú stopu, 

ktorú spaľovacie motory vytvárajú. Svetoví výrobcovia vrátane európskych Volkswagen 

Group, Daimler (Mercedes-Benz), BMW, Renault , Volvo Cars, americký Ford, japonský 

Nissan, Toyota, Tesla, Kia zahájili svoje elektrifikačné stratégie a prechod vývoja a výroby zo 

spaľovacích motorov na batériové elektromobily [5].  

 

4.5.1 Rozdiel medzi spaľovacím motorom a elektromotorom 

Najprv sa v rýchlosti pozrieme na spaľovací motor, ten nasáva vzduch z okolia a palivo z 

nádrže, horením ich zmesi v spaľovacej komore dochádza k rozpínaniu zmesi a pohybu piestov. 

Tento pohyb roztáča hriadeľ, ktorá je cez spojku spojená s prevodovkou, a tá potom roztáča 

kolesá vozidla. Spaliny odchádzajú zo spaľovacích komôr cez výfukové potrubie. Pre pohon 

vozidla sú zjednodušene potrebné nasledujúce komponenty: vzduchový filter, sacie potrubie, 

palivová nádrž, blok motora s piestami a hriadeľom, spojka, prevodovka a výfukové potrubie. 

 

Elektrický pohon potrebuje úplne odlišné komponenty. Funguje totiž na úplne inom 

princípe. V batérii vznikne chemickou reakciou elektrická energia, tá je vedená do výkonovej 

elektroniky, ktorá upraví napätie a prúd pre aktuálne potreby elektrického motora. V 

elektrickom motore dôjde k vytváraniu elektromagnetických polí, ktorých interakcií dôjde k 

roztočení hriadeľa motora, tá je cez jednoduchý jednostupňový reduktor spojená priamo s 

kolesami vozidla. Pri jazde nie sú produkované žiadne plyny, výfukové potrubie nie je potreba 

[11]. 

Obrázok 5 Hybridný pohon [5] 
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Umiestnenie motora sa mierne líši od výrobcov. Zatiaľ čo napríklad Tesla a novo i VW ide 

cestou čisto elektrické platformy, kde vychádza výhodnejšie umiestnenie hlavného motora k 

zadnej náprave, prípadne dvoch motorov (vpredu a vzadu) pre pohon 4×4, tak napríklad 

Peugeot a Hyundai používajú spoločnú platformu pre elektrické a spaľovacie vozidlá. 

Nahrádzajú teda spaľovací motor elektrickým, teda je umiestnený pri prednej náprave [11]. 

 

4.5.2 Batérie  

Pre uchovanie elektrickej energie sa využívajú batérie (akumulátor). Akumulátor je 

zariadenie, ktoré je potrebné najskôr nabiť a až potom sa dá použiť ako zdroj energie [5]. 

Batérie majú tú nepríjemnú vlastnosť, že pri skrate elektród dokáže vytvoriť veľké skratové 

prúdy, ktoré kvôli vyvíjanému teplu môžu spôsobiť požiare, v najhoršom prípade dokonca aj 

výbuch [8]. 

K takémuto skratu môže dôjsť pri mechanickom poškodení batérie, keď sa napríklad pri 

havárii elektromobilu prerazí separátor (to môžu pri batériách s tekutým elektrolytom spôsobiť 

aj dendridy na elektródach), alebo pri továrenskej chybe. Požiare batérií sme už zažili pri 

mobiloch a sporadicky sa objavujú aj pri elektromobiloch. Zo štatistického hľadiska ide o úplne 

zanedbateľné čísla [8]. 

Pri spaľovacích motoroch je najnebezpečnejšia časť z pohľadu požiaru respektíve výbuchu 

jednoznačne pohonne médium (palivo vo forme benzínu, nafty alebo plynu LPG) 

Obrázok 5 Konštrukcia elektromobilu (Tesla) [6] 
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U elektromobilov to nebude inak, tiež najnebezpečnejšiu časť automobilu bude tvoriť pohonne 

médium tu to je akumulátor.  

Obal akumulátorov je z extrémne pevného materiálu, aby prežil aj silný náraz. Bezpečnosť 

akumulátorov pri nehodách diktujú výrobcom normy a sú veľmi prísne. Náraz s rizikom 

zahorenie batérie by musel byť extrémne silný. Keď sa batéria z nejakého dôvodu predsa len 

vyskratuje a začne horieť, stále sa nachádza vo vnútri sarkofágu a posádka má čas vozidlo 

opustiť [12]. 

Batéria sa skladá z niekoľkých samostatných sekcií, ktoré sú prepojené oranžovými, 

vysokonapäťovými káblami. Najbežnejšie napätie batérií je 750V. Používajú sa  

lítium-iónové články. Každý článok má menovité napätie 3,6-3,7 V. Znamená to , že batéria sa 

skladá minimálne z 200 článkov. 

Prevádzkové napätie 750 V je už považované za vysoké napätie. Pre informáciu, električky 

v ČR používajú napätie 850 V. 

Pre servisné práce na elektromobile je nutné používať náradie (kliešte, skrutkovače,..) 

určené pre prácu na vysokom napätí. Toto náradie má normovanú žlto-červenú farbu rukoväte. 

Zároveň je predpísané používanie ochranných rukavíc, taktiež testovaných pre prácu na 

vysokom napätí [21]. 

 

4.5.3 Konštrukcia batérii 

Batérie pre elektromobily sa líši podľa jednotlivých výrobcov a každá automobilka vyrába 

trochu iné batérie, v ktorých prebieha chemická reakcia trochu inak, ale v zásade všetky sú 

skonštruované rovnakým spôsobom z batériových článkov a modulov. 

 

 

Obrázok 6 Konštrukcia batérii [7] 
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Batérie sa skladajú zo stoviek (občas aj tisícov) malých batériových článkov (na obrázku - 

battery cells), ktoré sú spojené buď v sériovom alebo paralelnom zapojení, tak aby bolo 

dosiahnuté požadovaného napätia a prúdu. Každý batériový článok máva napätia 3-4V. V 

súčasnosti sa využívajú tri typy: valcové, pravouhlé a puzdrové, z ktorých každý typ má svoje 

výhody a nevýhody. 

Batériové články sa skladajú do batériových modulov, ktoré tvoria stavebné bloky každej 

batérie. Dôvodom tohto usporiadania je ľahšie výroba, inštalácia, manažment, ale aj údržba. V 

prípade potreby môžu byť vymenené jednotlivé moduly a v prípade požiaru toto usporiadanie 

pomáha znížiť rýchlosť jeho rozšírenie. 

Batériové moduly obsahujú chladiacu jednotku, monitor teploty a väčšinou i monitor 

napätia, ktoré odosielajú informácie do systému riadenia batérie a ten sa potom stará o udržanie 

optimálneho prostredia [13]. 

 

4.6 Stanovenie príčiny vzniku požiaru 

Pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru sa musí vychádzať z výsledkov obhliadky požiariska, 

z poznatkov získaných v priebehu obhliadky požiariska a podkladov obdržaných v čase 

spracovania dokumentácie o požiari, z informácií o prítomnosti osôb a vykonávaných 

činnostiach bezprostredne pred vznikom požiaru v mieste, resp. v blízkosti miesta jeho vzniku. 

Taktiež musia byť využité výsledky laboratórneho skúmania vzoriek odobratých z požiariska. 

Nižšie uvedený prehľad najčastejších príčin vzniku požiarov z pohľadu štatistického 

sledovania požiarovosti, ktoré každoročne spracováva, vyhodnocuje a zverejňuje Prezídium 

HaZZ [4]. 

Najčastejšie príčiny vzniku požiarov: 

• Úmysel 

• Prevádzkovo-technické poruchy 

• Výbuchy s následným požiarom 

• Samovznietenie 

• Deti a chorobomyseľné osoby 

• Nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb 

• Ďalšie príčiny [4] 
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4.7 Štatistika požiarovosti 

Výsledkom tejto bakalárskej práce je zameranie sa na štatistiku požiarovosti automobilov, 

ktoré nám poskytol PTEU MV SR. Máme k dispozícii údaje z ktorých vyplýva, koľko požiarov 

za rok vzniklo a koľko z toho bolo požiarov automobilov. Ďalšou podstatnou informáciou, 

ktorou  disponuje táto analýza je príčina vzniku požiaru. Tieto informácie sa evidujú za obdobie  

2015-2020.  

 

 

 Z analýzy (tabuľka č. 1) nám vyplýva, že ročne v priemere za obdobie 2015-2020 vznikne 

776 požiarov automobilov. Rok 2019, ktorý je v analýze uvedený je najpriaznivejší z hľadiska 

požiarovosti automobilov, tento rok bola zaznamenaná najnižšia požiarovosť automobilov a to 

až o 100 požiarov v priemere menej ako v porovnaní s ostatnými rokmi od 2015. Zásahy HaZZ 

k horiacim automobilom tvoria 8,2% všetkých výjazdov ku požiarom ku ktorým sú jednotky 

HaZZ vyslané.  

 

Ďalej sme sa zamerali na najčastejšie príčiny vzniku požiaru automobilov na Slovensku za 

obdobie 2015-2020 a podrobnejšie sú uvedené v tab. č.2. Vybrali sme  3 najčastejšie príčiny: 

• úmyselné zapálenie 

• elektricky skrat  

• prevádzkovo-technické poruchy   
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4.7.1 Úmyselné zapálenie  

Úmyselné zapálenie automobilov za obdobie 2015-2017 je najčastejšia príčina vzniku 

požiaru. Dobrá správa je, že postupne sa začína vytrácať táto nepekná praktika. Zo štatistiky 

vyplýva, že už nedrží prvenstvo z hľadiska požiarovosti automobilov.  

 Dôvody prečo tieto situácie nastávajú sú rôzne. Často sa to využívalo, možno aj dnes, ale 

nie už tak často ako v minulosti ako praktika, ktorou sa chcú dostať k peniazom zločinecké 

skupiny, alebo jednotlivci. Ďalej to môže byť pomsta, zastrašovanie, vyhrážanie, zakrytie stôp.    

Posledné dva roky sa ako najčastejšie príčiny vzniku požiaru stali prevádzkovo-technické 

poruchy. To znamená, že môžeme sledovať pokles úmyselných príčin zapálenia. Je to dobré 

znamenie pre našu spoločnosť, že sa znižuje počet takých ohavných činov.  

Pri preverovaní hypotézy úmyselného konania sa obhliadkou okrem iného zvažuje napr. 

možnosť nepozorovaného vstupu nepovolaných osôb do objektov, prístupu k zariadeniam, 

preveruje sa spôsob zabezpečenia ich ochrany a pod. Hľadajú sa stopy po narušení objektu, 

znefunkčnení, alebo vyradení ochranných, bezpečnostných a monitorovacích zariadení a 

systémov. Na mieste, alebo neskôr sa vyhodnotia prípadné záznamy týchto zariadení. V 

prípadoch úmyselného zapálenia môžu záznamy bezpečnostných kamier odhaliť nežiaduci 

pohyb cudzích, resp. nepovolaných osôb a ich činnosť v kontrolovanom priestore. 

V prípade zistenia miesta (ohniska) vzniku požiaru, resp. viacerých miest, alebo ohnísk, je 

potrebné sústrediť pozornosť na výskyt stôp po použití akcelerátora, napr. stopy po rozliatí 
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horľaviny - vyhorené „mapy“ na podlahách, stenách, predmetoch, nájdené prepravné nádoby 

horľavín, fľaše, ich zvyšky, ďalej nálezy zápaliek, sviečok, faklí a pod. Osobitnú pozornosť 

treba venovať nálezom predmetov, ktoré mohli pôsobiť ako iniciátor a ich výskyt v danom 

mieste nesúvisí s bežne vykonávanou činnosťou na tom mieste [4]. 

 

 

 

 

26.5.2020 bol pred pol šiestou ráno ohlásený požiar vozidiel pred predajňou áut na 

Panónskej ulici v Bratislave. Podľa Prezídia hasičského a záchranného zboru mal muž podpáliť 

luxusné autá v hodnote až 200-tisíc eur.   

Hasiči informovali, že po príchode na miesto museli hasiť tri vozidlá. Štvrté bolo 

poškodené. 

Páchateľa zachytili na mieste hneď dve kamery a videá uverejnili aj na stránke HAKA. 

Vidieť na nich, ako muž príde pred predajňu vlastným autom, poleje tri autá horľavinou a 

následne ich podpáli. Škoda bola vyčíslená na 200 000€ [27]. 

 

4.7.2 Prevádzkovo-technické poruchy 

Zo štatistiky vyplýva že za obdobie 2018-2020 je najčastejšou príčinou vzniku požiaru  

prevádzkovo-technické poruchy. Dôvody prečo tieto situácie nastávajú môžu byť rôzne. Môžu 

to byť chyby od výroby, poruchy ktoré nastávajú používaním opotrebovaním. 

Pre identifikovanie prevádzkovo-technických porúch je často potrebné odobrať z 

požiariska vzorky k laboratórnemu preskúmaniu, pretože mnohé z porúch bývajú skrytého 

charakteru. Vo väčšine prípadov sa uvedené poruchy prejavia počas prevádzky zariadení, teda 

keď sú zariadenia v činnosti. Preto je potrebné zistiť a zadokumentovať ich prevádzkovanie v 

Obrázok 8 Úmyselné zapálenie automobilu [9] 
Obrázok 7 Zhorené automobily po úmyselnom zapálení [9] 
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čase vzniku požiaru. V rámci obhliadky požiariska tiež zadokumentovať stav (poškodenie) 

rozvodov energií a zariadení vrátane stavu ich istiacich a ochranných prvkov. 

Porucha však môže vzniknúť aj vo vypnutom zariadení. Príkladom je porucha na zariadení, 

ktoré nie je v činnosti a pritom je pripojené na zdroj, resp. rozvod paliva, alebo inej energie [4].  

Prevádzkovo-technická príčina vzniku požiaru, ktorú môžeme aj na vlastne oči vidieť sa 

najčastejšie stáva pri poruchách monopostov formúl. Niektorý z komponentov, ktorý sa 

nachádza na podvozkovej časti monopostu sa poškodí alebo uvoľní a pri pohybe formule sa 

šúcha o zem, ktorého výsledkom je vznik iskier.  

 

 

 

4.7.3 Elektrický skrat  

Elektrický skrat zo štatistiky vyplýva, že za posledné dva roky je to tretí 

najpravdepodobnejší vznik požiaru automobilu.  

Pri preverovaní elektrického skratu ako možnej príčiny vzniku požiaru je pri obhliadke 

požiariska potrebné zamerať pozornosť predovšetkým na: 

• zmenšenie izolačnej vzdialenosti (priblíženie) „živých“ a „neživých“ častí strojov 

a zariadení, 

• odizolované nechránené miesta spojov, 

• spôsob upevnenia vedení (priklincovanie káblov, vodičov a pod.), 

• ostré zlomy káblových vedení, elektrických šnúr a vodičov s porušením ich 

izolácie, resp. samotných vodičov, 

• vedenie káblov, elektrických šnúr a vodičov cez ostré hrany, 

Obrázok 9 Prevádzkovo technická porucha [10] 
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• nechránené povrchové križovanie s cestnými komunikáciami (voľne položené 

káble) v dočasných a provizórnych rozvodoch, 

• uloženie vedení v blízkosti horúcovodov, vyhrievacích telies a na nich, 

• poruchové vypnutie istiacich a ochranných prvkov (reakcia na skrat). 

 

Počas obhliadky, alebo neskôr na odobranej vzorke podrobne preskúmať miesto zisteného 

skratu. V mieste skratu a jeho bezprostrednej blízkosti sa vyskytujú nátavy a „odprsknuté“ 

častice - tzv. rozstrek materiálu, či už na samotnom vedení, alebo na predmetoch v okolí miesta 

kontaktu. Nátavy na povrchových plochách v mieste kontaktu - skratu - mávajú obyčajne 

nepravidelné tvary a rôznu hĺbku. Materiál rozstreku býva tvaru guličiek alebo kvapiek. V 

niektorých prípadoch skratu, keď je prierez vodiča v pomere k prenášanému prúdu malý, môže 

nastať pretavenie vodiča, ak včas nezareaguje ochrana. Prerušením skratu, či už pretavením 

vodiča, alebo mechanickým oddialením skratovaných častí elektrického obvodu, môže 

vzniknúť elektrický oblúk, ktorý sa prejaví lokálnymi nataveniami s presne ohraničenými 

tvarmi. Podobným spôsobom sa prejaví aj elektrický oblúk, ktorý vznikol v dôsledku 

zmenšenia prieraznej pevnosti dielektrika pod kritickú hodnotu (zníženie izolačných vlastností 

materiálov, priblíženie častí s rôznym elektrickým potenciálom a pod.) [4]. 

 

 

Elektrický skrat, ako príčina vzniku požiaru je spravidla ľahko a rýchlo identifikovateľný, 

pretože vzniká následkom mechanického spojenia dvoch alebo viacerých jadier vodičov, 

prípadne kontaktov, kde sa vo väčšine prípadov nachádza obsluha.  

Za osobitne nebezpečnú príčinu požiaru v súvislosti s elektrickým prúdom možno 

považovať zvýšený elektrický prechodový odpor, pretože jeho vznik neovplyvňuje mechanický 

Obrázok 10 Roztavené káblovanie [8] 
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alebo ľudský faktor, ale samotný pretekajúci prúd v mieste nedokonalého spojenia. 

K zvýšenému prechodovému odporu dochádza pri styku vodivých plôch, napríklad v svorkách, 

zásuvkách, spínačoch na konkrétnych spínacích zariadení a podobne.  

Ďalšími príčinami požiarov sú preťaženie elektrickým prúdom a prerušenie elektrického 

územia alebo zvodu.  

Jeden z pôvodných materiálov, z ktorých sú vodiče vyrobené, je hliník. Je to kujný, ťažný, 

veľmi reaktívny kov. Má vysoký potenciál, preto je silným redukčným činidlom.  

V novších elektroinštaláciách je vodič medený. Technicky čistá meď je materiál s veľmi 

výhodnými mechanickými, technickými a fyzikálnymi vlastnosťami. Z hľadiska jej využitia 

v elektrotechnike je dôležitá vysoká tepelná a elektrická vodivosť a vysoká odolnosť proti 

korózii [22].  

 

4.8 Požiar elektromobilov  

Požiar elektromobilov je téma, ktorá sa v dnešnej dobe objavuje ako jedna z nevýhod 

vozidiel s elektrickým pohonom.  

Tak, ako môže požiar zachvátiť automobil so spaľovacím motorom, môže zachvátiť aj 

elektromobil. Jediný rozdiel spočíva v tom, že elektromobily sú vybavené li-ion batériami, 

ktoré sú náchylné na tepelné úniky. Vo väčšom množstve však požiare elektromobilov 

spôsobujú prípady, kedy sú poškodené káble spôsobujúce skrat. Skrat môže byť taktiež 

spôsobený aj oxidáciou batérie a rovnako nebezpečné sú aj nehody elektromobilov, ak sa pri 

nich poškodí batéria [15]. 

Každý Li-Ion akumulátor je nebezpečný - bez ohľadu na to či napája mobil, MP3 

prehrávač, kalkulačku alebo čokoľvek iné. Problémom je, že akumulátory tohto druhu obsahujú 

vysoko horľavý kvapalný obsah - ak vznikne vnútorný skrat, zväčša vznikne i požiar. V 

niektorých prípadoch je možné ešte pred katastrofou zistiť že niečo nie je v poriadku. Batéria 

sa deformuje, zväčšuje objem a môže poškodiť zariadenie ktoré napája i bez toho, aby sa 

vznietila.  

Na vymontovanom akumulátore vidno, že už nemá tvar tabuľky. Vyzerá ako bublina, ktorá 

čoskoro exploduje. Ide o priemyselný akumulátor, aký sa nachádza vo  väčšine zariadení. 
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Čo sa však stane, ak sa všetko deje skryté pred vašim zrakom?  

Vnútorný tlak v článku batérie, až kým sa výpary neuvoľnia cez bezpečnostný ventil, alebo 

prasknutý plášť článku batérie [23].  

V prípade, že nebudú vykonané účinné protiopatrenia, v priestore batérií sa vytvorí 

výbušná zmes vzduchu a výparov elektrolytu, ktorá pri iniciácii napr.: elektrickou iskrou 

vyvolá výbuch, následný požiar a jeho nekontrolovateľné šírenie v celom systéme [23].  

MP3 prehrávač v šatnej skrini exploduje a horiace oblečenie je jadrom požiaru v byte. 

Zabudnutý starý mobil v zásuvke môže zapôsobiť podobne. Nielen notebooky sú nebezpečné. 

Do ohrozenia vás dostane každý Li-Ion akumulátor, ktorý je mimo vášho dohľadu. Zlyhanie 

zväčša nie je náhlym javom, ale postupným. Preto je vhodné kontrolovať stav zariadení a ich 

batérií a ukladať veci tam, kde sa zamedzí rozšíreniu požiaru. Ak batéria exploduje, nemusíte 

byť na mieste, aby ste prípadným plameňom zahatali cestu do zvyšku bytu [18]. 

Na základe mnohých zdokumentovaných prípadov je možné konštatovať, že ak nie sú 

vykonané účinné opatrenia proti šíreniu nekontrolovateľného nárastu teploty, poškodenie 

jedného článku batérie môže spôsobiť požiar celého energetického systému so škodami 

veľkého rozsahu [23].   

Požiar elektromobilu Tesla S v USA po náraze. Dve osoby, ktoré sa v automobile 

nachádzali, sa žiaľ, z neho nedokázali dostať včas von a vyslobodiť sa ich nepodarilo ani 

hasičom.  

 Náraz, pravdepodobne, poškodil aspoň jednu lítium-iónovú batériu, ktorá sa vznietila. 

Tým, ako horela pravdepodobne zapálila aj ďalšie články, čím vznikla reťazová reakcia. Na 

miesto boli vyslaní hasiči so špeciálnym tréningom na hasenie elektromobilov. Ani tréning im 

však nepomohol, pri doslova lietajúcich, a čo je dôležitejšie, horiacich batériách. Niektorí hasiči 

tento požiar prirovnali k petardám a ohňostroju [19].  

Obrázok 11 Zdeformovaný Li-Ion akumulátor [11] 
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4.8.1 Hasenie elektromobilov  

Štandardne sa stretávame s názormi, že ide o veľmi komplikovaný  proces. Najväčší 

rozdiel je v dĺžke eliminácie požiaru, zatiaľ čo hasenie vozidla so spaľovacím motorom trvá iba 

pár minút, likvidácia požiaru elektromobilu by mohla trvať aj niekoľko desiatok minút či hodín 

[6]. 

V elektromobile nevzniká tepelná energia na povrchu, ale vo vnútri batérie. Hrozí pri tom 

nebezpečenstvo tzv. tepelného úniku, v rámci ktorého sa šíri požiar od jedného batériového 

článku k druhému. Tento chemický proces je nutné prerušiť intenzívnym chladením. Najlepšie 

niekoľkými tisícmi litrami vody [20]. 

Na rozdiel od spaľovacích áut je totiž požiar batérií väčšinou skrytý a postupuje zvnútra. 

Viditeľný je až, keď zachváti časti interiéru, alebo karosérie [8].  

Je preto dôležité, aby odťahové služby poznali riziká, ktoré sú spojené s predtým horiacimi 

elektromobilmi. Tie by nemali umiestňovať medzi iné vozidlá, pričom ideálne je, keď sa uložia 

do vodného kúpeľa. Voda bráni opätovnému vzniku požiaru, ktorý hrozí ešte 24 hodín od jeho 

prvotného uhasenia [20]. 

 Slovenský HaZZ by pri požiari postupoval tak ako pri hasení auta so spaľovacím motorom 

a k tomu by sa využili postupy z metodických listov zameraných na zdolávanie požiarov 

trafostaníc, trakčných vedení, elektrárni a pod [6]. 

Čo sa týka konkrétnej metodiky pre hasenie elektromobilov, tak na nej sa neustále pracuje 

pracovná skupina zložená zo HaZZ, UNIZA, TUZVO a automobilky [6].   

Obrázok 12 Požiar Tesla S [12] 
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Očakáva sa, že náchylnosť a závažnosť požiarov a výbuchov v dôsledku náhodného 

vznietenia horľavých elektrolytických rozpúšťadiel používaných v systémoch lítium-iónových 

batérií bude do istej miery porovnateľná alebo možno o niečo menší ako v prípade benzínových 

alebo naftových motorových palív [7]. 

 

 

4.8.2 Identifikácia napäťových úrovní v elektrických vozidlách 

Medzi najviac významným rozdielom medzi bežným vozidlom a elektromobilom je 

vysokonapäťový elektrický systém, ktorý typicky obsahujú vysoké napäťové batérie. 

Prítomnosť vysokého napätia vytvára v prípade záchranných prác množstvo nebezpečenstiev. 

Označenie kabeláže v elektromobiloch a hybridných vozidlách je znázornené v tabuľke číslo 3 

[24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 13 Vodný kúpeľ elektromobilu [13] 
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Farebné odlíšenie napäťových úrovní v automobiloch 

Farebné odlíšenie 

napäťových úrovní 
Napätie Grafické znázornenie 

Červená a čierna Nízke napätie < 30 voltov 

 

Žltá a modrá Prechodné: 30 – 60 voltov 

 

Oranžová Vysoké napätie > 60 voltov 

 

Tabuľka 3 Farebné odlíšenie napäťových úrovní v automobiloch 

 

Kabeláž systému vysokého napätia boli jasne farebne (oranžová) oddelené na jednoduchú 

a konzistentnú identifikáciu, a to priamo výrobcami automobilov. V niektorých novších 

modelov sa objavila kabeláž modrej a žltej farby, ktorá tiež predstavuje nebezpečenstvo úrazu 

elektrického prúdu, aj keď vyslovene nie je považované za vysoké napätie. Okrem toho kabeláž 

vysokého napätia je v konštrukciách vozidiel často chránená v ochrannej elektroinštalačnej 

vrstve, takže na druhej strane je ju ťažké vizuálne lokalizovať [25]. 

Zatiaľ čo vysoké napätie v elektrických a hybridných vozidlách vzbudzuje obavy u 

hasičských jednotiek, ktorý pri záchranných prácach na jednej strane uprednostňujú vyššiu 

mieru opatrnosti, na strane druhej to vedie k niektorým mylným predstavám, ktoré je potrebné 

zdôrazniť. Napríklad elektrický prúd nepredstavuje reálne nebezpečenstvo pri záchranných 

prácach, kedy dochádza ku kontaktu s konštrukciou havarovaného vozidla. V tomto prípade ide 

o identický postup ako pri konvenčných motorových vozidlách, pretože systém vysokého 

napätia je úplne oddelený od podvozku vozidla. Avšak, jedna výnimka je, a to taká, že v 

prípade, ak by bol poškodený zdroj elektrickej energie vozidla, hrozí nebezpečenstvo 

elektrického prúdu [26]. 
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4.8.3 Skúška požiaru elektromobilu v skúšobnom tuneli  

Čo sa stane, ak elektrický automobil horí v cestnom tuneli alebo v podzemnom parkovisku? 

V skúšobnom tuneli Hagerbach vo Švajčiarsku výskumníci spoločnosti Empa a expert na 

bezpečnosť tunelov Lars Derek Mellert zapálili batériové články elektromobilov a analyzovali 

distribúciu sadzí a dymových plynov a zvyšky chemických látok vo vode na hasenie. 

Viditeľnosť, v predtým jasne osvetlenej časti tunela, sa rýchlo blíži k nule. Po niekoľkých 

minútach je batériový modul úplne vyhorený. Popol a sadze sa rozšírili po celom priestore. 

Výsledky skúšky boli zverejnené v záverečnej správe v auguste 2020. Vedúci projektu, pán 

Mellert upokojuje: Z hľadiska vývoja tepla nie je horiaci elektromobil nebezpečnejší ako 

horiaci automobil s konvenčným pohonom. „Znečisťujúce látky produkované horiacim 

vozidlom boli vždy nebezpečné a možno smrteľné,“ uvádza sa v záverečnej správe. Bez ohľadu 

na typ pohonu alebo systému skladovania energie musí byť primárnym cieľom dostať všetkých 

čo najrýchlejšie z nebezpečnej zóny. O vysoko korozívnej toxickej kyseline fluorovodíkovej sa 

často hovorilo, ako o zvláštnom nebezpečenstve pri horení batérií. V troch skúškach v tuneli 

Hagerbach však koncentrácie zostali pod kritickými úrovňami [14]. 

 

 

4.8.4 Nový výskum od spoločnosti RISE 

Ola Willstrand, projektový manažér švédskeho výskumného ústavu RISE, vysvetľuje, 

prečo bol zahájený výskumný projekt E-TOX „Toxické plyny z ohňa v elektrických vozidlách“. 

„Počas stretnutí medzi RISE a rôznymi záchrannými službami bolo zistených niekoľko 

medzier v poznatkoch o elektrických vozidlách. Znepokojenie týkajúce sa toxických plynov je 

jednou z najdôležitejších. Preto bol zahájený program E-TOX s cieľom rozšíriť vedomosti, 

získať viac údajov a analyzovať, s čím sa bude musieť záchranná služba vyrovnať v najhoršom 

scenári pri požiari EV v parkovacej garáži [28]. 

Obrázok 14 Požiar elektromobilu v tuneli [14] 
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4.8.5 Štúdium toxických emisií 

Je dôležité navrhnúť a vykonať požiarne skúšky, ktoré môžu poskytnúť údaje podporujúce 

návrh konštrukcií alebo materiálov a poskytnúť údaje a informácie napríklad o uvoľňovaní 

tepla alebo o vzniku dymu. 

Testy požiaru v plnom rozsahu umožňujú zhromažďovať údaje o vizuálnom správaní 

horenia, uvoľňovaní tepla a vykonávať analýzu spaľovacích plynov. Testom v plnom rozsahu 

možno ľahšie porozumieť v porovnaní s testami v malom meradle, ale test v plnom rozsahu je 

veľmi drahý. 

Toxické plyny sa uvoľňujú pri všetkých druhoch požiarov. Rozdiel je v tom, že niektoré 

materiály a výrobky sú predmetom väčšieho záujmu ako iné. Mnoho moderných vozidiel 

obsahuje veľké množstvo plastov, ktoré sú potenciálnym zdrojom toxického spaľovacieho 

materiálu.  

Tieto požiare budú uvoľňovať oxid uhoľnatý, organické dráždivé látky a karcinogénne 

organické zlúčeniny, ďalej môžu byť niektoré plasty zdrojom napr. Chlorovodíka (HCl). 

Lítium-iónovými batériami sa zaoberá možné uvoľnenie toxických plynov, napríklad 

fluorovodíka (HF). Toxické plyny, ako napríklad HF, môžu byť pre osoby reagujúce na prvú a 

druhú látku veľkým nebezpečenstvom [28]. 

 

4.8.6 Požiar elektromobilu z pohľadu hasiča 

Tommy Carnebo, hasič založený v hasičskom zbore Södertörns, sa špecializuje na požiare 

elektrických vozidiel a hybridných vozidiel. Svoje vedomosti a skúsenosti využíva na 

vzdelávanie ďalších hasičov a záchranárov v tejto severskej oblasti. 

„Ako hasiči vieme, že výrobcovia automobilov každý rok vylepšujú svoje batérie. To 

znamená, že musíme neustále prehodnocovať našu stratégiu reakcie. Je veľmi dôležité, aby sme 

mali správne informácie o úrovni toxicity, aby sme mohli používať správne vybavenie a 

ochranu. Je preto veľmi dôležité, aby sme testy vykonávali nepretržite, aby sme vedeli riziká, s 

ktorými sa stretávame “ [28]. 

 

4.8.7 Budúcnosť elektromobilov 

Medzinárodná energetická agentúra každý rok zhromažďuje údaje o trendoch v 

automobilovom priemysle. 
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Spotrebiteľský dopyt hovorí za všetko a je zrejmé, že elektromobily na našich cestách 

zostanú. Batérie sa vyrábajú efektívnejšie a lacnejšie, taktiež vzhľad a dojem z automobilov je 

čoraz atraktívnejší. 

Zatiaľ budú elektromobily využívať lítium-iónové batérie. Hlavne kvôli skutočnosti, že 

lítium-iónové batérie nemajú v porovnaní s inými typmi batérií na trhu obdoby. Podľa RISE to 

platí najmä „z hľadiska životnosti cyklu, hustoty energie a účinnosti“ [28]. 

 

4.9 Návrh metodického listu  

Metodické listy sú vydávané podľa rozkazu prezidenta HaZZ z 30. júla 2007 a metodický 

list o zisťovaní príčin vzniku požiaru elektromobilu chýba, tak preto sme sa tomuto venovali 

a navrhujeme niečo takéto:  

  

 

Pri zásahu HaZZ, manipulácií, ale aj zisťovaní príčin vzniku požiaru elektromobilu, je 

potrebné postupovať mimoriadne opatrne.  

Napätie v elektromobile môže byť až 750 V. Toto prevádzkové napätie je už považované 

za vysoké napätie.  

Pre práce na elektromobile je nutné používať náradie (kliešte, skrutkovače,..) určené pre 

prácu na vysokom napätí. Toto náradie má normovanú žlto-červenú farbu rukoväte. Zároveň je 

predpísané používanie ochranných rukavíc, taktiež testovaných pre prácu na vysokom napätí 

s odolnosťou do + 1000V. 

 

 

Charakteristika 

1. Zistiť druh pohonu, elektromobil, hybrid, benzín, nafta atď... 

 

2. Identifikácia elektromobilu – elektromobily sú označené: 

MINISTERSTVO VNÚTRA SR 
- PREZÍDIUM HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU 

Takticko-metodické postupy vykonávania zásahov 

M E T O D I C K Ý  L I S T  č.  

Téma:  Zisťovanie príčin vzniku požiaru elektromobilov  Počet strán: 2 
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3. Zistiť umiestnenie vysokonapäťových batérií a ich poškodenie alebo zasiahnutie 

požiarom  

 

4. Jedná sa o automobily na elektrický pohon, ktoré napája Lítium-iónová batéria.  

 

5. Časti automobilu, ktoré môžu byť iniciátorom vzniku požiaru:  

 

a) Sústava batérií v pevnom kovovom obale s napätím 750 V Používajú sa  

lítium-iónové články. Každý článok má menovité napätie 3,6-3,7 V. 

Znamená to, že batéria sa skladá minimálne z 200 článkov.   

 

b) Batéria sa skladá z niekoľkých samostatných sekcií, ktoré sú prepojené 

oranžovými, vysokonapäťovými káblami. 

 

c) Vysokonapäťové rozvody prepojujúce elektromotor s vysokonapäťovými  

batériami 

 

 

 

Postup pri zisťovaní príčin vzniku požiaru  
 

1. Pred akýmikoľvek zásahmi na elektromobile sa zisťovateľ v prvom rade uistí, či 

nehrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom:  

 

a) že sú odpojené rozvody z 12V/24V batérie – tým sa vypne celý riadiaci 

systém. 

 

b) že je odpojená vysokonapäťová batéria od vysokonapäťových rozvodov 

odpojovačom  
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c) musí premerať voltmetrom napätie na karosérii a ostatných častiach 

automobilu, či zariadenie nie je stále pod napätím.  

 

2. Napriek týmto bezpečnostným opatreniam by mal postupovať mimoriadne 

opatrne. 

 

3. Pri práci na elektromobile sa musí používať OOPP, hlavne rukavice s odolnosťou 

do + 1000 V. 

 

4. Vizuálna obhliadka elektromobilu, miesta požiariska a zbieranie stôp: 

 

a) Kontroluje sa priestor, kde automobil stál ak požiar nevznikol počas jazdy 

(zabezpečujú sa kamerové záznamy, zabezpečujú sa svedectvá, narušenie 

objektu, atď) 

 

b) Hľadajú sa stopy po akcelerátoroch horenia (vyhorené mapy, prepravné 

nádoby horľavín, atď)   

 

c) Kontrolujú sa elektrické rozvody a akumulátor. Hľadajú sa stopy po 

elektrickom skrate (roztavený vodič, odprsknuté nátavy z vodiča, atď) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

Záver 

Medzi hlavné úlohy HaZZ patrí záchrana osôb, zvierat a majetku pred ohňom, živelnými 

pohromami atď. Patrí tam aj zisťovanie príčin vzniku požiaru, ktorému sme sa venovali v našej 

práci. Tejto práci sa venujú zisťovatelia príčin vzniku požiaru z HaZZ.  Je to práca, ktorá je 

veľmi náročná, zisťovatelia musia mať veľmi veľa vedomostí a neustále sa musia vzdelávať 

a školiť aby vedeli, čo najpresnejšie určiť príčinu vzniku požiaru. Zisťovanie príčin vzniku 

požiaru je pre nás veľmi dôležitá činnosť, pretože nám poskytne potrebné informácie 

o pravdepodobnej príčine vzniku požiaru a do budúcna sa môžeme vyvarovať určitým 

požiarom alebo potrestať činy páchateľov, ktorí to urobili úmyselne.  

V našej práci  sme sa zamerali na vývoj automobilov od minulosti až po súčasnosť. Pozreli 

sme sa na najčastejšie príčiny vzniku požiarov automobilov vzhľadom na štatistiku, ktorú vedie 

PTEU MV SR. Úmyselné zapálenie, elektrický skrat a prevádzkovo-technickú poruchu sme 

detailne analyzovali. Táto práca je zameraná na elektromobily, tak sme sa im aj najviac 

venovali.  Popísali sme technológiu elektromobilov a ich akumulátorov. Uviedli sme požiare 

elektromobilov, ich následné hasenie a vznik škodlivých látok v prípade požiaru. 

V dnešnej dobe by si mal každý uvedomovať, že spaľovacie motory tu nemôžu byť večne 

a musí prísť miesto nich adekvátna náhrada. Dôvody prečo treba vyvíjať náhrady, sú 

obmedzené množstvo fosílnych palív a ekologické hľadisko. V súčasnosti je náhrada za 

spaľovací motor v tej elektrickej forme automobilu z hľadiska energie obnoviteľných zdrojov 

a ohľaduplnosti voči životnému prostrediu. Sme svedkami toho, že technológie sa neustále 

vyvíjajú dopredu a HaZZ potrebuje ísť po stopách vývoju. Preto musí školiť príslušníkov ako 

postupovať v prípade nehody alebo požiaru takéhoto automobilu a taktiež zistovateľov vzniku 

požiaru, kde najčastejšie pri takýchto automobiloch vznikajú požiare a prečo je tomu tak 

a hlavne ako postupovať v prípade zisťovania pri takomto automobile.  
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