
 

 

 

 

 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE 

FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA 

 

 

PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB – ELEKTROMOBILY 

DIPLOMOVÁ PRÁCA 

 

Bc. Patrik Matúš 

 28900220212025 

 

Študijný program: 8.3.6. Záchranné služby 

Študijný odbor: 9205 Bezpečnostné vedy 

Vedúci záverečnej práce: Bc. Ing. Stanislava Gašpercová, PhD. 

Školiace pracovisko: Katedra požiarneho inžinierstva 

 

 

 

Žilina 2021  



  



ABSTRAKT  

MATÚŠ, Patrik: Protipožiarna bezpečnosť stavieb – elektromobily. [Diplomová práca] – 

Žilinská univerzita v Žiline. Fakulta bezpečnostného inžinierstva; Katedra požiarneho 

inžinierstva, Vedúci: Bc. Ing. Stanislava Gašpercová PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: 

Inžinier v odbore Bezpečnostné vedy, študijný program: Záchranné služby, Žilina: FBI 

ŽU, 2021. 74 s. 

Hlavným cieľom diplomovej práce je vytvorenie návrhu požiadaviek pri projektovaní 

protipožiarnej bezpečnosti stavieb s parkovacími miestami a nabíjacími stanicami 

pre elektromobily. V teoretickej časti sa čitateľ zoznámi so základmi protipožiarnej 

bezpečnosti stavieb garáží, získa potrebné znalosti o konštrukcii elektromobilov a typoch 

akumulátorov. V práci sú vytvorené 4 kontrolné zoznamy, na základe ktorých sú 

analyzované nebezpečenstvá v stavbách v súvislosti s požiarmi elektromobilov. Následne 

sú k zvoleným nebezpečenstvám definované príčiny a následky, ktoré majú priradené 

číselné hodnoty. Na základe matice rizík je príslušné riziko zaradené do kategórie a sú 

určené spôsoby zaobchádzania s rizikom. V záverečnej časti sú navrhnuté konkrétne 

zmeny právnych predpisov na riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb v spojitosti 

s elektrickými vozidlami. 

Kľúčové slová: požiar, protipožiarna bezpečnosť stavieb garáží, elektrické vozidlo, 

nabíjacia stanica, lítium – iónový akumulátor.  

 

  



ABSTRACT  

MATÚŠ, Patrik:. Fire safety of constructions – electric cars. [Diploma thesis] – University 

of Žilina. Faculty of Security Engineering. Department of Fire Engineering. Supervisor: 

Bc. Ing. Stanislava Gašpercová PhD. Qualification degree: Engineer of Security sciences, 

study programme: Rescue services. Žilina; FBI ŽU 2021, 74 p.  

The main aim of a diploma thesis is to create a design of requirements for projecting fire 

safety of contructions with parking spaces and charging stations for electric cars. In the 

theoretical part of the thesis, a reader should be acquainted with a basic knowledge of fire 

safety of garage constructions a also gain necessary knowledge about construction of 

electric cars and types of batteries. There are 4 check lists in the thesis, on the basis of 

which the hazards in contructions are analyzed. What if...? analysis defines causes and 

consequences, which have numeric values assigned to them. Based on the risk matrix, the 

corresponding risk is categorized and the ways of risk management are determined. In the 

concluding part of thesis, the particular changes are designed for solving the fire safety of 

constructions in conjunction with electric vehicles. 

Key words: fire, fire safety of garage constructions, electric vehicle, charging station, 

lithium – ion battery 



PREDHOVOR 

Pri výbere diplomovej práce som uvažoval, ako sa venovať témam, ktoré ešte nie sú 

dostatočne preskúmané a sú nanajvýš aktuálne. Nárast počtu elektromobilov na cestách 

ma viedol k tomu, aby som si zvolil tému predkladanej práce „Protipožiarna bezpečnosť 

stavieb – elektromobily“. Projektovanie stavieb garáží z hľadiska ochrany pred požiarmi 

je dobrá spracované v platnej legislatíve a technických normách. Ale nové, alternatívne 

palivá dávajú viac otázok ako odpovedí a preto je nutné sa týmito otázkami zaoberať. 

V predkladanej práci by som chcel navrhnúť opatrenia na zvýšenie protipožiarnej 

bezpečnosti všetkých stavieb, kde sa môžu vyskytovať elektrické vozidlá. Vo svete je 

množstvo príkladov, kedy požiare elektrických vozidiel spôsobili vysoké škody na živote, 

zdraví, majetku a v neposlednom rade aj životnom prostredí. Preto je viac než nutné 

zaoberať sa rizikami požiarov elektromobilov, frekvenciou ich výskytu a možnými 

dostupnými prostriedkami na zníženie účinkov požiaru. Myslím si, že navrhnuté opatrenia 

majú potenciál a po širšej odbornej diskusii môžu byť využité na zmenu a doplnenie 

platných právnych predpisov. 

Touto cestou by som sa chcel poďakovať mojej školiteľke Bc. Ing. Stanislave 

Gašpercovej, PhD., ktorá ma svojim ľudským prístupom a cennými radami usmerňovala 

pri písaní predkladanej diplomovej práce. Ďalej sa chcem poďakovať môjmu kamarátovi 

a kolegovi Martinovi Bardúnovi, ktorý mi pomáhal s prekladom portugalského jazyka 

a ponúkol mi cenné praktické rady. 

Počas môjho štúdia na vysokej škole ma vždy podporovali, motivovali a pomáhali moja 

priateľka Katka a moja rodina, za čo im patri veľké ďakujem. Bez ich pomoci by som 

nebol tam, kde som teraz. 
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ÚVOD 

Požiare sú nežiadúci jav, ktorý má negatívne následky na život, zdravie, majetok 

a životné prostredie. Špecifické nebezpečenstvo predstavujú požiare v budovách 

spôsobené automobilmi. Platné právne predpisy definujú požiadavky na stavebné 

konštrukcie garáží, no s vzrastajúcim trendom  počtu elektrických automobilov je nutné 

tieto predpisy prehodnotiť a prispôsobiť aj vozidlám s alternatívnym pohonom. 

V súčasnosti sa rôzne svetové organizácie a národné politiky snažia dopracovať k čo 

najnižším emisiám, ktoré produkujú konvenčné automobily so spaľovacími motormi. 

Ako najlepšia cesta sa javia práve vozidlá s elektrických pohonom a trakčnými 

akumulátormi. S pribúdajúcim počtom elektromobilov na cestách je nutné venovať sa aj 

ďalším otázkam ako je recyklácia akumulátorov, budovanie infraštruktúry nabíjacích 

staníc, ale aj protipožiarnej bezpečnosti stavieb, v ktorých sa elektrické vozidlá 

vyskytujú.  

Pri výbere diplomovej práce som rozmýšľal nad tým, ako je možné zvýšiť protipožiarnu 

bezpečnosť stavieb a znížiť následky požiaru. Práve vzrastajúci trend elektromobility ma 

motivoval venovať sa protipožiarnej bezpečnosti stavieb v súvislosti s elektrickými 

vozidlami. Požiar elektrického vozidla sa v mnohých ohľadoch líši od požiaru vozidla so 

spaľovacím motorom. Preto je nutné, aby boli tieto špecifiká horenia elektrických  

vozidiel zohľadnené a výstupy boli zapracované do právnych predpisov a technických 

noriem.  

Práca je rozdelená na štyri hlavné časti. Prvá časť práce je venovaná základnej 

problematike, teoretickým východiskám a platným právnym predpisom. V ďalšej časti je 

uvedená štatistika požiarovosti elektromobilov na Slovensku a vo svete. Tretia časť 

popisuje konštrukčné riešenie elektrických vozidiel, rôzne druhy nabíjania 

a nebezpečenstvo vzniku požiaru lítium – iónových akumulátorov. Posledná časť sa 

venuje popisu, hodnoteniu a zaobchádzaniu s rizikom požiarov elektromobilov 

v stavbách. Na základe úrovne rizika sú navrhnuté konkrétne požiadavky na stavebné 

konštrukcie a zmeny, ktoré by bolo vhodné zapracovať do platných právnych predpisov. 
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1 SÚČASNÝ STAV RIEŠENIA ZVOLENEJ PROBLEMATIKY 

Prvá kapitola predkladane práce definuje základné pojmy protipožiarnej bezpečnosti 

stavieb garáží, elektrických vozidiel a ich komponentov. Ďalšia časť pozostáva z platných 

právnych predpisov, ktoré sa týkajú ochrany pred požiarmi, elektromobility, elektrických 

a elektronických zariadení, definuje požiadavky na konštrukcie v stavbách garáží, stupne 

protipožiarnej bezpečnosti a spôsob delenia na požiarne úseky.  

1.1 Základné pojmy a definície  

Akumulátor – zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, 

pozostáva z jedného alebo z viacerých sekundárnych (dobíjateľných) článkov [1]. 

Elektrické vozidlo – motorové vozidlo, ktoré je vybavené hnacou jednotkou, ktorá je 

zložená z minimálne jedného neperiférneho elektrického motora, ktorý má úlohu meniča 

energie a nabíjateľného systému uchovávania elektrickej energie, ktorý je možné externe 

nabíjať [2]. 

Lítium – polymérový akumulátor – relatívne nový typ akumulátora, ktorý bol vyvinutý 

z Li-Ion akumulátora a boli zlepšené jeho vlastnosti (nižšia hmotnosť, vyššia kapacita, 

minimálne samovybíjanie). Vodivým elektrolytom je polyetylénoxid (polyetylénglykol). 

Menovité napätie plne nabitého článku je 4,23V. Medzi hlavné výhody patrí dlhšia 

životnosť (až 2000 cyklov), dokáže pracovať aj s napätím 3,7V, jednoduché zapojenie do 

série. Nevýhodou je  že po 1,5 – 2 rokoch nepoužívania sa akumulátor zničí. Taktiež je 

možné potenciálne vznietenie alebo výbuch pri skrate a vysokom nabíjacom prúde [3, 4]. 

Lítium–iónový akumulátor – druh nabíjateľnej batérie, ktorá sa bežne používa 

v spotrebnej elektronike. Vďaka svojej vysokej hustote energie (200 Wh/kg) vzhľadom 

k objemu sa výborne hodí pre prenosné zariadenia. Je to najpoužívanejší typ akumulátora. 

Ako elektrolyt sa používa lítiová soľ. Menovité napätie Li-Ion článku je 3,6V, pri 

sériovom zapojení sú to jeho násobky (7,2V, 10,8V, 14,4V). Nevýhodou je strata 

maximálnej kapacity v čase, obtiažna a nákladná recyklácia, pokiaľ sa akumulátor vybije 

pod určitú hodnotu, nie je možné ho „oživiť“ a používať znovu. Jeho životnosť je 

500 – 1200 nabíjacích cyklov [3, 5, 6]. 
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Nabíjacia stanica – rozhranie, ktoré umožňuje v istom čase nabíjanie elektrického 

vozidla alebo výmenu akumulátora elektrického vozidla. Tieto možno rozdeliť na základe 

výkonu: 

1. nabíjacia stanica na bežné nabíjanie – zabezpečuje prenos elektrickej energie do 

vozidla s maximálnym výkonom 22 kW, s výnimkou zariadenia do 3,7 kW, ktoré 

je umiestnené v domácnostiach alebo ktorého účelom nie je nabíjanie 

elektromobilov alebo ktoré nie je verejne dostupné, 

2. nabíjacia stanica na vysoko výkonové nabíjanie – zabezpečuje prenos elektrickej 

energie do vozidla s maximálnym výkonom vyšším ako 22 kW [2].  

Obchodný dom – vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý je 

tvorený súborom predajní alebo priestorov, ktoré sú určené na poskytovanie služieb a 

predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov [7, 8].  

Požiar – „požiar je každé nežiadúce horenie, pri ktorom sú bezprostrednej ohrozené 

životy alebo zdravie fyzických osôb alebo zvierat, majetok alebo životné prostredie, pri 

ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je 

zranená alebo usmrtená fyzická osoba alebo zviera“[9]. 

Požiarny úsek – časť stavby, ktorá je od ostatných jej častí alebo od inej stavby oddelená 

požiarne deliacou konštrukciou alebo odstupovými vzdialenosťami [10]. 

Požiarne podlažie – každé podlažie v stavbe alebo v jej časti, ak: 

a) je v konštrukcii s požiarnou odolnosťou, 

b) má v podlahe otvory s plochou 

1. najviac 10% pôdorysnej plochy nižšieho požiarneho podlažia, 

2. od 10% do 20% pôdorysnej plochy nižšieho požiarneho podlažia 

a dané otvory sú oddelené od priestorov, kde sa nachádza požiarne 

riziko konštrukčnými prvkami D1 s požiarnou odolnosťou minimálne 

15 minút; ak otvory v ohraničujúcich konštrukciách druhu D1 

presahujú 25% plochy daných konštrukčných prvkov, musia byť 

uzatvoriteľné požiarnymi uzávermi typu EW – 15/D3 [10]. 

Prvé nadzemné požiarne podlažie – najnižšie podlažie, ktorého podlaha nie je nižšie 

ako 1,50 metra pod najvyššou úrovňou terénu do vzdialenosti 3 metre od stavby [10]. 
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Požiarna výška stavby – výška nadzemnej alebo podzemnej časti stavby, ktorá sa meria: 

a) vo výrobnej stavbe od podlahy prvého požiarneho nadzemného podlažia po 

podlahu posledného požiarneho nadzemného podlažia, 

b) v nevýrobnej stavbe od podlahy prvého požiarneho nadzemného podlažia po 

podlahu posledného požiarneho nadzemného podlažia alebo po podlahu 

posledného podlažia, ak sa na ňom nachádza viac ako 10 osôb [10]. 

Rodinný dom – budova, ktorá je určená najmä na bývanie so samostatným vchodom 

z verejnej komunikácie, v ktorej sú najviac tri byty, dve nadzemné podlažia 

a podkrovie [11].  

Stavba – „stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, 

ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu“ [11]. 

Vymedzená časť požiarneho úseku – priestor okolo sústredného požiarneho zaťaženia. 

Tento je stanovený pôdorysne kružnicou resp. obdĺžnikom alebo je ohraničený zvislými 

konštrukciami vrátane požiarnych uzáverov s požiarnou odolnosťou minimálne 15 minút. 

Je taktiež ohraničený výškou podlažia [12, 13]. 

1.2 Právne predpisy a normy 

EMCD 2014/30 – Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ o harmonizácii 

právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility.  

Táto smernica sa venuje úprave elektromagnetickej kompatibility zariadení. Jej hlavným 

cieľom je zabezpečenie fungovania vnútorného trhu tým, že vyžaduje, aby zariadenia boli 

v súlade s primeraným stupňom elektromagnetickej kompatibility. Hovorí 

o schopnostiach zariadení pracovať uspokojivo vo svojich elektromagnetických 

prostrediach bez vytvárania neprípustného elektromagnetického rušenia pre iné 

zariadenia v tomto prostredí. 

LVD 2014/35 – Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ o harmonizácii 

právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia 

určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu. 

Cieľom tejto smernice je zabezpečiť, aby elektrické zariadenia uvedené na trh spĺňali 

požiadavky poskytujúce vysokú úroveň ochrany života, zdravia, bezpečnosti osôb, 

zvierat a majetku pri súčasnom zabezpečení fungovania vnútorného trhu. Vzťahuje sa na 
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elektrické zariadenia, ktoré sú určené na použitie s napätím v rozmedzí 50 voltov a 1000 

voltov pre striedavý prúd alebo v rozmedzí 75 voltov a 1500 voltov pre jednosmerný 

prúd, ktoré nie je zariadením a javom napr. elektrické zariadenia na používanie vo 

výbušnej atmosfére, elektrické zariadenia na rádiológiu a medicínske účely, nákladné 

a osobné výťahy, elektromery, špecializované elektrické zariadenia pre lode, lietadlá 

a podobne. 

RoHS2 2011/65 – Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ o obmedzení 

používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. 

Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá obmedzenia používania nebezpečných látok 

v elektrických a elektronických zariadeniach s cieľom prispieť k ochrane zdravia ľudí 

a životného prostredia, ako aj k environmentálne šetrnému zhodnocovaniu 

a zneškodňovaniu odpadu z EEZ. Táto smernica sa vzťahuje na veľké a malé domáce 

spotrebiče, spotrebnú elektroniku, osvetľovaciu techniku a elektrické náradie, predajné 

automaty a zdravotnícke pomôcky. 

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších 

predpisov. 

Tento zákon rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, vecne a časovo 

koordinuje činnosti, ktoré ovplyvňujú životné prostredie a ekologickú stabilitu, územný 

rozvoj a krajinotvorbu tak, aby boli tieto hodnoty trvalo udržateľné. Vo svojej podstate 

pojednáva o územnom plánovaní, stavebnom poriadku, sankciách a vyvlastnení, ochrane 

osobitných záujmov, definuje právomoci úradov  na účely tohto zákona. 

Zákon NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zákon ustanovuje podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh, hovorí o autorizácii 

právnickej osoby na posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov výrobkov, 

definuje práva a povinnosti výrobcov stavebných materiálov, definuje sankcie 

a pôsobnosť orgánov na účely tohto zákona. 

Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

Tenko zákon upravuje podmienky o ochrane života, zdravia, majetku a životného 

prostredia pred požiarmi, definuje pôsobnosť orgánov na úseku OPP a HJ pri výkone 

záchranných prác pri nežiadúcich udalostiach. Okrem iného upravuje aj sankcie za 
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porušenie predpisov na úseku OPP, požiadavky na odbornú prípravu na výkon činnosti 

na úseku OPP. 

Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 

Tento vykonávací predpis definuje úlohy fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov 

a právnických osôb na úseku OPP, hovorí o dokumentácii na úseku OPP, odbornej 

spôsobilosti a príprave, upravuje podrobnosti o výkone štátneho požiarneho dozoru 

a preventívnych protipožiarnych kontrolách.  

Vyhláška MV SR 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 v znení neskorších predpisov. 

Táto vyhláška definuje konkrétne požiadavky na vlastnosti SHZ, spúšťacieho 

mechanizmu, strojovňu SHZ, jeho označovanie, zásobovanie elektrickou energiou 

a hasiacou látkou. Definuje sprievodnú dokumentáciu stabilného hasiaceho zariadenia, 

lehoty a typy kontrol a skúšok. 

Vyhláška MV SR č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach 

prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru v znení 

neskorších predpisov. 

Tento vykonávací predpis definuje druhy požiarnych uzáverov, požiadavky na ich 

požiarnu odolnosť, zatváracie zariadenie, bezpečnostný mechanizmus, označovanie 

a sprievodnú dokumentáciu. Hovorí o konkrétnych podmienkach prevádzkovania 

požiarneho uzáveru, akcieschopnosti a zabezpečení pravidelných kontrol. 

Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov 

v znení neskorších predpisov. 

Táto vyhláška pojednáva o vlastnostiach prevádzkovania požiarnych vodovodov 

a ostatných zdrojov na hasenie požiarov v stavbách, definuje požiadavky na prietok vody 

vo vodovodoch a hydrantových sieťach, hovorí o hadicových zariadeniach, tlakových 

skúškach a kontrolách týchto zdrojov vody. 
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Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky 

prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov 

a pojazdných hasiacich prístrojov v znení neskorších predpisov. 

Vyhláška definuje funkčné a konštrukčné vlastnosti hasiacich prístrojov, ich označovanie 

a konkrétne podmienky umiestnenia a označovania. Hovorí o intervale a o zabezpečení 

kontroly hasiaceho prístroja. 

Vyhláška MV SR č. 726/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej 

signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly 

v znení neskorších predpisov. 

Táto vyhláška ustanovuje konkrétne vlastnosti EPS, podmienky prevádzkovania, 

všeobecné požiadavky na ústredňu EPS, napájacie zariadenia a hlásiče požiaru. Definuje 

podmienky kontrol elektrickej požiarnej signalizácie.  

Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 

protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov. 

Tento vykonávací predpis je nosný pre celé riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb. 

Definuje základné pojmy potrebné na riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb, hovorí 

o požiarnotechnickej charakteristike stavby, pojednáva o požiarnom zaťažení 

a požiarnom riziku, definuje technické podmienky protipožiarnej bezpečnosti 

konštrukcií, definuje únikové cesty a evakuačné zariadenia. Predmetom tejto vyhlášky sú 

aj odstupové vzdialenosti, zariadenia na zásah, zásahové cesty a vybavenie stavieb 

požiarnotechnickými zariadeniami. 

EN 62196 – Zástrčky, zásuvky, konektory vozidiel a prívody do vozidiel – Vodivé 

nabíjanie elektrických vozidiel je séria medzinárodných štandardov, ktoré definujú 

požiadavky a testy na zástrčky, zásuvky, konektory vozidiel a prívody vozidiel na vodivé 

nabíjanie elektrických vozidiel. 

Séria medzinárodných štandardov, ktorá definuje konkrétne požiadavky a skúšky 

zástrčiek, zásuviek a konektorov vozidiel pre vodivé nabíjanie elektromobilov. 
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EN IEC 61439-7:2020 – Rozvádzače a rozvádzače nízkeho napätia – časť 7: Zostavy pre 

špecifické aplikácie, ako sú prístavy, kempingy, trhoviska, nabíjacie stanice pre elektrické 

vozidlá. 

Táto technická norma definuje požiadavky montáží, ktorých menovité napätia 

nepresiahne 1 000 voltov v prípade striedavého prúdu alebo 1 500 voltov v prípade 

jednosmerného prúdu. Ďalej určuje požiadavky na montáže v spojitosti s výrobou, 

prenosom a distribúciou elektrickej energie, montáže určené na inštaláciu na trhových 

námestiach, v prístavoch, kempingoch a iné vonkajšie verejné priestory a zostavy pre 

nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá – režimy 3 a 4. 

EN IEC 61851 – Medzinárodný štandard pre systémy vodivého nabíjania elektrických 

vozidiel. Jeho časti sú stále vo vývoji. 

IEC 61851 je medzinárodný štandard pre systémy vodivého nabíjania elektromobilov. Je 

jednou zo skupín noriem Medzinárodnej elektrotechnickej komisie pre elektrické vozidlá 

a elektrické nákladné priemyselné vozidlá. Jej jednotlivé časti definujú všeobecné 

požiadavky, požiadavky na vodivé pripojené z zdroju prúdu, nabíjacie systémy mimo 

priestoru vozidla, nabíjacie stanice na striedavý alebo jednosmerný prúd. 

EN IEC 61980 – Systémy bezdrôtového prenosu elektrickej energie (WPT) 

Norma IEC 61980 sa vzťahuje na zariadenia na bezdrôtový prenos elektrickej energie 

z napájacej siete na cestné elektrické vozidlá za účelom dodávania elektrickej energie do 

systému RESS alebo do iných palubných elektrických systémov v prevádzkovom stave 

pri pripojení k napájacej sieti, pri štandardných hodnotách napájacieho napätia podľa IEC 

60038 do 1 000 voltov striedavého prúdu a do 1 500 voltov jednosmerného prúdu. Táto 

norma sa vzťahuje aj na zariadenia bezdrôtového prenosu energie (WPT) dodávané z 

miestnych úložných systémov napr. vyrovnávacie akumulátory. 

STN 33 2000-7-722: 2013-02 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-722: 

Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Napájanie elektrických vozidiel. 

Osobitné požiadavky obsiahnuté v tejto norme sú určené pre obvody určené na napájanie 

vozidiel pri ich nabíjaní a na zaistenie bezpečnosti pri spätnej dodávke elektrickej energie 

z elektromobilov do distribučných sietí. Medzi najdôležitejšie požiadavky normy patrí, 

že na pripojené elektrických vozidiel musí byť zriadený samostatný obvod. V norme nie 

sú zahrnuté požiadavky na indukčné nabíjanie. 
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STN 92 0101: Požiarna bezpečnosť stavieb. Názvoslovie. 

V tejto norme sú obsiahnuté základné termíny protipožiarnej bezpečnosti stavieb, ktoré 

sú vysvetlené a preložené do anglického, nemeckého a ruského jazyka. 

STN 92 0102: Požiarna bezpečnosť stavieb. Veličiny a značky. 

Norma STN 92 0102 obsahuje základné značky a veličiny, ktoré sú nevyhnutné pre 

riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Názvy technických prostriedkov požiarnej 

ochrany nie sú v tejto norme obsiahnuté. 

STN 92 0201 – 1: Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne 

riziko, veľkosť požiarneho úseku. 

Táto norma definuje jednotlivé kroky ako postupovať pri stanovovaní požiarneho rizika 

v stavbe a určovaní požiarnych úsekov stavby. Definuje základné pojmy a potrebné 

matematické vzťahy k stanoveniu požiarneho rizika v rôznych druhoch stavieb. 

STN 92 0201 – 2: Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné 

konštrukcie. 

Tento technický štandard predstavuje požiadavky na stavebné konštrukcie z pohľadu 

protipožiarnej bezpečnosti stavieb na základne platnej legislatívy. V norme sú obsiahnuté 

základné pojmy nevyhnutné na určenie požiadaviek stavebných konštrukcií, stupne 

protipožiarnej bezpečnosti a požiadavky na konštrukčné prvky.  

STN 92 0201 – 3: Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové 

cesty a evakuácie osôb. 

Hlavným predmetom normy je navrhovanie únikových ciest na evakuáciu osôb a zvierat. 

V norme sú definované druhy únikových ciest, matematické vzťahy na výpočty potrebné 

k evakuácií osôb, sú tu určené maximálne dĺžky únikových ciest, maximálne dovolené 

časy evakuácie a konkrétne požiadavky na jednotlivé druhy evakuačných ciest. 

STN 92 0201 – 4: Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4: Odstupové 

vzdialenosti. 

Táto norma sa zaoberá postupom, ktorým sa stanovujú odstupové vzdialenosti 

od požiarne nebezpečného priestoru stavby, otvorených skladov a otvorených 
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technologických zariadení. V norme sú vymedzené základné pojmy a matematické 

vzťahy potrebné k projektovaniu odstupových vzdialenosti 

STN 92 0202 – 1: Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi 

prístrojmi. 

Norma sa zaoberá riešením výpočtových postupov, ktorými sa stanoví minimálny počet 

a druh hasiacich prístrojov, zásady ich rozmiestnenia v stavbe. Na základe tejto normy je 

možné určiť minimálny počet, druh a rozmiestnenie hasiacich prístrojov do osobitých 

prevádzok a priestorov, v ktorých nie je možné určiť počet hasiacich prístrojov 

výpočtom. 

STN 92 0203: Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri 

požiari. 

Táto norma rieši návrh a realizáciu požiadaviek požiarnych zariadení na trvalú dodávku 

elektrickej energie na účely evakuácie osôb a zdolávanie požiarov. Definuje požiadavky 

na napájacie zdroje elektrickej energie, vypnutie dodávky elektrickej energie do 

1 000 voltov počas požiaru, určuje podmienky z hľadiska osvedčovania požiarnych 

konštrukcií, elektrických rozvádzačov určených na trvalú dodávku elektrickej energie. 

V norme sú ustanovené požiadavky na káblové rozvody a núdzové osvetlenie. 

STN 92 0204: Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu. 

Norma rieši projektovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti káblových kanálov, 

káblových mostov, káblových šácht a káblových priestorov. V norme sú definované 

požiadavky na vybavenie týchto priestorov káblového rozvodu. 

STN 92 0205 – 2014 – 02: Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. 

Zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky a klasifikácia 

a aplikácia výsledkov skúšok.  

V tejto norme sú definované skúšobné metódy a požiadavky na dosiahnutie funkčnej 

odolnosti káblových zväzkov a systémov pri podmienkach požiaru kvôli zabezpečeniu 

trvalej dodávky elektrickej energie podľa platnej legislatívy. Tieto metódy možno 

aplikovať len na káblové výrobky do 1 000 voltov alebo na káblové optické výrobky. 
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STN 92 0241: Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami. 

Táto norma definuje spôsob a hodnoty obsadenia stavieb osobami, ktoré sú potrebné na 

riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Podľa tejto normy sa počet osôb určuje 

v jednotlivých miestnostiach, požiarnych úsekov alebo v celej stavbe. Počet osôb sa 

určuje na základe pôdorysnej plochy na jednu osobu alebo súčiniteľa na násobenie počtu 

osôb podľa projektu. 

STN 92 0400: Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov. 

V STN 92 0400 sú presne určené zásady na projektovanie zariadení na hasenie požiarov, 

množstva vody na hasenie požiarov. V prílohe sú uvedené aj odporúčania na záchyt 

kontaminovanej vody, ktorá bola použitá pri hasení, zásady na spracovanie analýzy 

zdolávania požiaru v stavbách a zásady kontrol a skúšok zariadení určených na dodávku 

vody pri hasení požiarov. 

STN EN 13501: Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov 

stavieb. 

Súbor technických noriem zaoberajúcich sa reakciou stavebných výrobkov a materiálov 

na oheň. Tento súbor je zložený zo 6 častí. Prvá časť sa zoberá postupom klasifikácie pre 

všetky stavebné výrobky a materiály. Druhá časť sa venuje skúškam požiarnej odolnosti 

a skúškam tesnosti proti prieniku dymu, okrem ventilačných zariadení. Tretia časť 

pojednáva o skúškach požiarnej odolnosti  výrobkov prevádzkových inštalácií stavieb, 

potrubí s požiarnou odolnosťou a požiarnych klapkách. Štvrtá časť sa zaoberá 

klasifikáciou a skúškami požiarnej odolnosti jednotlivých prvkov zariadení na odvod 

tepla a splodín horenia. Piata časť pri klasifikácii využíva údaje zo skúšok striech 

a strešných krytín, ktoré boli namáhané vonkajším ohňom. V šiestej časti je to 

klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok riadiacich, silnoprúdových a komunikačných 

káblov. 

STN EN ISO 13943:2018 – 03: Požiarna bezpečnosť. Slovník  

V tejto norme je definovaná terminológia, ktorá súvisí s protipožiarnou bezpečnosťou 

a je využívaná v medzinárodných normách či iných dokumentoch Medzinárodnej 

elektrotechnickej komisie a Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu. 
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1.3 Protipožiarna bezpečnosť v stavbách garáží 

Protipožiarna bezpečnosť stavieb v garážach je v mnohých ohľadoch špecifická oproti 

ostatným typom stavieb. Vo všeobecnosti môžeme garáže rozdeľovať na: 

• Jednotlivé garáže – stavba alebo priestor, ktorý slúži na odstavenie vozidiel, má 

len jeden vjazd a slúži na odstavenie najviac 3 vozidiel [14]. 

• Radové garáže – stavba, ktorá má viac ako 3 stojiská. Tieto môžu byť vedľa seba 

v jednom rade alebo vo dvoch radoch za sebou, ale každé státie v prvom rade musí 

mať samostatný vjazd [14]. 

• Hromadné garáže – stavba alebo priestor na parkovanie vozidiel, ktorý má viac 

ako 3 stojiská. Tieto sú zaraďované buď pozdĺž komunikácie vnútri stavby, alebo 

vo viacerých radoch za sebou na celej ploche podlažia [15].  

Ďalej je možné garáže deliť aj podľa veľkosti vozidiel, ktoré v nich parkujú: 

• skupina 1 – parkovanie osobných a dodávkových automobilov, jednostopových 

vozidiel, 

• skupina 2 – parkovanie nákladných automobilov, autobusov a špeciálnych 

automobilov, 

• skupina 3 – parkovanie traktorov a iných pracovných strojov [16]. 

Vozidlá, ktoré sú určené na prepravu horľavých kvapalín a plynov možno parkovať len 

v garážach so špecifickými požiadavkami. Je možné ich umiestňovať len do voľne 

stojacich alebo pristavených jednopodlažných garáží. Jednotlivé parkovacie miesta musia 

byť od seba oddelené požiarnymi stenami s minimálnou požiarnou odolnosťou 30 minút 

[10]. 

1.3.1 Delenie na požiarne úseky 

V jednotlivých, radových a hromadných garážach a v iných stavbách musia tvoriť 

samostatné požiarne úseky: 

1. priestor garáže; súčasťou môžu byť aj priestory, ktoré priamo súvisia 

s prevádzkou garáže, ak je ich plocha najviac 10% z celkovej pôdorysnej plochy 

v požiarnom úseku garáže, do ktorej sú tieto priestory vstavané a ak ich 

pôdorysná plocha je menšia ako 100 m2, 
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2. priestory, ktoré priamo súvisia s prevádzkou garáže, ak je ich plocha viac ako 

10% z celkovej pôdorysnej plochy v požiarnom úseku garáže, do ktorej sú tieto 

priestory vstavané a ak ich pôdorysná plocha je väčšia ako 100 m2, 

3. priestory, ktoré priamo nesúvisia s prevádzkou garáže, 

4. priestory staníc na čerpanie kvapalných palív, 

5. priestory, v ktorých prebieha ošetrenie, údržba a oprava motorových olejov, a to 

hlavne:  

• sklady mazadiel a olejov, 

• sklady náterov, 

• sklady pneumatík a sklady čalúnnických dielní s pôdorysnou plochou 

väčšou ako 10 m2, 

• sklady tlakových fliaš horľavých plynov [16]. 

Sklad mazadiel a olejov, sklad náterových hmôt a sklad pneumatík a sklad čalúnnickej 

dielne môžu tvoriť spoločný požiarny úsek [16]. 

Jednopodlažný požiarny úsek v garážach musia tvoriť priestory radovej garáže, 

podzemné podlažia v hromadných garážach. Výnimku tvoria podzemné podlažia 

s pôdorysnou podlahovou plochou do 1 000 m2, ktoré môžu tvoriť dvojpodlažný požiarny 

úsek, ak sú vybavené SHZ. Ak sú takéto podlažia vybavené SHZ a ZOTSH môžu tvoriť 

štvorpodlažný požiarny úsek [16]. 

1.3.2 Požiarne riziko a veľkosť požiarneho úseku 

Požiarne riziko sa pre garáže neurčuje. Aby bolo možné určiť odstupové vzdialenosti 

požiarne riziko je vyjadrené ekvivalentným časom trvania požiaru: 

• garáže skupiny 1 –  τe = 20 minút 

• garáže skupiny 2 a 3  –  τe = 45 minút [12]. 

Jednotlivé garáže, okrem rodinných domov, musia tvoriť samostatný požiarny úsek. 

Majú relatívne malú pôdorysnú plochu, a nie je nutné určovať maximálnu dovolenú 

plochu požiarneho úseku [10]. 

Radové garáže – najväčšia pôdorysná plocha požiarneho úseku je určená najvyšší 

počtom státí v požiarnom úseku, viď Tab. 1 [16]. 
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Tab. 1 Najvyšší počet státi v požiarnom úseku v radovej garáži [12] 

Skupina 

Najvyšší počet státí v požiarnom úseku s 

konštrukčným celkom: 

nehorľavým zmiešaným horľavým 

Skupina 1 25 15 6 

Skupina 2 a 3 15 10 5 

 

Hromadné garáže – najväčšia pôdorysná plocha požiarneho úseku je určená v závislosti 

od počtu podlaží. Tieto najväčšie pôdorysné plochy požiarnych úsekov je možné zväčšiť 

použitím PTZ – dovolená podlahová plocha sa vynásobí súčiniteľom vplyvu 

požiarnotechnických zariadení v nevýrobných stavbách (cn), toto neplatí pre 

viacpodlažné podzemné požiarne úseky [16]. Najväčšie dovolené pôdorysné plochy 

požiarnych úsekov je možné vidieť v Tab. 2. 

Tab. 2 Najväčšie pôdorysné plochy požiarnych úsekov vo viacpodlažných hromadných 

garážach [12] – upravené 

Jednopodlažná hromadná garáž 

Najvyššia pôdorysná plocha požiarneho 

úseku jednopodlažnej hromadnej garáže s 

konštrukčným celkom: 

nehorľavým zmiešaným horľavým 

Skupina 1 8 000 3 000 1 000 

Skupina 2 a 3 10 000 4 000 1 000 

Viacpodlažná hromadná garáž 

Najvyššia pôdorysná plocha požiarneho 

úseku viacpodlažnej hromadnej garáže s 

konštrukčným celkom: 

nehorľavým zmiešaným horľavým 

nadzemné podlažia       

s požiarnou výškou ≤ 18m       

      s obvodovými stenami a otvormi1 5 000 3 000 1 0002 

      s obvodovými stenami bez otvorov1 4 000 2 000 8002 

s požiarnou výškou > 18m       

      s obvodovými stenami a otvormi1 4 000 – – 

      s obvodovými stenami bez otvorov1 3 000 – – 

Pokračovanie Tab. 2 na strane 26 

 
1 Za obvodové steny s otvormi možno považovať steny, v ktorých otvory tvoria minimálne 30% z plochy 

steny, s výplňou, ktorá sa v prípade požiaru poruší do 15 minút alebo sa otvorí. 

2 Dovolené sú len jednopodlažné a dvojpodlažné garáže. 
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Pokračovanie Tab. 2 zo strany 25    

Viacpodlažná hromadná garáž 

Najvyššia pôdorysná plocha požiarneho 

úseku viacpodlažnej hromadnej garáže s 

konštrukčným celkom: 

nehorľavým zmiešaným horľavým 

podzemné podlažia3       

      jedno 5 000 – – 

      dve 1 0004 – – 

      tri alebo štyri 1 0005 – – 

 

Podľa platnej normy (STN 736110/O1: Projektovanie miestnych komunikácií) 

minimálna požiadavka na šírku parkovacieho miesta 2,25 metra pri kolmom parkovaní 

[17].  

1.3.3 Stupne protipožiarnej bezpečnosti a požiadavky na stavebné konštrukcie 

Jednotlivé garáže môžeme zaradiť do prvého stupňa protipožiarnej bezpečnosti bez 

ďalšieho preukazovania [13]. 

Stupeň protipožiarnej bezpečnosti pre požiarne úseky hromadných a radových garáží sa 

určí na základe skupiny garáže, počtu podlaží, horľavosti konštrukčného celku, požiarnej 

výšky a v závislosti či sa jedná o garáž podzemnú alebo nadzemnú. Pre úplne špecifikácie 

viď Tab. 3. 

Tab. 3 Stupne protipožiarnej bezpečnosti pre hromadné a radové garáže [13] 

DRUH GARÁŽE 

Najnižší stupeň protipožiarnej 

bezpečnosti pre celok: 

nehorľavým zmiešaným horľavým 

Garáže skupiny 1 

nadzemná garáž       

voľne stojaca a pristavaná       

     jednopodlažná I I II 

     dvojpodlažná I II III 

Pokračovanie Tab. 3 na strane 27 

 
3 Započítavajú sa aj podlažia, ktoré nie sú požiarne podlažia. 

4 Požiarny úsek musí byť vybavený SHZ. Maximálna povolená veľkosť požiarneho úseku sa nesmie 

zväčšovať násobením súčiniteľom vplyvu PTZ cn. 

5 Požiarny úsek musí byť vybavený SHZ a ZOTSH. Maximálna povolená veľkosť požiarneho úseku sa 

nesmie zväčšovať násobením súčiniteľom vplyvu PTZ cn. 
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Pokračovanie Tab. 3 zo strany 26 

DRUH GARÁŽE 

Najnižší stupeň protipožiarnej 

bezpečnosti pre celok: 

nehorľavým zmiešaným horľavým 

Garáže skupiny 1 

viacpodlažná s požiarnou výškou6       

     ≤ 12 metrov II/I7 III – 

     ≤ 18 metrov III/I7 V – 

     > 18 metrov III – – 

vstavaná       

     stavba s požiarnou výškou ≤ 6 metrov II – – 

     stavba s požiarnou výškou > 6 metrov III – – 

podzemná garáž       

voľne stojaca a pristavaná       

     jednopodlažná I III – 

     dvojpodlažná III V – 

vstavaná       

     jednopodlažná s požiarnou výškou ≤ 6 

metrov 
II V 

– 

     jednopodlažná s požiarnou výškou > 6 

metrov 
III 

– – 

     viacpodlažná s požiarnou výškou ≤ 6 metrov III – – 

     viacpodlažná s požiarnou výškou > 6 metrov III – – 

Garáže skupiny 2 a 3  

nadzemná garáž       

voľne stojaca a pristavaná8       

     jednopodlažná I II III 

     dvojpodlažná II III IV 

viacpodlažná s požiarnou výškou       

     ≤ 9 metrov III – – 

     ≤ 12 metrov IV – – 

podzemná garáž       

voľne stojaca a pristavaná       

     jednopodlažná IV/II9 V/IV9 – 

     dvojpodlažná IV – – 

     viacpodlažná V – – 

 
6 Jedno podzemné podlažie, nad ktorým sa nachádzajú len podlažia hromadnej garáže, je posudzované ako 

prvé nadzemné podlažie. 
7 Len v prípade, ak je stále požiarne zaťaženie rovné nule. 
8 Stupeň protipožiarnej bezpečnosti vstavanej garáže skupiny 2 a 3 sa posúdi ako požiarny úsek nevýrobnej 

stavby. 

9 Len ak sa nad podzemným podlažím nenachádza žiadne nadzemné podlažie. 
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Požiadavky na stavebné konštrukcie a požiarne deliace konštrukcie obsahujú najmä 

obmedzenia realizácie vstavaných radových a hromadných nadzemných garáží len 

v garážach s nehorľavým konštrukčným celkom.  Nadzemné radové a hromadné garáže 

v stavbách so zmiešaným konštrukčným celkom je možné zrealizovať len za podmienky, 

ak sú požiarne deliace a nosné konštrukcie v prvom nadzemnom podlaží a požiarne 

stropy nad prvým podlažím zhotovené z konštrukčných prvkov D1. Ak sú splnené všetky 

horeuvedené podmienky, prihliada sa na takýto celok, ako keby boli nehorľavým 

konštrukčným celkom [16]. 

Ak sa v stavbách vyžaduje vyhotoviť požiarne pásy na stykoch požiarnej a obvodovej 

steny, na ktorej sú umiestnené vjazdy do garáže, požiarne steny nie je nutné vyhotovovať. 

Potrebné pásy je ale nutné vyhotoviť vo zvyšných častiach stavby [16].  
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2 CIELE A METÓDY PRÁCE 

Hlavným cieľom predkladanej práce je vytvorenie návrhu požiadaviek pri projektovaní 

protipožiarnej bezpečnosti stavieb s parkovacími miestami a nabíjacími stanicami pre 

elektromobily. Čiastkovým cieľom, ktorý pomôže pri dosiahnutí hlavného cieľa, je 

identifikácia rizík v stavbách garáží v súvislosti s elektrickými vozidlami. 

Postup na dosiahnutie hlavného cieľa: 

1. oboznámiť sa s teoretickými východiskami pri projektovaní protipožiarnej 

bezpečnosti stavieb, 

2. oboznámiť sa so základnými pojmami, špecifikami a konštrukčným riešením 

elektromobilov,  

3. definovať riziká, ktoré súvisia s vznikom požiaru elektromobilu v stavbe, 

4. spracovať maticu rizík, na základe ktorej je možné identifikovať najväčšie riziká, 

5. navrhnúť požiadavky, ktoré by bolo vhodné zapracovať do platných právnych 

predpisov 

6. zhodnotiť a interpretovať výsledky.  

Metódami používanými v predkladanej práci sú Kontrolný zoznam (z angl. Check list), 

Čo ak..? analýza (z angl. What if analysis), Matica rizík. Na spracovanie výstupných 

údajov a ich vizualizáciu boli využité softvéry Microsoft Excel, Microsoft Word 

a AutoCAD.  

Kontrolný zoznam je metóda, ktorá používa kontrolný zoznam položiek alebo krokov, 

podľa ktorých sa overuje daný stav. Je možné vytvoriť väčší počet kontrolných zoznamov 

na jednu položku. Úplný kontrolný zoznam obsahuje odpovede „áno“, „nie“, „nie je 

vhodné“ a „ďalšie informácie nie sú potrebné“, čo pomáha k získaniu úplnej informácie. 

Kontrolné zoznamy sú často využívané na zistenie súladu s právnymi predpismi, 

technologickými postupmi alebo technickými normami [18]. 

Cieľom zaistenia bezpečnosti pomocou analýzy Čo sa stane ak...? je identifikovanie 

nebezpečných stavov v sledovanom procese. Za pomoci charakteristických otázok, ktoré 

začínajú „Čo sa stane ak...“ sa navrhujú opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v sledovanom 

procese. Pokiaľ túto tému vypracúva tím odborníkov, veľmi efektívnym riešením sa javí 

aj brainstorming [18]. 
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3 ŠTATISTIKA POŽIAROVOSTI ELEKTROMOBILOV 

K 30.04.2021 bolo na Slovensku evidovaných 3 053 560 osobných vozidiel, nákladných 

vozidiel, autobusov, traktorov, motocyklov, štvorkoliek a iných pracovných strojov. 

Z vyššie uvedeného celkového počtu bolo 2 450 186 osobných motorových vozidiel so 

spaľovacím motorom. [19].  

V roku 2020 v SR, z celkových 940 požiarov vozidiel a mobilných pracovných strojov 

bol jeden požiar elektrického skútra a jeden požiar osobného automobilu na elektrický 

pohon. Táto štatistika bola vytvorená autorom na základe správ o zásahu v informačnom 

systéme CoordCom. Z vyššie uvedeného vyplýva, že na 100 000 konvenčných vozidiel 

pripadá takmer 31 požiarov a na 100 000 elektrických vozidiel pripadajú približne 4 

požiare. 

Požiar elektromobilu v Martine  

Príchod hasičskej jednotky na miesto udalosti o 20:41. Požiar bol hasený 1 VT prúdom, 

po čiastočnej lokalizácii sa zistilo, že sa jedná o elektromobil, VZ nariadil použitie ťažkej 

peny. Požiar komplikovali batérie elektromobilu, ktoré boli aj po lokalizácii aktívne a 

nabité na 70% svojej kapacity. Jednalo sa o elektromobil BMW i3. Tento bol vyrobený 

z ľahkých zliatin a vysoké teploty automobil úplne zničili, viď Obr. 1. Po uhasení vozidla 

a ochladení akumulátora sa jednotka vrátila na základňu (23:12). 04:35 nasledujúceho 

dňa PZ SR znovu žiadal ochladenie akumulátora. Na chladenie bolo minutých 3000 l 

vody a jednotka sa vrátila na základňu o 05:10. O 08:48 sa vrak znovu rozhorel a na 

miesto bola vyslaná Tatra 815-7. Na chladenie akumulátora bol použitý VT prúd, ale toto 

sa ukázalo ako neefektívne, bol použitý lafetový prúd. Minutých bolo 8000 l vody. 

Jednotka sa vrátila na základňu 09:48. Príčinou vzniku požiaru bol elektrický skrat 

v  priestore akumulátora osobného automobilu [20]. 
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Obr. 1 Požiarom zničený elektromobil BMW i3 [20] 

V nasledujúcej Tab. 4 možno vidieť prehľad udalostí s požiarom elektromobilu v roku 

2018 vo svete. Vo všeobecnosti je väčšina nehôd EV spôsobená tepelným únikom Li-Ion 

akumulátorov. Medzi bežné príčiny požiarov EV patrí samovznietenie zaparkovaných 

vozidiel v dôsledku zlého zaobchádzania, podpálenie, požiar počas procesu nabíjania, 

samovznietenie počas jazdy a vznietenie po dopravnej nehode.  Preto sklon k 

samovznieteniu počas nabíjania, parkovacích a jazdných podmienok v dôsledku 

tepelného úniku Li-Ion akumulátorov robí požiar EV jedinečným a veľmi odlišným od 

požiarov v ICEV [21]. 

Tab. 4 Zoznam požiarov elektromobilov vo svete za rok 2018 [21] – upravené 

Dátum Lokalita Vozidlo Incident Poznámka 

8.1. 
Chongqing, 

Čína 
Tesla, BEV 

Požiar 

zaparkovaného 

vozidla 

Spontánne zapálenie 

Pokračovanie Tab. 4 na strane 32 
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Pokračovanie Tab. 4 zo strany 31 

Dátum Lokalita Vozidlo Incident Poznámka 

15.3. 
Bangkok, 

Thajsko 

Porsche 

Panamera, PHEV 

Požiar počas 

nabíjania 

Elektrická nabíjacia stanica 

zapojená v bežnej zásuvke, 

bez špeciálnych 

bezpečnostných systémov 

18.3. 
Katalánsko, 

Španielsko 

BMW i3 REX, 

PHEV 

Požiar 

zaparkovaného 

vozidla 

Spontánne zapálenie 

23.3. 
Kalifornia, 

USA 

Tesla Model X, 

BEV 

Požiar po 

dopravnej nehode 

Požiar uhasený hneď na 

mieste, ale znovu sa rozhorel 

o 5 dní neskôr na vrakovisku 

máj Anhui, Čína neznáme BEV 
Požiar po 

dopravnej nehode 
– 

máj neznáma Yiema, BEV 
Požiar počas 

nabíjania 
– 

8.5. Florida, USA 
Tesla Model S, 

BEV 

Požiar po 

dopravnej nehode 

Požiar bol rýchlo uhasený, 

ale rozhorel sa znovu pri 

nakladaní na odťahovú 

službu a aj na vrakovisku 

15.5. 
Ticino, 

Švajčiarsko 
Tesla, BEV 

Požiar po 

dopravnej nehode 
– 

20.5. Hangzou, Čína Jiangling, BEV 
Požiar počas 

nabíjania 
– 

21.5. Hubei, Čína Zhong Tai, BEV 
Požiar počas 

jazdy 
Spontánne zapálenie 

28.5. Shenzhen, Čína neznáme BEV 
Požiar počas 

nabíjania 
– 

4.6. 
Shandong, 

Čína 
neznáme BEV 

Požiar počas 

jazdy 
Spontánne zapálenie 

5.6. Peking, Čína neznáme BEV 
Požiar počas 

nabíjania 
– 

15.6. 
Kalifornia, 

USA 

Tesla Model S, 

BEV 

Požiar počas 

jazdy 

Požiar rýchlo uhasený, bez 

ďalšieho znovurozhorenia 

12.12. 
Gelderland, 

Holandsko 

Jaguar I-Pace, 

BEV 

Požiar 

zaparkovaného 

vozidla 

Obhorela len predná časť 

vozidla, akumulátor nebol 

zasiahnutý 

18.12. 
Kalifornia, 

USA 

Tesla Model S, 

BEV 

Požiar 

zaparkovaného 

vozidla 

Požiar v garáži v obchodnom 

centre, 2x znovurozhorenie 



 

33 

RISE však získal určité štatistiky od nórskych poisťovacích spoločností, ktoré sa týkajú 

udalostí v súvislosti s požiarom z roku 2016 a rokov predtým. Nórsko je zaujímavé tým, 

že majú najvyšší podiel elektromobilov na svete v porovnaní s celkovým počtom 

registrovaných vozidiel v krajine. Tento podiel sa zvýšil z približne 0,1% v roku 2010 na 

14% v roku 2018 a v roku 2021 približne na 23% [22]. Údaje poskytnuté troma rôznymi 

poisťovacími spoločnosťami je možné vidieť v Tab. 5. 

Tab. 5 Štatistika požiarov elektromobilov vytvorená z údajov Nórskych poisťovacích 

spoločností 

Poisťovacia spoločnosť 
Celkový počet 

požiarov 

Počet požiarov elektrických vozidiel 

(percento zo všetkých požiarov) 

A (2006 – 2016) 567 27 (4,8%) 

B (2014 – 2016) 499 13 (2,4%) 

C (2016) 389 9 (2,3%) 

 

Ďalšie štatistické údaje poskytnuté Švédskou agentúrou pre civilné nepredvídané udalosti 

(MSB) uvádzajú, že v priemere 1 požiar vozidla ročne bol spôsobený nabíjaním batérie 

vo viacpodlažných parkoviskách alebo vo väčších garážach [23].   
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4 LITERÁRNA REŠERŠ 

Predkladaná práca sa opiera o právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi. Medzi 

ďalšie nosné dokumenty patria aj STN rady 92 xxx, ktoré sa venujú protipožiarnej 

bezpečnosti stavieb a ochrane pred požiarmi. 

Na vymedzenie a definíciu základných pojmov zvolenej problematiky sú využívané 

najmä Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch 

a použitých batériách a akumulátoroch a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2014/94/ES o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá, Zákon NR SR č. 314/2001 

Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a Zákon č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov. Pri písaní 

predkladanej práce som využíval poznatky a zručností získané počas štúdia na Žilinskej 

univerzite v Žiline, Fakulte bezpečnostného inžinierstva. Predmety, ktoré som najviac 

využil boli Protipožiarna bezpečnosť stavieb, Požiarnotechnické zariadenia, Manažérske 

informačné systémy, Aplikovaná priemyselná bezpečnosť či Dynamika rozvoja požiaru. 

Najdôležitejšie vedomosti o protipožiarnej bezpečnosti stavieb v garážach som 

nadobudol z knihy Protipožiarna bezpečnosť stavieb, ktorej autorom je doc. Ing. 

Vladimír Mózer, PhD. Ďalšími dôležitými dokumentmi boli STN 92 0201 – 1, 

STN 92 0201 – 2, STN 92 0201 – 3, STN 92 0201 – 4. 

Aby som zistil, ako k protipožiarnej bezpečnosti stavieb v súvislosti s elektromobilitou 

pristupujú ostatné štáty sveta, napísal som e–mail na Ministerstvá vnútra, hasičské 

stanice, veliteľom hasičských jednotiek a iným subjektom, ktoré sa venujú ochrane pred 

požiarmi do viac ako 30 krajín sveta. Spätná väzba prišla z Nového Zélandu, Veľkej 

Británie, Brazílie, Nemecka, Holandska, Estónska, USA a Švédska. Takmer všetky 

krajiny odpovedali rovnako – stále prebieha výskum a vypracúvanie záväzných 

dokumentov. Najbližšie k tomuto cieľu má Holandsko, ktoré by malo mať platnú 

technickú normu týkajúcu sa protipožiarnej bezpečnosti stavieb, v ktorých sa vyskytujú 

elektrické vozidlá už v roku 2021. 

Takmer všetky poznatky o elektromobiloch, ich konštrukčnom riešení, nebezpečenstve 

vzniku požiaru a mechanizme požiaru Li-Ion akumulátora som čerpal zo zahraničnej 

literatúry. Medzi najdôležitejšie dokumenty patrí správa Výskumných inštitútov Švédska, 

ktorej autorom je Roeland Bisschop a kol., Fire Safety of Lithium-Ion Batteries in Road 

Vehicles. Tento dokument hovorí o typoch Li-Ion akumulátorov, sú v ňom identifikované 
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možné riziká vzniku požiaru a prostriedky na prevenciu vzniku požiaru. V závere je 

odborná diskusia na tému pevných hasiacich systémov priamo vo vozidlách. Ďalším 

dôležitým dokumentom, z ktorého som čerpal je A Review of Battery Fires in Electric 

Vehicles, ktorého autorom je Xinyan Huang a kol. z Výskumného centra požiarneho 

inžinierstva, Polytechnická univerzita Hong Kong. Tento odborný článok hovorí 

o problémoch bezpečnosti elektrických vozidiel, zameriava sa na mechanizmus tepelného 

úniku, príčiny vzniku požiarov akumulátorov. V článku sú analyzované veľkorozmerové 

testy elektrických vozidiel, pri ktorých bola skúšaná rýchlosť uvoľňovania tepla a ďalšie 

veličiny charakterizujúce intenzitu požiaru a rýchlosť jeho šírenia. Autor Mohd Zahirasri 

bin Mohd Tohir sa vo svojej dizertačnej práci Multiple Vehicle Design Fire Scenarios in 

Car Parking Buildings venuje požiarom vozidiel v parkovacích domoch, 

pravdepodobnosti šírenia požiaru pri rôznych scenároch parkovania vozidiel. Poznatky 

a zistenia z tejto práce som analogicky využil na návrh parkovania elektrických vozidiel.   



 

36 

5 ELEKTROMOBILY 

Za posledné roky dochádza k neustálemu a výraznému rastu počtu elektrických 

automobilov na našich cestách. Do značnej miery je to spôsobené nariadeniami 

týkajúcimi sa kvality ovzdušia a environmentálnych problémov v kombinácii s dopytom 

spotrebiteľov a lacnejšími nabíjateľnými systémami skladovania energie. Vďaka 

významnému vývoju sú tieto úložné systémy energie, najmä tie lítium-iónové 

akumulátory, vhodné na aplikáciu do automobilového priemyslu [24]. Avšak prechod na 

nové dopravné prostriedky a dopravnú infraštruktúru je sprevádzaný vznikom nových 

rizík. Je preto dôležité zvyšovať znalosti o týchto vozidlách, pretože je pravdepodobné, 

že sa zvýši ich účasť pri dopravných nehodách. V tejto kapitole sú zhrnuté základné 

informácie potrebné k pochopeniu konštrukcie elektromobilov, prevádzkových princípov 

a mechanizmov nabíjania. 

5.1 Vývoj počtu elektromobilov vo svete a na Slovensku 

Údaje z roku 2017 prevzaté od Medzinárodnej energetickej agentúry (Obr. 2) poukazujú, 

že najväčšie množstvo osobných elektromobilov nájdeme v Čine (asi 40%), v Európskej 

únii a v USA. Na druhom mieste je Európska únia s približne 870 000 elektromobilmi, 

nasleduje USA s 760 000 vozidlami [25].  

 

Obr. 2 Vývoj počtu elektrických osobných automobilov za jednotlivé roky [25]–upravené 
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Obr. 3 zobrazuje porovnanie počtu osobných elektromobilov v severských krajinách so 

zvyškom EÚ [26]. Všetky severské krajiny spolu predstavujú najväčší trh s elektrickými 

vozidlami v EÚ, pričom väčšina nákupov bola uskutočnená v Nórsku a vo Švédsku [27]. 

V roku 2018 bola približne polovica osobných automobilov predávaných v Nórsku na 

elektrický pohon. To je omnoho viac ako v iných severských krajinách, kde predávané 

elektromobily tvorili približne 8% (Švédsko), 2% (Dánsko), 5% (Fínsko) a 20% (Island) 

všetkých nových automobilov predaných v roku 2018 [26]. 

 

Obr. 3 Nárast počtu elektrických osobných automobilov v severských krajinách a EÚ za 

jednotlivé roky [26] – upravené 

U ostatných typov vozidiel, napríklad u autobusov je možné pozorovať podobný trend 

ako u osobných automobilov, viď Obr. 4. V súčasnej dobe je tento posun najviac 

viditeľný v prípade riešenia hromadnej dopravy vo veľkých mestách. Ovplyvňujúcimi 

faktormi sú cena a hmotnosť Li-ion akumulátorov. Menšie batérie je možné využívať 

hlavne v mestskej doprave z dôvodu kratších trás a častých zastávok. Diaľkové autobusy 

by si vyžadovali veľmi veľké a ťažké akumulátory alebo neustále nabíjanie. Nie je preto 

prekvapením, že súčasný rast počtu elektrických vozidiel je možné pozorovať najmä 

v mestských oblastiach [28]. 
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Obr. 4 Počet elektrických autobusov využívaných v Európe [28] – upravené. 

Trend vzrastajúceho počtu elektrických nákladných automobilov je taktiež zaujímavý. 

Nabíjateľné systémy na skladovanie energie, napríklad Li-ion akumulátory, sú 

energeticky menej náročnejšie ako fosílne palivá. To znamená, že na udržanie nepretržitej 

prevádzky na veľké vzdialenosti je nevyhnutná dobrá nabíjacia infraštruktúra alebo vývoj 

v oblasti batériových technológií. V súčasnosti sú tieto elektrické nákladné automobily 

vhodnejšie pri preprave tovarov na kratšie vzdialenosti. Dobrým príkladom sú nákladné 

vozidlá používané v metropolitných oblastiach, prevoz z prístavov alebo železničných 

staníc, v rámci logistických centier. Tieto ťažké nákladné vozidlá zvyčajne jazdia na 

krátke vzdialenosti, kde sa pri nakladaní a vykladaní nabíjajú. To z nich robí vhodných 

kandidátov na elektrifikáciu ťažkých nákladných elektromobilov. Ďalšími aspektmi sú 

čoraz prísnejšie emisné a hlukové normy. Na súčasnom trhu je zatiaľ v ponuke len 

niekoľko elektrických nákladných vozidiel, je však predpoklad, že sa to v najbližších 

rokoch zmení [29]. 
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Obr. 5 Počet ťažkých nákladných automobilov v krajinách Európy [30]– upravené 

Na Slovensku je taktiež možné sledovať nárast počtu elektromobilov a vozidiel 

s kombinovaným typom pohonu. Z údajov poskytnutých Prezídiom PZ SR je možné 

usúdiť, že najväčší počet týchto vozidiel je evidovaný v Bratislavskom kraji. Presné počty 

je možné vidieť v Tab. 6. 

Tab. 6 Evidované elektromobily a hybridy kategórií M1 a N1 na Slovensku k 09.03.2021 

[31] – upravené 

 

5.2 Konštrukčné riešenie elektromobilov 

Elektrifikácia má niekoľko zásadných výhod. Je dokázané, že elektromobily znižujú 

emisie a dokážu pracovať efektívnejšie ako vozidlá na fosílne palivá. Hlavným 

Typ pohonu B. Bystrica Bratislava Košice Nitra Prešov Trenčín Trnava Žilina Spolu

BA + REEV 1 212 6 191 1 560 1 920 1 773 1 366 1 460 1 629 17 111

BA + plug-in hybrid 84 673 72 102 63 72 94 93 1 253

EV 112 884 187 177 131 146 166 147 1 950

Etanol + REEV 0 1 0 0 0 1 0 0 2

Etanol + plug-in hybrid 0 1 0 0 0 0 0 0 1

NM + REEV 188 1 188 220 249 196 189 288 264 2 782

NM + plug-in hybrid 11 51 12 21 10 8 7 12 132

Vodík 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Spolu 1 607 8 990 2 051 2 469 2 173 1 782 2 015 2 145 23 232

Kraj
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problémom bežných pohonných jednotiek spočíva v zdroji energie aj v spaľovacom 

motore. Aj tie najpokročilejšie typy pracujú s účinnosťou pod 50%, elektrické stroje však 

pracujú s účinnosťou približne 95% [32, 33]. 

Ďalšie technológie, napríklad rekuperačné brzdenie, poskytujú elektromobilov výhody 

v oblasti efektívnosti. Značný počet vozidiel bol hybridizovaný práve na tento účel. Pri 

brzdení vozidla sa generuje energia a ukladá do malej palubnej batérie. Táto energia sa 

následne použije na pohon vozidla. Tieto typy sa označujú ako mierne hybridy [29]. 

Existuje veľa rôznych možností, ako úplne alebo čiastočne jazdiť na elektrický pohon. 

Podľa definície elektrického vozidla to môžu byť hybridné, plug-in hybridné, 

s predĺženým dojazdom, elektrické akumulátorové alebo palivové články. Ich prehľad 

a ich bežné skratky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke . Predkladaná práca sa venuje 

elektrickým vozidlám, ktoré majú hybridný alebo plne elektrický pohon [29]. 

Tab. 7 Rozdiely medzi jednotlivými typmi pohonov [29] – upravené 

TYP VOZIDLA 
PRIMÁRNY 

MOTOR 

SEKUNDÁRNY 

MOTOR 
SKRATKA 

DOJAZD NA 

ELEKTRICKÚ 

ENERGIU [km] 

ZDROJ ENERGIE 

Bežný motor 

Motor 

s vnútorným 

spaľovaním 

– ICEV 0 fosílne palivá 

Hybridný 

automobil 

Motor 

s vnútorným 

spaľovaním 

Elektromotor HEV 0 – 10 

fosílne palivá 

v kombinácii 

s NiMH alebo Li-

Ion akumulátorom 

Plug-in hybrid 

Motor 

s vnútorným 

spaľovaním 

alebo 

elektromotor 

Elektromotor 

alebo motor 

s vnútorným 

spaľovaním 

PHEV 20 – 85  

fosílne palivá 

v kombinácii s Li-

Ion akumulátorom 

Elektrický 

automobil so 

zvýšeným 

dojazdom 

Elektromotor 

Motor 

s vnútorným 

spaľovaním 

REEV alebo 

PHEV 
75 – 145  

fosílne palivá 

v kombinácii s Li-

Ion akumulátorom 

Elektromobil s 

akumulátorom 
Elektromotor – BEV 80 – 400  Li-Ion akumulátor 

Pokračovanie Tab. 7 na strane 41 
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Pokračovanie Tab. 7 zo strany 40 

TYP VOZIDLA 
PRIMÁRNY 

MOTOR 

SEKUNDÁRNY 

MOTOR 
SKRATKA 

DOJAZD NA 

ELEKTRICKÚ 

ENERGIU [km] 

ZDROJ ENERGIE 

Elektrické 

vozidlo s 

palivovým 

článkom 

Elektromotor – FCEV 160 – 500  

Palivový článok, 

môže byť aj 

v kombinácii s Li-

Ion akumulátorom 

alebo 

superkondenzátor 

 

Tab. 8 ukazuje bežné vozidlo poháňané spaľovacím motorom. Tento typ vozidla má 

palubnú palivovú nádrž. Palivo je čerpané do ICE a je spaľované vo valcoch. Energia 

spaľovania následne poháňa kľuku, ktorá poháňa veľký zotrvačník spojený s 

prevodovkou, ktorá premieňa výkon na rýchlosť a silu potrebnú na riadenie vozidla. 

Týmto spôsobom sa chemická energia paliva zmenila na mechanickú prácu [29]. 

Proces spaľovania paliva na generovanie mechanickej práce má nízku účinnosť. Účinnosť 

súčasných ICE pre osobné automobily sa pohybuje v rozmedzí 30 - 36%. Veľmi efektívne 

dieselové motory môžu dosiahnuť 39 - 47% [32, 33]. 

Množstvo paliva uloženého v osobných automobiloch a nákladných vozidlách sa bežne 

pohybuje v rozmedzí 50 - 100 l, respektíve 400 - 1000 l [34]. V osobných automobiloch 

je palivová nádrž obvykle umiestnená v blízkosti zadnej nápravy. Poskytuje ochranu pred 

nárazom, čo je dôležité, pretože väčšina bežných palív je mimoriadne horľavá [29]. 
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Tab. 8 Schéma konfigurácie osobného automobilu s motorom s vnútorným spaľovaním 

[29] – upravené 

 

 Systém Použitie 

 

Motor 

s vnútorným 

spaľovaním 

Palivo sa spaľuje vo 

valcoch motora 

a poháňa kľuku, ktorá 

prenáša energiu zo 

spaľovania na 

mechanickú prácu. 

Efektivita je < 50% [32, 

33]. 

 

Pohon 

Pohonom sa rozumie 

prevodovka, diferenciál, 

rozvodovka a ďalšie 

zariadenia prenášajúce 

mechanickú prácu. 

 

Mechanická 

sila 

Rotujúce hriadele 

a nápravy v dôsledku 

použitého krútiaceho 

momentu. 

 

Palivová 

nádrž 

Slúži na uskladnenie 

paliva [34]. 

 

Prívod 

paliva 

Zvyčajne sú vo forme 

vystužených gumených 

hadíc. 

 

Hrdlo 

nádrže 

Hrdlo, cez ktoré sa plní 

nádrž. 

 

BEV nespotrebúva žiadne fosílne palivo ani nevypúšťa výfukové plyny. Pohonná 

jednotka BEV pozostáva predovšetkým z trakčnej batérie, elektrického motora, systému 

prevodovky a pohonu kolies. V strednej časti BEV leží lítium-iónový trakčná akumulátor. 

Musí byť dostatočne veľký, aby sa dosiahol dostatočný dojazd. Zaberá oveľa viac miesta 

ako palivové nádrže, pretože lítium-iónové akumulátory generujú menej energie na 

jednotku hmotnosti ako benzín alebo nafta. Konkrétne 0,1 –  0,2 kWh / kg oproti viac ako 

10 kWh / kg pre bežné fosílne palivá. To tiež znamená, že trakčné batérie tvoria veľkú 
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časť celkovej hmotnosti vozidiel. Napríklad batéria modelu Tesla Model S 85 tvorí 30% 

z jeho celkovej hmotnosti [35]. Pre lepšiu názornosť viď Tab. 9. 

Tab. 9 Schéma konfigurácie osobného automobilu s elektrickým pohonom [29] – 

upravené 

 

 Systém Použitie 

 

Trakčný 

akumulátor 

Uchováva elektrickú 

energiu, ktorá sa môže 

uvoľniť a zabezpečuje 

pohon vozidla. Li-Ion 

akumulátory sú 

preferovanou voľbou 

pre PHEV a BEV. 

 

Elektrický 

motor 

Používa sa ako trakčný 

motor a niekedy aj 

generátor. Účinnosť 

dosahuje približne 95% 

[33]. 

 

Prívodné 

káble 

vysokého 

napätia 

Vedenie vysokého 

napätia sa nachádza 

medzi akumulátorom 

a elektromotorom 

a výkonovou 

elektronikou. 

 

Nabíjačka 

akumulátora 

Elektrické rozvodné 

siete poskytujú 

striedavý prúd a batérie 

môžu uchovávať iba 

jednosmerný prúd. Je 

teda nutné túto 

elektrickú energiu 

usmerniť. To sa 

dosiahne buď palubným 

prevodníkom AC / DC, 

alebo prevodníkom 

integrovaným do 

samotnej nabíjacej 

stanice [36]. 
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V automobilovom priemysle sú hybridy vozidlá, ktoré majú elektrický pohon aj systém 

ICE. To umožňuje výraznú úsporu paliva. Umožňuje rekuperačné brzdenie, menšie 

zdvihové objemy motorov a efektívnejšie prevádzkové podmienky, ako aj schopnosť 

vypnúť motor pri voľnobežných otáčkach alebo pri nízkom zaťažení [35]. 

Na trhu existujú rôzne druhy hybridov. Môžu byť klasifikované ako sériové, paralelné 

alebo sériovo-paralelné hybridy. Každý z nich má svoje výhody a nevýhody. Sériové 

hybridy pracujú s elektromotorom. Ako je vidieť v Tab. 1, medzi ICE a kolesami nie je 

žiadne mechanické spojenie. Toto umožňuje ICE nepretržite pracovať pri 

najefektívnejších otáčkach motora  [35]. 

Paralelné hybridy majú možnosť byť napájané nezávisle na EM alebo ICE alebo ich 

používať súčasne, pozri Tab. 10. V takom prípade existuje priame spojenie medzi ICE, 

prevodovkou a koncovým pohonom. Tieto podmienky umožňujú efektívnu jazdu pri 

diaľničnej rýchlosti. Paralelné hybridy majú zvyčajne veľký spaľovací motor a malú 

trakčnú batériu [35]. 

Kombinované hybridy, označované tiež ako sériové / paralelné, spájajú to najlepšie 

z týchto konfigurácií. Ako je zrejmé z obrázku 9, umožňujú napájanie vozidiel priamo 

z ICE s asistenciou EM alebo z ICE na napájanie generátora, ktorý napája EM. Táto 

väčšia flexibilita vo všeobecnosti spôsobuje vyššie náklady a zložitejšiu konštrukciu 

vozidla [29, 35]. 

Plug-in hybridy (PHEV) pracujú na podobných princípoch ako HEV. Hlavný rozdiel je v 

tom, že PHEV majú väčšie akumulátory a teda väčšie elektrické dojazdy. Systémy na 

výrobu energie, ako napríklad rekuperačné brzdenie, nestačia na nabitie týchto veľkých 

akumulátorov, a preto je potrebné externé nabíjanie [29, 35]. 
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Tab. 10 Schéma konfigurácie osobného automobilu s hybridným pohonom (a) sériovým, 

(b) paralelným, (c) kombinovaným [29] – upravené 

 

 

Usmerňovač 

prúdu 

Menič z AC / DC alebo DC / AC. DC / AC 

prevodník je umiestnený medzi 

akumulátorom a elektromotorom. Hybridné 

vozidlá sú tiež vybavené prevodníkom AC / 

DC medzi generátorom a trakčným 

akumulátorom. 

Elektronický 

výkonový menič 

Prevodník, ktorý sa pripája na 12V 

akumulátor (osobné automobily), ktorý 

napája pomocné zariadenie. V elektrických 

vozidlách sa tento 12 V akumulátor nabíja 

trakčným akumulátorom. 
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5.3 Nabíjanie pomocou zásuvného modulu 

Pokiaľ ide o bežné vozidlá, dojazd vozidiel  je obmedzený palivom. Pri elektromobiloch 

však musí byť akumulátor napájaný elektrinou, nie plnením palivovej nádrže kvapalinou. 

Existujú tri rôzne spôsoby, ako to urobiť, napríklad výmenou akumulátora za úplne 

nabitú, bezdrôtovým nabíjaním alebo nabíjaním pomocou zásuvného modulu [37]. 

Nabíjanie pomocou zásuvného modulu sa používa na nabíjanie prevažnej väčšiny 

elektromobilov v Európe.  K nabíjaniu dochádza fyzickým pripojením napájacieho kábla 

z elektromobilu do siete. Existuje medzinárodná norma pre vodivé nabíjacie systémy pre 

elektromobily, a to IEC 61851. Táto norma definuje štyri režimy nabíjania [37]. 

Prvý režim nabíjania, takzvané udržiavacie nabíjanie, je charakteristický tým, že 

elektromobil je pripojený k sieti pomocou bežných domácich zásuviek a káblov. Prúd, 

ktorý je dodávaný, je veľmi obmedzený [37]. Okrem toho neexistujú žiadne ochranné 

systémy [38]. Približný dojazd je 65 km za 5 hodín alebo 200 km za 14 hodín. Pre 

elektromobily preto nie je veľmi relevantný a častejšie sa používa na nabíjanie ľahkých 

vozidiel, napr. bicykle a skútre [39, 40]. 

Nabíjanie v režime 2 tiež pracuje cez domáce zásuvky. Tento typ nabíjania sa považuje 

za pomalý alebo „polo rýchly“. So zabudovaným nabíjacím zariadením sa používa 

špeciálny kábel, ktorý je vybavený takzvanou pilotnou funkciou a ističom. Funkcia pilota 

detekuje prítomnosť vozidla, reguluje maximálny povolený nabíjací prúd a riadi 

nabíjanie. Tento spôsob je užitočný predovšetkým na nabíjanie cez noc. Vozidlo 

s akumulátorom s kapacitou 40 kWh sa doplna nabije za 6 hodín. [37, 40]. 

Tretí režim nabíjania spája elektromobil s nabíjacou stanicou prostredníctvom špeciálnej 

zásuvky. Tento typ nabíjania je špeciálne navrhnutý pre elektromobily a umožňuje 

nabíjanie pri vyšších úrovniach výkonu. V takom prípade existuje komunikácia medzi 

vozidlom a vyhradenou nabíjacou stanicou, nie pomocou kábla. Tento typ nabíjania má 

vysoký stupeň bezpečnosti, pretože tieto ochranné systémy sú inštalované v samotnej 

nabíjacej stanici. Napájací zdroj musí okrem iného spĺňať požiadavky stanovené 

palubnou nabíjačkou a požiadavkami nabíjacej stanice. Ak nie, medzi nabíjačkou 

a elektrickým vozidlom nie je prenos energie [37, 38]. 

Konečný a najrýchlejší režim nabíjania sa označuje ako režim 4. Tu je elektromobil 

pripojený k elektrickej sieti prostredníctvom nabíjačky vo vnútri nabíjacej stanice mimo 
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vozidla. V takom prípade sú riadiace a ochranné funkcie, ako aj nabíjací kábel natrvalo 

nainštalované v nabíjacej stanici. Samotná nabíjacia stanica prevádza vnútri nabíjacej 

stanice striedavé napätie na jednosmerné. Pre ostatné režimy nabíjania sa táto premena 

dosahuje pomocou usmerňovačov AC / DC, ktoré sú vo vnútri elektromobilu. Režim 1 - 

3 niekedy označuje ako palubné nabíjanie, zatiaľ čo režim 4 sa nazýva externé nabíjanie. 

Upozorňujeme, že nie všetky EV umožňujú nabíjanie jednosmerným prúdom. Poskytuje 

výkon viac ako 50 kW pri napätí okolo 450 V a nabíjací prúd dosahuje hodnoty až 125A. 

Takéto nabíjanie dokáže nabiť akumulátor z 20% na 80% približne za 40 minút [40, 41]. 

Rozdielne typy nabíjania si vyžadujú aj rozdielne typy konektorov, ktoré zatiaľ nie sú 

univerzálne. Najbežnejšie typy konektorov je možné vidieť v nasledujúcom Obr. 6. 

 

Obr. 6 Prehľad najbežnejších nabíjacích konektorov [40] 

5.4 Akumulátory elektrických vozidiel a riziko požiaru 

 Požiare sú jedným z rizík, ktoré sú spojené aj s vozidlami. S pribúdajúcim počtom EV 

sa požiare elektromobilov začali viac zviditeľňovať. Pri väčšine požiarnych nehôd 

batériových elektromobilov a plug-in hybridov, najmä pri samovznietení, sa oheň začína 

v priestore akumulátora. Vybrané typy akumulátorov je možné vidieť na Obr. 7.  Čo sa 

týka pohonu, kapacita akumulátora môže byť prirovnaná ku kapacite paliva k palivovej 

nádrži automobilu so spaľovacím motorom. Preto sú požiare elektromobilov spojené 

s nebezpečenstvom vzniku požiaru v článkoch batérie a napájacom systéme, ako aj s 

veľkosťou a kapacitou akumulátora. Všeobecne platí, že čím väčší počet článkov 

akumulátora a väčšie množstvo energie môžu obsahovať, tým je väčšie riziko požiaru pre 

elektrické vozidlo [42–44]. 
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Obr. 7 Bežné typy batériových článkov: (a) vreckový článok10; (b) hranatý článok; (c) 

valcovitý článok; (d) približná veľkosť článkov v populárnych EV; (e) 60 kWh kompletná 

batéria zostavená z 288 hranatých článkov; (f) batériový modul Tesla, zložený zo stoviek 

valcovitých článkov; (g) batériový modul vozidla Nissan Leaf [48] - upravené 

Počet akumulátorových článkov používaných elektromobilmi je veľmi vysoký. Je to 

nevyhnutné, pretože energia spotrebovaná bežným EV je tisíckrát vyššia ako energia 

bežného smartfónu. Akumulátory elektromobilov musia mať vysokú energetickú 

kapacitu (až desiatky kWh). Zároveň čelia významným výzvam súvisiacim s 

priestorovými obmedzeniami a obmedzeniami hmotnosti pri zachovaní prijateľnej ceny 

[45]. Všeobecne sa akumulátory elektromobilov skladajú z článkov, modulov 

 
10 z angl. pouch cell 
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a balenia [46]. Akumulátorové články, základná jednotka Li-Ion akumulátora, sú 

zapojené do série alebo paralelne a tvoria modul. Rám sa používa na vzájomné 

zafixovanie článkov a ich ochranu pred vonkajšími nárazmi, teplom a vibráciami. 

Akumulátor je súprava, ktorá integruje moduly do akumulátorového balíka. Táto 

infraštruktúra obsahuje konštrukčné prvky, rozvody, chladiace slučky a výkonovú 

elektroniku [47]. Ďalej je nainštalovaných niekoľko modulov so systémami, ktoré riadia 

energiu, nabíjanie / vybíjanie a teplotu [48]. Spravidla sa označujú ako systém riadenia 

akumulátora (z angl. Battery Management System – BMS). Táto zhustená zostava 

umožňuje EV akumulovať veľa energie, čo však sťažuje zvládanie teplôt vo vnútri 

balenia [49]. 

Vlastnosti jednotlivých článkov batérie určujú jazdný výkon elektromobilov. 

V elektrických vozidlách boli bežne používané technológie batérií, ako je olovo-kyselina, 

nikel-kadmium (NiCd) a nikel-metal hydrid (NiMH). Napriek tomu, že predstavujú 

menšie riziko požiaru ako Li-Ion akumulátory, ich energetická hustota a kapacita, ako aj 

rýchlosť nabíjania a vybíjania, sú oveľa obmedzenejšie. To ich robí nevhodnými pre 

moderné EV. Li-Ion akumulátory dnes dominujú na trhu s elektromobilmi a očakáva sa, 

že tomu tak bude aj v nasledujúcich niekoľkých desaťročiach [50, 51]. Popularita Li-Ion 

akumulátorov je spôsobená predovšetkým ich vysokou hustotou energie a dlhou 

životnosťou v porovnaní s konvenčnými technológiami batérií. Vďaka nízkej hmotnosti 

je navyše Li – Ion najvhodnejšia pre vozidlá, pretože môže zvýšiť efektivitu prepravy 

[51]. 

Odkedy sa lítium-iónový akumulátor stal dominantným zdrojom energie pre 

elektromobily, riziko požiaru a Li-Ion akumulátor sa stali významným bezpečnostným 

problémom. Súvisí to s rastúcim rozsahom rozmiestnenia vo vozidle a hustotou energie 

akumulátora. Ak je lítium-iónová akumulátor vystavený vonkajším nárazom a má 

extrémne prevádzkové podmienky, môže sa zničiť, emitovať iskry, horľavé plyny a 

toxické splodiny, ktoré sa môžu ďalej vznietiť, a viesť k vytrvalému horeniu alebo 

výbuchu plynov [50, 52, 53]. 

Aj keď má bežný akumulátorový systém nízku pravdepodobnosť samovznietenia [54, 

55], je citlivý voči vonkajším tepelným, mechanickým a elektrickým účinkom, ktoré sa 

môžu vyskytnúť počas extrémnych prevádzkových podmienok alebo nehôd. Na 

porovnanie, elektrické účinky a extrémne prevádzkové podmienky sú zriedkavé pre 

väčšinu prenosných elektronických zariadení, ako sú notebooky a smartfóny, ale sú 
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považované za bežné prevádzkové podmienky. Na rozdiel od toho, prevádzkový stav pre 

akumulátor EV je prísnejší, ak vezmeme do úvahy časté zrýchlenie a spomalenie v 

zložitých podmienkach na ceste a premávke. Okrem toho je kapacita akumulátora 

(množstvo paliva) EV tisíckrát vyššia ako kapacita prenosných elektronických zariadení, 

čo znamená vážnejšie nebezpečenstvo požiaru v prípade tepelného úniku a zapálenia. Na 

druhej strane sú však bezpečnostné opatrenia, ktoré sú súčasťou konštrukcie EV a 

akumulátora, pokročilejšie a znižujú pravdepodobnosť (spontánneho) zlyhania. Preto je 

nevhodné hodnotiť riziko požiaru akumulátora v EV na základe dojmu o riziku požiaru 

batérie v prenosných elektronických zariadeniach [48]. 

Tepelný účinok 

Používatelia očakávajú, že budú môcť prevádzkovať svoj elektromobil rovnako ako 

bežné vozidlo so spaľovacím motorom, napríklad v extrémne chladnom a horúcom 

prostredí. Očakáva sa, že elektromobily budú použiteľné napríklad v Kalifornii alebo 

v Dubaji, kde sa môžu vyskytnúť letné teploty nad 45 ° C, alebo v uliciach Nórska 

a Kanady s dennou zimnou teplotou pod -5 ° C a občas pod -35 ° C. Batéria funguje 

najlepšie pri izbovej teplote (20 ~ 30 ° C). Extrémne horúce a studené teploty majú 

negatívny vplyv na výkon akumulátorov a skracujú ich životnosť. Pri vysokých teplotách 

môžu vznikať nežiaduce chemické reakcie, ktoré vedú k prehriatiu akumulátorov [44, 

56]. Pri zlej schopnosti chladenia je možný vznik tepelného úniku [44, 54], ktorý môže 

viesť k požiaru EV. Pri nízkych teplotách sa zvyšuje vnútorný odpor batérie. Tento môže 

podporiť rast kovových dendritov11 [57] a tiež spôsobiť, že v akumulátore dôjde k ďalším 

zahrievacím účinkom, čo zvyšuje pravdepodobnosť vzniku požiaru [44, 49, 58]. 

Mechanický účinok 

Väčšina komerčných Li-Ion článkov je relatívne krehkých, bez ochrany konštrukcie 

modulu akumulátora a krytu balenia. Dopravná nehoda je udalosť, ktorá sa môže 

vyskytnúť rovnako pri  EV, tak aj pri každom inom bežnom vozidle. Vďaka modernému 

dizajnu Li – Ion akumulátorov a EV veľká väčšina nehôd nespôsobí poškodenie batérie 

[59, 60]. Moduly akumulátorov sú zvyčajne integrované do vysoko vystužených oblastí 

vozidla, viď Obr. 8, s cieľom vylúčiť riziko poškodenia počas dopravnej nehody. Pri 

vysokých rýchlostiach, ktoré sú niektoré automobily schopné dosiahnuť za veľmi krátky 

 
11 kryštálový útvar stromčekovitého tvaru, ktorý vzniká pri tuhnutí tekutého kovu 
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čas [61], však ani najvyššia úroveň ochrany nestačí na to, aby sa dôsledne zabránilo 

požiaru, viď Tab. 4. 

 

Obr. 8 Schéma rozloženia jednotlivých častí elektromobilu [29] – upravené 

Preťaženie elektrickým prúdom 

Snaha o rýchle nabíjanie a vybíjanie v kombinácii s vysokými jazdnými výkonmi 

elektromobilov majú negatívny vplyv na riziko vzniku požiaru [62, 63]. Li-Ion 

akumulátory sú vyrobené na príjem a ukladanie vopred definovaného množstva energie 

v stanovenom čase. Prekročenie týchto limitov, ktoré môžu byť výsledkom príliš rýchleho 

alebo nadmerného nabitia, môže zhoršiť ich výkon alebo spôsobiť predčasné zlyhanie. 

Poškodenie elektrickým prúdom je zvyčajne sprevádzané Joulovým ohrievaním 

a chemickými reakciami vnútri batérie. Prvý spomínaný jav, Joulovo ohrievanie, 

generuje teplo, zatiaľ čo druhý, chemická reakcia, môže časom viesť k vnútornému 

skratu. Niektoré požiare EV môžu byť výsledkom neprimeraných prevádzkových 

podmienok a vnútorných porúch, ako je skrat vo vysokonapäťovom obvode, prebíjanie a 

prehriatie prostredia. Avšak pri mnohých elektromobiloch nie je väčšina druhov 

elektrického poškodenia možná, ich systém riadenia akumulátora je navrhnutý správne 

a funguje správne. Okrem poruchy článku akumulátora je pravdepodobné, že veľká časť 

prípadov, v ktorých došlo k „samovznieteniu“ alebo „spontánnemu zapáleniu“, súvisí so 

zlými výrobnými a konštrukčnými postupmi alebo neprimeranými elektronickými 

riadiacimi systémami, riadiacimi systémami akumulátora a riadiacimi systémami prenosu 

energie [64]. 

5.5 Nebezpečenstvo vzniku požiaru elektromobilov 

Obavy spojené s požiarmi EV väčšinou súvisia s používaním Li-Ion batérií. Pretože 

výrobcovia EV sa snažia dosahovať väčšie elektrické dojazdy a implementujú viac Li-

Ion akumulátorov, zvyšujú tiež potenciálne teplo uvoľnené z elektromobilov v prípade 

požiaru. Toto zvýšenie rizika požiaru je úmerné zvýšeniu hmotnosti a kapacity batérie. 
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Počas horenia Li-Ion akumulátorov môže vznik horľavých resp. výbušných plynov a 

toxických splodín horenia, ako sú vodík (H2), metán (CH4), oxid uhoľnatý (CO) a 

fluorovodík (HF)), predstavovať hrozbu pre majiteľa, okoloidúcich či zasahujúcich [65]. 

Problémy s protipožiarnou bezpečnosťou týkajúce sa elektromobilov sú komplexné a 

zložité a je potrebné k nim aj takto pristupovať. Lepšie pochopenie kľúčových 

parametrov požiaru však napomáha zabezpečiť systematické hodnotenie a prístup 

k požiarom elektrických vozidiel [48]. 

Mechanizmus tepelného úniku 

Požiare EV môžu byť spôsobené zlyhaním akumulátora, najbežnejšou poruchou Li-Ion 

akumulátora je tepelný únik. Tepelný únik je pozorovaným javom v procesoch horenia, 

ktorý sa týka prehriatia, pri ktorom prebiehajú exotermické reťazové reakcie a sú silnejšie 

ako chladenie [66–68]. Pre Li-Ion akumulátor, tepelný únik zvyčajne znamená 

dramaticky sa zvyšujúcu teplotu (viac ako 10 ° C / min) alebo aktiváciu bezpečnostného 

vetrania, čo naznačuje, že boli spustené termochemické a elektrochemické reakcie. 

Tepelný únik akumulátora je zvyčajne sprevádzaný vyvrhnutím veľkého množstva 

tmavého dymu, horúcich iskier a silných vyšľahujúcich plameňov. [65]. Pretože tento 

proces prebieha v jednotlivých článkoch, zvyšuje sa jeho rizikový potenciál, ak je 

umožnené šírenie tepla do celého akumulátora [69–71]. 

Po spustení tepelného úniku sa z bezpečnostného ventilu alebo cez trhliny v kryte 

akumulátora uvoľňuje dym. Tento dym pozostáva zo zmesi horľavých a toxických 

plynov. Horľavé plyny môžu byť zapálené okolitými zdrojmi, ako sú oheň, iskry a 

elektrické oblúky, alebo môže dôjsť k samovznieteniu v dôsledku zlého stavu chladenia. 

Následný plameň potom môže akumulátor ďalej zahrievať. Ak je rýchlosť uvoľňovania 

plynu z plášťa akumulátora nižšia ako rýchlosť tvorby plynu vo vnútri akumulátora, tento 

článok môže explodovať. Poistný ventil môže uvoľniť časť nahromadeného plynu, ktorý 

sa zvyčajne vytvára počas procesu pred samotným zapálením, ale nemusí byť schopný 

ochrániť článok od vonkajšieho ohrevu, ako je napríklad sálavé teplo alebo horiaci 

akumulátor v blízkosti. Okrem toho, ak sa nechá uvoľnený plyn akumulovať v uzavretom 

priestore a zmieša sa s vzdušným kyslíkom, môže dôjsť k výbuchu plynu, akonáhle je 

prítomný pilotný zdroj napr. mechanická iskra alebo plameň. [66, 71]. 
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Uvoľňovanie energie pri požiari elektromobilu 

Automobily s motormi s vnútorným spaľovaním aj elektromobily obsahujú veľké 

množstvo horľavých materiálov vrátane energetického systému alebo paliva (kvapalné 

ropné palivo alebo akumulátor) a horľavých plastových komponentov [72, 73]. U 

moderných vozidiel sa hmotnosť plastov použitých vo vozidle pohybuje od 100 do 200 

kg [72], čo je viac ako množstvo benzínu v nádrži (menej ako 50 kg) [74]. Pretože sa 

spalné teplo pre bežné plasty bez retardérov horenia (napr. 38,4 MJ / kg pre polyetylén a 

27 MJ / kg pre PS) veľmi nelíši od benzínu (47 MJ / kg), môže sa celkové uvoľnené teplo 

z horiacich plastových komponentov významne prispievať k požiaru vozidla, najmä ak 

nie je plná benzínová nádrž. Keďže neexistuje žiadny zásadný rozdiel medzi ICEV a EV, 

pokiaľ ide o plastové komponenty, hlavným rozdielom je ich energetický systém a palivo 

(benzín vs. akumulátor) [48]. 

Pretože Li-Ion akumulátor obsahuje mnoho rôznych horľavých zložiek, jeho výhrevnosť 

závisí od chemického zloženia, balenia, kapacity akumulátora a stavu nabitia (SOC). 

Napríklad pri 2,9 Ah (11 Wh) komerčnom vreckovom type Li-Ion akumulátora sa zistilo, 

že jeho výhrevnosť je asi 4 MJ / kg [75], zatiaľ čo pre  18650 valcový akumulátor je 

výhrevnosť 2 MJ / kg. Vo všeobecnosti je výhrevnosť Li-Ion akumulátora rádovo menšia 

ako výhrevnosť benzínu. Kvôli nižšej (chemickej alebo elektrickej) energetickej hustote 

akumulátora je však jeho hmotnosť najmenej o jeden rád vyššia ako hmotnosť benzínu v 

ICEV. V porovnaní s elektrickou energiou uloženou v akumulátore je termochemická 

energia uvoľnená z požiaru batérie, vrátane tepla z tepelného uniku tepla a plameňa 

podporovaného horľavými plynmi z akumulátora, oveľa vyššia [42, 43, 71]. Ako je 

možné vidieť na  Obr. 9, požiar batérie môže uvoľniť 5 – 10 krát viac energie ako je 

obsiahnutej v akumulátore, samozrejme v závislosti od stavu nabitia. 



 

54 

 

Obr. 9 Energia požiaru Li-Ion akumulátora v závislosti od stavu nabitia [48] – upravené 

Podľa údajov Ministerstva energetiky Spojených štátov amerických pre modely vozidiel 

z roku 2018 [76], ľahký elektromobil prejde na jedno nabitie od 100 do 550 km, so 

strednou hodnotou približne 200 km, zatiaľ čo ľahký automobil s benzínovým 

spaľovacím motor má minimálny dojazd 400 km a stredný dojazd približne 700 km, viď 

Obr. 10.  

 

Obr. 10 Uvoľnené teplo pri horení automobilu v závislosti od množstva paliva [48] – 

upravené 
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Za predpokladu, že teplo uvoľnené počas horenia je sedemkrát väčšie ako akumulovaná 

elektrická energia, je celkové uvoľnené teplo z požiaru akumulátora EV s kapacitou 90 

kWh 

QLi-Ion = 90 kWh . 7 

QLi-Ion = 2,3 GJ 
(1) 

Akumulátor s kapacitou 90 kWh môže pri ľahkom elektromobile vystačiť na 400 km 

jazdy [48]. 

Pre lepšie porovnanie zvolíme bežné benzínové vozidlo so spotrebou paliva 7,3 litra na 

100 kilometrov [80]. Potom, pri rovnakom dojazde 400 km, je objem benzínu asi 30 l a 

je možné odhadnúť celkové uvoľnenie tepla pri spaľovaní benzínu 

Qbenzín = 400 km . 7,3l : 100 km . 47 MJ.kg-1 . 0,75 kg.l-1 

Qbenzín = 1 GJ 
(2) 

čo je viac ako polovica uvoľneného tepla oproti Li-Ion akumulátoru [48]. Z uvedeného 

vyplýva, že pri rovnakom dojazde je teplo uvoľnené z Li-Ion akumulátora dvakrát väčšie 

ako pri benzíne, čo naznačuje väčšie nebezpečenstvo v prípade vzniku požiaru a vyžaduje 

si prísnejšie právne predpisy.  

Niektoré benzínové vozidlá môžu mať väčší dojazd (viac ako 800 km) s veľkosťou 

palivovej nádrže 45 - 65 litrov, čo predstavuje 35 - 50 kg benzínu, jeho množstvo klesá 

s prejdenou vzdialenosťou. Na druhej strane, celková hmotnosť paliva v elektrickom 

vozidle (Li-Ion akumulátor) neklesá spolu s prejdenou vzdialenosťou, potenciálne 

uvoľnené teplo horiaceho akumulátora sa významne nemení v rozmedzí nabitia 

20 – 100% (viď Obr. 9) [42, 43]. Navyše, rýchlosť uvoľňovania tepla (HRR) pri požiari 

je lepším indikátorom intenzity požiaru v porovnaní s celkovým uvoľňovaním tepla [48]. 

HRR je najdôležitejším parametrom, ktorý charakterizuje požiar [66]. V porovnaní so 

spalným teplom alebo celkovým uvoľneným tepla je HRR lepší indikátor intenzity 

požiaru. HRR sa môže vyjadriť ako: 

𝐻𝑅𝑅 [𝑀𝑊]=𝑚 ̇Δ𝐻𝑒=𝐴𝑓𝑚 ̇′′𝜂Δ𝐻𝑐  (3) 

kde 𝑚 ̇ je rýchlosť odhorievania [kg / s], ktorá sa dala merať rýchlosťou straty hmoty 

počas experimentu [95]; Δ𝐻𝑒 je efektívne spalné teplo [MJ / kg]; 𝐴𝑓 je pôdorysná / 

povrchová plocha paliva alebo požiaru [m2]; 𝑚 ̇ ′ ′ je tepelný tok [kg / m2-s]; 𝜂 je účinnosť 
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horenia, ktorá závisí od prívodu kyslíka;  Δ𝐻𝑐 je spalné teplo pre akumulátory EV, ktoré 

sa líši podľa typu a stavu nabitia [48]. 

HRR významne závisí od usporiadania paliva a rozsahu požiaru [66]. Napríklad požiar 

7,9 Wh (42 g) valcového Li-Ion akumulátora by mohol produkovať PHHR 2 kW [43], 

zatiaľ čo požiar malého 11 Wh (95 g) vreckového Li-Ion akumulátora môže produkovať 

PHHR až 20 kW [81]. Aj keď energia a veľkosť oboch akumulátorov sa zásadne nelíši, 

rozdiel v PHHR je až desaťnásobný [48].  

V prípade požiaru batérie jej HRR, celkové uvoľnené teplo a toxické splodiny horenia 

nesúvisia iba s chemickou energiou uloženou v akumulátore a veľkosťou balenia, ale tiež 

výrazne závisia od usporiadania článkov, prívodu vzduchu a podmienok chladenia [77]. 

Splodiny horenia a toxicita 

Ak teplota akumulátora presiahne približne 150 ° C, vzniká veľké riziko tepelného úniku. 

Akonáhle dôjde k tepelnému úniku, článok alebo jej bezpečnostný ventil prasknú 

a uvoľnia toxický plyn. Ako sa tepelný únik bude šíriť, tým viac článkov zlyhá a uvoľnia 

ďalšie toxické plyny do okolia. Týmito toxickými plynmi sú napríklad fluorovodík (HF), 

kyanovodík (HCN), oxid uhoľnatý (CO) [72,81]. Vdýchnutie týchto plynov môže mať za 

následok závraty, bolesti hlavy, kómu, stratu vedomia alebo dokonca smrť [98]. Obsah 

fluóru vo vnútri článku akumulátora môže tiež tvoriť fosforylfluorid (POF3), ktorý môže 

byť toxickejší ako fluorovodík [48]. 

5.6 Požiare automobilov vo svete 

Požiare automobilov v budovách sú relatívne vzácne v porovnaní s ostatnými typmi 

požiarov v budovách [78]. Avšak aj napriek tomu, že ide o zriedkavé udalosti, došlo vo 

svete v parkovacích domoch k niekoľkým významným požiarom vozidiel, z ktorých 

niektoré skončili aj smrťou. Jeden mimoriadny incident sa odohral v roku 2006, kde sa 

následkom požiaru automobilu zrútila strecha podzemného parkoviska v Gretchenbachu 

(Švajčiarsko) a zahynulo tu 7 hasičov. Ďalšou zaujímavou udalosťou bol požiar 

v britskom Bristole, tiež v roku 2006, kde v podzemnom parkovisku zhorelo 22 vozidiel. 

Táto nehoda mala za následok jednu usmrtenú osobu v dôsledku šírenia požiaru nad 

zemou [78, 79]. Tieto dva príklady poukazujú na fakt, že požiare automobilov 

v budovách, aj keď sú zriedkavé, môžu byť katastrofálne pre osoby v danej alebo aj v 

susednej budove. 
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Posúdením závažného požiaru v podzemnom parkovisku v Göteborgu v roku 2011 sa 

zistilo, že požiar vážne poškodil betónovú konštrukciu [80]. Požiar trval približne 3,5 

hodiny a zhorelo 20 automobilov. Tento požiar ukázal, že aj keď nedošlo k smrteľnému 

úrazu, požiare vozidiel môžu spôsobiť zrútenie nosnej konštrukcie. Vo februári 2015 

požiar automobilu v podzemnom parkovisku nákupného centra na Novom Zélande viedol 

k evakuácii stoviek nakupujúcich [81]. Táto udalosť dokazuje, že dym sa môže šíriť po 

celom obchodnom centre a môže spôsobiť vážne ohrozenie osôb v budove. 

Všetky vyššie spomenuté udalosti ukazujú, že požiare automobilov v parkoviskách budov 

môžu potenciálne predstavovať celý rad problémov. Rýchly vývoj nových materiálov 

automobilových konštrukcií a nových druhov pohonov a palív predstavujú nové výzvy 

v oblasti prevencie a zdolávania požiarov automobilov. 

Austroads je združenie austrálskych a novozélandských agentúr pre cestnú dopravu [82]. 

Toto definuje, že parkovací dom je stavba, ktorá je postavená špeciálne na parkovanie 

vozidiel a zvyčajne konštrukčne riešená tak, aby vyhovovala osobným automobilom. 

NZTA definuje, že osobný automobil je primárne skonštruovaný na prepravu cestujúcich, 

ktoré nemá viac ako deväť miest na sedenie vrátanie vodiča. Keďže parkovacie domy sú 

konštrukčne prispôsobené na parkovanie vozidiel a nie na bývanie, osobami 

zdržiavajúcimi sa v budove sú prevažne majitelia vozidiel a obsluha parkoviska. Tieto 

parkovacie domy sa vyskytujú ako samostatne stojaca budova, alebo sú spojené s inými 

budovami, navrhnuté ako jednopodlažné, viacpodlažné alebo podzemné. Tieto rôzne 

formy sú postavené na základe funkčnosti a požiadaviek konkrétnej budovy, napríklad 

nákupných centier a podobne [83]. 

Parkovaciu plochu vnútri budovy je možné rozdeliť na dva typy: prvý typ je otvorený 

a druhý je úplne uzavretý. Pre parkoviska neexistuje jednotne používaná klasifikácia. 

Európsky dohovor o oceľových konštrukciách (z angl. European Convention for 

Constructional Steelwork) definuje otvorené parkovisko ak sú vetracie otvory v stenách 

umiestnené v najmenej dvoch protiľahlých obvodových stenách, ktoré sa rovnajú 

najmenej 1/3 celkovej plochy ohraničujúcich konštrukcií a zodpovedajú najmenej 5% 

podlahovej plochy parkoviska [84, 85]. 

Z pohľadu požiarneho inžinierstva existujú dva účinky na rast požiarov automobilov 

a parkovacích domoch; jedným je lokálny účinok na vozidlo – prípad požiaru 

iniciovaného vo vnútri automobilu a šíreného na celé vozidlo, druhým je celkový účinok 
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na parkovaciu plochu. Na otvorenom parkovisku, kde je prísun čerstvého vzduchu 

prakticky neobmedzený sa môže požiar voľne rozvíjať, pokiaľ sú k dispozícii horľavé 

materiály. Rýchlosť a smer vetra by mali zásadný vplyv na šírenie požiaru. Na uzavretom 

parkovisku, kde je obmedzený prísun vzduchu, tieto podmienky spôsobia, že požiar sa 

plne rozvinie a produkuje značné množstvo tepla. Z hľadiska ochrany života a zdravia 

požiare v uzavretom priestore vedú k nedokonalému horeniu a následnej zvýšenej 

produkcii toxických splodín horenia [79, 86].  

Na základe podkapitol 5.4 Akumulátory elektrických vozidiel a riziko požiaru 

a 5.5 Nebezpečenstvo vzniku požiaru elektromobilov je možné usúdiť že množstvo paliva, 

t.j. požiarne zaťaženie, ktoré požiar spotrebúva nie je zásadne rozdielne pri EV a ICEV. 

Najväčším rozdielom je HRR, ktoré pri požiaroch elektromobilov niekoľko násobne 

presahuje požiar konvenčného vozidla. Je teda možné predpokladať, že tepelné 

namáhanie konštrukcií, rýchlosť šírenia požiaru, teplota a toxicita splodín horenia budú 

vyššie pri požiari elektromobilu. Všetky vyššie spomenuté faktory môžu kumulovať 

a tým zhoršiť podmienky evakuácie a zásahu. 
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6 IDENTIFIKÁCIA RIZÍK SPOJENÝCH S PARKOVANÍM 

ELEKTRICKÝCH VOZIDIEL 

Elektromobily sa môžu z hľadiska PBS nachádzať v rôznych druhoch stavieb. Môžu to 

byť napríklad garáže v rodinných domoch konštrukčne spojené alebo samostatne stojace, 

parkovacie miesta bytových domov, radové a hromadné garáže samostatne stojace, 

garáže v obchodných domoch a pod. 

Požiare elektromobilov sú špecifické z hľadiska procesu horenia, kedy vzniká vysoká 

teplota a toxické splodiny horenia. V prípade, že sa splodiny horenia šíria do únikových 

ciest môže byť sťažená evakuácia. V prípade požiaru v podzemných priestoroch je nutné 

počítať s kumuláciou teplôt a možnosťou šírenia požiaru do vyšších podlaží. Pri požiari 

môže dôjsť k poškodeniu elektrických a plynových rozvodov, čo môže skomplikovať 

celý priebeh záchranných prác.  

V nasledujúcej časti sa predkladaná práca venuje definovaniu rizík a aplikácii metód na 

definované riziká.. 

Na identifikáciu rizík boli použité 3 metódy: 

• analýza kontrolným zoznamom – Check list analysis (CLA), 

• čo sa stane ak – What if analysis (WFA), 

• matica rizík [18]. 

6.1 Popis prítomných rizík 

Pri požiaroch elektromobilov a ich šírení môže dôjsť k týmto komplikáciám: 

• neprejazdné komunikácie a neprístupné nástupné plochy, 

• zničené zásahové a evakuačné cesty, 

• skladovanie tlakových fliaš, horľavých alebo iných nebezpečných látok 

v priestoroch garáží, 

• šírenie požiaru do iných miestností a podlaží budovy, 

• šírenie požiarnu na iné vozidlá v hromadných garážach, 

• nefunkčné požiarnotechnické zariadenia, 

• zničenie a prepadnutie strešnej konštrukcie, 

• neuzatvorené požiarne uzávery a následné šírenie požiaru do iných požiarnych 

úsekov, 
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• porušenie rozvodov energií, 

• zásah elektrickým prúdom, 

• tepelný únik trakčného akumulátora elektromobilu, 

• znovurozhorenie akumulátora elektromobilu, 

• znížená viditeľnosť v dôsledku vysokej koncentrácie splodín horenia,  

• obtiažne vyhľadávanie osôb, 

• vznik paniky v zasiahnutom objekte, 

• neočakávanie správanie sa osôb, 

• výpadok dodávky vody, poškodenie techniky [87, 88]. 

 

S problematikou pri vypracúvaní protipožiarnej bezpečnosti stavieb so zameraním na 

elektromobily je nutné sa oboznámiť v širšom meradle. Po komunikácií s pracovníkmi, 

ktorí sa venujú inštalácií nabíjacích staníc a s príslušníkmi HaZZ bolo vytvorených 

viacero kontrolných zoznamov [87, 88]. V týchto kontrolných zoznamoch sú možné 

odpovede „áno“ a „nie“, tieto otázky sa pýtajú na existenciu rizík pri vzniku požiaru, 

šírenia na ďalšie požiarne úseky a zhoršenie podmienok pri požiari. 

Kontrolný zoznam 1 – zdroje a príčiny 

Zdroje požiaru, ktoré nesúvia s protipožiarnou bezpečnosťou stavieb môžeme z nášho 

zoznamu vylúčiť, napr. požiar po dopravnej nehode. Na základne osobnej komunikácie 

s príslušníkmi HaZZ z oddelenie požiarnej prevencie je možné predpokladať rôzne zdroje 

a príčiny požiaru, napríklad: 

• elektrický skrat v akumulátorovom priestore, 

• elektrický skrat v nabíjacej stanici, 

• prehriatie vodičov, 

• ľudský faktor, 

• mechanické poškodenie komponentov vozidla vplyvom opotrebenia, 

• tepelné prejavy mechanickej energie, 

•  dopravná nehoda. 

 

Kontrolný zoznam 2 – miesto výskytu požiaru 

• požiar na otvorenom priestranstve, 
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• požiar v jednotlivej garáži, 

• požiar v radovej garáži, 

• požiar v hromadnej garáži. 

 

Kontrolný zoznam 3 – sťaženie zásahu 

• splodiny horenia, 

• nedostatok hasiacej látky, 

• znovurozhorenie elektromobilu, 

• vysoké teploty, 

• skladovanie nedovolených látok v garážach, 

• zrútenie častí konštrukcie, 

• nepriechodné únikové cesty, 

• strata orientácie. 

 

Kontrolný zoznam 4 – konštrukčné riešenie a požiarnotechnické zariadenia  

• prenos požiaru na iný požiarny úsek, 

• neprístupná nástupná plocha alebo príjazdová komunikácia, 

• prítomnosť požiarnotechnických zariadení, 

• požiarnotechnická charakteristika stavby. 

 

Čo ak...? analýza sa venuje vybraným podmienkam, ktoré sme si definovali v kontrolných 

zoznamoch. V tejto kapitole si autor pri každej položke položil otázky „Čo sa stane ak 

bude...?“ resp. „Čo sa stane ak nebude...?“. Niektoré možné zdroje rizika do analýzy 

nevstupujú, nakoľko ich nemožno ovplyvniť riešením protipožiarnej bezpečnosti 

stavieb – napríklad dopravná nehoda či technická porucha. Možné príčiny a následky sú 

zoradené v Tab. 11 na nasledujúcej strane. 
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Tab. 11 Čo ak...? analýza 

Čo sa stane ak...? Príčina Následok 

Požiar v jednotlivej garáži 

Skladovanie nebezpečných 

látok 

Výbuch 

Zhoršenie podmienok 

požiaru 

Absencia alebo 

neuzatvorenie požiarneho 

uzáveru 

Rozšírenie požiaru na iný 

požiarny úsek 

Požiar v radovej garáži 
Autá stojace blízko pri 

sebe 

Rozšírenie požiaru na 

ďalšie vozidlá 

Požiar v hromadnej garáži 

Autá stojace blízko pri 

sebe 

Rozšírenie požiaru na 

ďalšie vozidlá 

Neuzatvorené požiarne 

uzávery 

Šírenie cez viac 

požiarnych úsekov 

Splodiny horenia 

Vysoko toxické splodiny 
Nutná rýchla výmena ADP 

Smrť 

Vysoká teplota spalín 

Vyčerpanie organizmu pri 

tepelnej záťaži 

Smrť 

Sťažená evakuácia 
Zranenie 

Smrť 

Nedostatok hasiacej látky 

Nedostatok síl 

a prostriedkov 

Znovurozhorenie 

elektromobilu 

Ďalšie šírenie požiaru 

Nezabezpečenie stavby 

vodou na hasenie požiarov 

Znovurozhorenie 

elektromobilu 

Ďalšie šírenie požiaru 

Absencia vodného zdroja 

Znovurozhorenie 

elektromobilu 

Ďalšie šírenie požiaru 

Znovurozhorenie 

elektromobilu 

Nedostatočné schladenie 

batérie 
Opätovné šírenie požiaru 

Pokračovanie Tab. 11 na strane 63 
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Pokračovanie Tab. 11 zo strany 62 

Čo sa stane ak...? Príčina Následok 

Zrútenie častí konštrukcií 
Vysoké tepelné namáhanie 

konštrukcií 

Zranenie 

Smrť 

Strata orientácie 
Zlé osvetlenie únikových 

ciest 

Zablúdenie 

Zranenie 

Vyprázdnenie ADP 

Rozšírenie požiaru na iný 

požiarny úsek 

Nefunkčné alebo 

absentujúce PTZ 

Sťaženie zásahu 

Vyššie škody 

Neprístupná komunikácia 

alebo nástupná plocha 

Zablokovanie nesprávne 

parkujúcimi vozidlami 

Oneskorenie prvotného 

zásahu 

Zložitejšia doprava vody 

na požiarisko 

Zložitejšia výmena ADP 

 

6.2 Kritéria rizika 

Veľkosť rizika je definovaná na základe pravdepodobnosti vzniku udalosti a veľkosti 

jeho následku. V nasledujúcej Tab. 12, je možné vidieť pravdepodobnosť rozdelenú do 

skupín. V súčasnej dobe, vzhľadom na relatívne nízky výskyt elektromobilov a ešte nižší 

počet incidentov v spojitosti  s elektromobilmi, je ťažké získať relevantné informácie na 

objektívne rozdelenie pravdepodobnosti. Táto bola určená na základe subjektívneho 

názoru autora predkladanej práce a odbornou predikciou odborníkov v danom odbore.  

Tab. 12 Rozdelenie pravdepodobnosti do skupín na základe frekvencie výskytu udalostí 

Pravdepodobnosť 
Očakávané alebo skutočné pravdepodobnosti a frekvencie 

udalostí 

1 Veľmi malá 
Pravdepodobnosť vzniku scenára je veľmi nízka, tento nastáva len 

za určitých špecifických okolností 

2 Malá 
Pravdepodobnosť vzniku scenára je možná len niekoľkokrát za 

sledované obdobie 

3 Stredná Scenár sa vyskytuje len občas za sledované obdobie   

4 Veľká Pravdepodobnosť vzniku scenára je často pozorovateľná 

5 Veľmi veľká  Pravdepodobnosť výskytu je vysoká, bežne pozorovateľná 
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V nasledujúcej Tab. 13 je možné vidieť veľkosti jednotlivých následkov udalostí. Tieto 

boli určené na základe odbornej predikcie odborníkov v danom odbore a uváženia autora 

predkladanej práce s ohľadom na predajnú cenu automobilov, dobu práceneschopnosti 

pri zranení, vplyv na životné prostredie a fakt, že o požiari so škodou nad 3 500 € je 

povinné každé OS KR HaZZ podávať denné hlásenie na OS Prezídia HaZZ. 

Tab. 13 Veľkosti následkov rizík vyjadrené v peňažných jednotkách, škodách na zdraví 

a negatívnym vplyvom na životné prostredie 

Následok 
Majetková 

strata 
Škody na zdraví 

Negatívny vplyv na životné 

prostredie 

1 Veľmi malý do 3 500 € Bez zranenia 

Menšie zadymenie priestoru, 

znečistenie ovzdušia splodinami 

horenia 

2 Malý do 10 000 € 

Menšie zranenia, 

nutné lekárske 

vyšetrenie, PN 

rádovo v dňoch 

Únik nebezpečnej látky v nízkej 

koncentrácii do ovzdušia, 

zadymenie rádovo v desiatkach 

metrov štvorcových 

3 Stredný do 50 000 € 

Ťažšie zranenie, 

hospitalizácia 

v nemocnici, PN 

rádovo v týždňoch 

Únik NL na cestnú komunikáciu, 

kde je možná sorpcia, zadymenie 

rádovo v stovkách metrov 

štvorcových 

4 Veľký do 100 000 € 

Jedno úmrtie alebo 

viacero ťažkých 

zranení, PN rádovo 

v mesiacoch 

Únik NL na cestnú komunikáciu, 

kde je sorpcia veľmi obtiažna,  

zadymenie rádovo v kilometroch 

štvorcových 

5 Veľmi veľký nad 100 000 € 

Viacero úmrtí, 

zranenie s trvalými 

následkami 

Únik NL do vodného toku alebo 

ovzdušia vo vysokej koncentrácii, 

zásadný vplyv na ŽP, zadymenie 

rádovo v desiatkach kilometrov 

štvorcových 
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6.3 Hodnotenie rizika 

Matica rizík je metóda, kde sa určí bodová hodnota rizika, ktorá je súčinom dvoch 

parametrov – pravdepodobnosti a následku. Následne sa riziko zaradí do skupiny, ktorá 

predstavuje interval zobrazený v Tab. 15. Vzorovú maticu je možné vidieť v Tab. 14, 

ktorá vychádza z normy ISO 31010:2011 Manažérstvo rizika. Techniky posudzovania 

rizika. 

Tab. 14 Vzorová matica rizík 

Následok 

Pravdepodobnosť 

veľmi malá malá stredná veľká 
veľmi 

veľká 

1 2 3 4 5 

veľmi malý 1 1 2 3 4 5 

malý 2 2 4 6 8 10 

stredný 3 3 6 9 12 15 

veľký 4 4 8 12 16 20 

veľmi veľký 5 5 10 15 20 25 

 

Tab. 15 Kritériá rizika 

Kategória 
Hodnota 

P/N 
Charakter rizika 

Prijateľné 

zanedbateľná úroveň 
1 – 4 

Prijateľné, zanedbateľná úroveň 

Predstavuje spoločensky prijateľnú úroveň rizika, pri 

ktorej sa  nevyžadujú regulačné opatrenia na jeho 

zníženie 

Prípustné 

znesiteľné 
5 – 11 

Riziko je prípustné po zvážení nákladov na jeho 

zníženie, ak prínosy prevyšujú náklady na jeho 

zníženie. 

Pravdepodobne nespôsobí veľké škody alebo neohrozí 

účinnosť a efektívnosť činnosti. 

Prípustné 

nežiadúce 
12 – 16 

Nežiaduce riziko, prípustné len v prípade, ak jeho 

zníženie sa nedá uskutočniť alebo je značne neefektívne 

(náklady na zníženie vysoko prevyšujú prínosy). 

Môže spôsobiť nejaké škody, narušenia alebo porušenia 

riadenia. 

Neprijateľné 

Neakceptovateľné 
17 – 25 

Neprijateľné riziko, vyžaduje zastavenie 

prebiehajúceho procesu a prijatie regulačných opatrení 

na jeho zníženie.  

Môže ohroziť prežitie alebo udržanie efektívneho 

fungovania programu alebo organizácie, či už finančne 

alebo politicky.  



 

66 

Hodnotenie rizika prebieha formou násobenia pravdepodobnosti a dôsledku, tento súčin 

vyjadruje konkrétnu hodnotu rizika. Toto je následne zaradené do príslušnej kategórie, 

viď Tab. 16. 

Tab. 16 Vyčíslenie hodnoty rizika 

Typ rizika Pravdepodobnosť Následok 
Hodnota 

následku 

Veľkosť 

rizika 

Skrat v batérii 2 Vznik požiaru 4 8 

Skrat na el. vedení 1 Vznik požiaru 4 4 

Skladovanie 

nebezpečných 

látok 

3 

Výbuch 5 15 

Zhoršenie podmienok 

požiaru 
4 12 

Absencia 

požiarneho 

uzáveru 

1 
Rozšírenie požiaru na iný 

požiarny úsek 
5 5 

Autá stojace 

blízko pri sebe 
5 

Rozšírenie požiar na 

ďalšie vozidla 
4 20 

Neuzatvorené 

požiarne uzávery 
3 

Rozšírenie požiaru na iný 

požiarny úsek 
5 15 

Vysoko toxické 

splodiny horenia 
5 

Nutná rýchla výmena 

ADP 
1 5 

Smrť 4 20 

Vysoká teplota 

splodín horenia 
5 

Vyčerpanie organizmu 

pri tepelnej záťaži 
2 10 

Smrť 4 20 

Sťažená evakuácia 2 

Zranenie 2 4 

Smrť 4 8 

Nezabezpečenie 

stavby vodou na 

hasenie požiarov 

1 

Znovurozhorenie 

elektromobilu 
3 3 

Ďalšie šírenie požiaru 4 4 

Absencia vodného 

zdroja 
2 

Znovurozhorenie 

elektromobilu 
3 6 

Ďalšie šírenie požiaru 4 8 

Nedostatočné 

schladenie batérie 
3 Opätovné šírenie požiaru 4 12 

Pokračovanie Tab. 16 na strane 66 
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Pokračovanie Tab. 16 zo strany 65 

Typ rizika Pravdepodobnosť Následok 
Hodnota 

následku 

Veľkosť 

rizika 

Vysoké tepelné 

namáhanie 

konštrukcií 

4 

Zranenie 3 12 

Smrť 5 20 

Zlé osvetlenie 

únikových ciest 
2 

Zablúdenie 2 4 

Zranenie 2 4 

Vyprázdnenie ADP 3 6 

Nefunkčné alebo 

absentujúce PTZ 
1 

Sťaženie zásahu 4 4 

Vyššie škody 4 4 

Zablokovanie 

nesprávne 

parkujúcimi 

vozidlami 

5 

Oneskorenie prvotného 

zásahu 
2 10 

Zložitejšia doprava vody 3 15 

Zložitejšia výmena ADP 2 10 

6.4 Zaobchádzanie s rizikom 

Pod termínom zaobchádzanie s rizikom si môžeme predstaviť jeho modifikáciu rôznymi 

spôsobmi. Môže to byť napríklad vyvarovanie sa riziku, odstránenie zdroja rizika, 

zníženie pravdepodobnosti alebo následkov rizika a podobne. Hlavné riziká spojené 

s elektromobilitou je možné vidieť v Tab. 17. 

Tab. 17 Neakceptovateľné a prípustné nežiadúce riziká spojené s elektromobilmi v 

stavbách 

Typ rizika Veľkosť rizika Úroveň rizika 

Skladovanie nebezpečných látok 12-15 
Prípustné 

nežiadúce 

Autá stojace blízko pri sebe 20 
Neprijateľné 

Neakceptovateľné 

Neuzatvorené požiarne uzávery 15 
Prípustné 

nežiadúce 

Pokračovanie Tab. 17 na strane 68 



 

68 

Pokračovanie Tab. 17 zo strany 67 

Typ rizika Veľkosť rizika Úroveň rizika 

Vysoko toxické splodiny horenia 20 
Neprijateľné 

Neakceptovateľné 

Vysoká teplota splodín horenia 20 
Neprijateľné 

Neakceptovateľné 

Nedostatočné schladenie batérie 12 
Prípustné 

nežiadúce 

Vysoké tepelné namáhanie konštrukcií 12-20 
Neprijateľné 

Neakceptovateľné 

Zablokovanie nesprávne parkujúcimi 

vozidlami 
15 

Prípustné 

nežiadúce 

 

Aby bolo možné s rizikom efektívne zaobchádzať je nutné si položiť otázky ako môžeme 

zmeniť pravdepodobnosť vzniku rizika, zmenšiť následky rizika ale preniesť riziko na 

ďalšiu stranu. V nasledujúcich tabuľkách (Tab. 18 – Tab. 25) sú zobrazené varianty na 

prijatie opatrení v súvislosti s protipožiarnou bezpečnosťou stavieb. 

Tab. 18 Zaobchádzanie s neakceptovateľných rizikom: Autá stojace blízko pri sebe 

Riziko: Autá stojace blízko pri sebe 

Spôsoby 

zaobchádzania 
Varianty na prijatie opatrení 

Výber najvhodnejších 

prostriedkov 

Zmena 

pravdepodobnosti 

rizika 

1. Rozšírenie parkovacích 

miest 

Návrh technickej normy na šírku 

parkovacích miest elektromobilov 

2. Konštrukcií, ktoré oddeľujú 

parkovacie miesta 

Návrh platného právneho predpisu 

určujúceho vybudovanie požiarne 

deliacej konštrukcie 

3. Zákaz parkovania 

elektromobilov v podzemí 

Interné predpisy v parkovacích 

domoch a osadenie vchodov 

zákazovými tabuľami  

Zmena následkov 

rizika 

1. Rýchlejší zásah hasičskej 

jednotky 

Použitie elektrickej požiarnej 

signalizácie 

2. Zníženie účinkov požiaru 
Použitie stabilného hasiaceho 

zariadenia 

Prenos rizika na 

ďalšiu stranu 
1. Poistenie automobilu 

Výber výhodného a vhodného 

poistenia 
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Tab. 19 Zaobchádzanie s neakceptovateľných rizikom: Vysoko toxické splodiny 

Riziko: Vysoko toxické splodiny horenia 

Spôsoby 

zaobchádzania 
Varianty na prijatie opatrení 

Výber najvhodnejších 

prostriedkov 

Zmena 

pravdepodobnosti 

rizika 

1. Zákaz skladovania 

toxických látok v garážach. 

Návrh platného právneho predpisu 

určujúceho zakazujúceho 

skladovanie toxických látok. 

2. Materiály neuvoľňujúce 

vysoko toxické splodiny 

Použitie materiálov, ktoré pri 

horení neuvoľňujú vysoko toxické 

spodiny horenia. 

Zmena následkov 

rizika 

1. Núdzové filtračné masky 

Vybavenie budovy núdzovými 

jednorazovými filtračnými 

maskami 

2. Nútené vetranie budovy 
Použitie zariadení na odvod tepla 

a splodín horenia 

3. Vetranie únikových ciest 
Vybudovanie chránených 

únikových ciest 

Prenos rizika na 

ďalšiu stranu 
- - 

 

 

Tab. 20 Zaobchádzanie s neakceptovateľných rizikom: Vysoké teploty splodín horenia 

Riziko: Vysoké teploty splodín horenia 

Spôsoby 

zaobchádzania 
Varianty na prijatie opatrení 

Výber najvhodnejších 

prostriedkov 

Zmena 

pravdepodobnosti 

rizika 

1. Nehorľavé materiály 

Použitie konštrukčných prvkov, 

ktoré neprispievajú k šíreniu 

a intenzite požiaru. 

Zmena následkov 

rizika 

1. Nútené vetranie budovy 
Použitie zariadení na odvod 

tepla a splodín horenia 

2. Vetranie únikových ciest 
Vybudovanie chránených 

únikových ciest 

3. Chladenie konštrukcií 
Použitie stabilného hasiaceho 

zariadenia 

Prenos rizika na 

ďalšiu stranu 

1. Poistenie automobilu 
Výber výhodného a vhodného 

poistenia 

2. Poistenie budovy 
Výber výhodného a vhodného 

poistenia 
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Tab. 21 Zaobchádzanie s neakceptovateľných rizikom: Vysoké tepelné namáhanie 

konštrukcií 

Riziko: Vysoké tepelné namáhanie konštrukcií 

Spôsoby 

zaobchádzania 
Varianty na prijatie opatrení 

Výber najvhodnejších 

prostriedkov 

Zmena 

pravdepodobnosti 

rizika 

1. Nútené vetranie budovy 
Použitie zariadení na odvod tepla 

a splodín horenia 

2. Chladenie konštrukcií 
Použitie stabilného hasiaceho 

zariadenia 

Zmena následkov 

rizika 
1. Odolné konštrukcie 

Použitie materiálov, ktoré pri 

vysokých teplotách netratia svoje 

parametre únosnosti a stability 

Prenos rizika na 

ďalšiu stranu 

1. Poistenie automobilu 
Výber výhodného a vhodného 

poistenia 

2. Poistenie budovy 
Výber výhodného a vhodného 

poistenia 

 

 

Tab. 22 Zaobchádzanie s prípustným nežiadúcim rizikom: Skladovanie nebezpečných 

látok v priestoroch garáží 

Riziko: Skladovanie nebezpečných látok v priestoroch garáží 

Spôsoby 

zaobchádzania 
Varianty na prijatie opatrení 

Výber najvhodnejších 

prostriedkov 

Zmena 

pravdepodobnosti 

rizika 

1. Zákaz skladovania 

nebezpečných látok 

Zákaz skladovania pohonných 

hmôt v priestoroch garáží  

2. Protipožiarne kontroly 
Dôsledne vykonávané 

protipožiarne kontroly 

Zmena následkov 

rizika 

1. Rozdelenie stavby na 

požiarne úseky 

Oddeliť priestor garáže od 

ostatných častí stavby požiarne 

deliacou konštrukciou 

a požiarnym uzáverom 

Prenos rizika na 

ďalšiu stranu 

1. Poistenie automobilu 
Výber výhodného a vhodného 

poistenia 

2. Poistenie budovy 
Výber výhodného a vhodného 

poistenia 
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Tab. 23 Zaobchádzanie s prípustným nežiadúcim rizikom: Neuzatvorené požiarne 

uzávery 

Riziko: Neuzatvorené požiarne uzávery 

Spôsoby 

zaobchádzania 
Varianty na prijatie opatrení 

Výber najvhodnejších 

prostriedkov 

Zmena 

pravdepodobnosti 

rizika 

1. Samozatvárateľný požiarny 

uzáver 

Použitie samozatvárateľného 

požiarneho uzáveru na hranici 

požiarnych úsekov 

2. Protipožiarne kontroly 
Dôsledne vykonávané 

protipožiarne kontroly 

Zmena následkov 

rizika 
1. Odolné konštrukcie 

Použitie materiálov, ktoré pri 

vysokých teplotách netratia svoje 

parametre únosnosti a stability 

Prenos rizika na 

ďalšiu stranu 

1. Poistenie automobilu 
Výber výhodného a vhodného 

poistenia 

2. Poistenie budovy 
Výber výhodného a vhodného 

poistenia 

 

 

Tab. 24 Zaobchádzanie s prípustným nežiadúcim rizikom: Nedostatočné schladenie 

akumulátorov 

Riziko: Nedostatočné schladenie akumulátorov 

Spôsoby 

zaobchádzania 
Varianty na prijatie opatrení 

Výber najvhodnejších 

prostriedkov 

Zmena 

pravdepodobnosti 

rizika 

1. Chladiaci systém 

akumulátora 

Vybavenie elektromobilov 

chladiacim systémom akumulátora 

Zmena následkov 

rizika 
1. Odolné konštrukcie 

Použitie materiálov, ktoré pri 

vysokých teplotách netratia svoje 

parametre únosnosti a stability 

 2. Voda na hasenie požiarov 
Vybavenie stavby dostatočnými 

prostriedkami na hasenie požiarov  

Prenos rizika na 

ďalšiu stranu 

1. Poistenie automobilu 
Výber výhodného a vhodného 

poistenia 

2. Poistenie budovy 
Výber výhodného a vhodného 

poistenia 
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Tab. 25 Zaobchádzanie s prípustným nežiadúcim rizikom: Zablokovanie nástupných 

plôch nesprávne parkujúcimi vozidlami 

Riziko: Zablokované nástupné plochy 

Spôsoby 

zaobchádzania 
Varianty na prijatie opatrení 

Výber najvhodnejších 

prostriedkov 

Zmena 

pravdepodobnosti 

rizika 

1. Označenie nástupných plôch 

Riadne označenie nástupných 

plôch vodorovnými a pozdĺžnymi 

dopravnými značkami 

2. Kontrola parkujúcich 

vozidiel 

Kontrola a sankcie nesprávne 

parkujúcich vodičov príslušníkmi 

MsP resp. PZ SR 

Zmena následkov 

rizika 
- - 

Prenos rizika na 

ďalšiu stranu 
- - 

6.5 Návrhy opatrení 

Nemecké mesto Klumbach zakázalo na svojom území parkovanie elektrických vozidiel 

v podzemných parkoviskách. Elektrické vozidlo dňa 07.09.2020 spôsobilo v parkovacom 

dome vážny požiar, odstraňovanie následkov trvalo 5 mesiacov a stálo 195 000€. 

Našťastie sa pri požiari nikto nezranil [89, 90]. V špecifických prípadoch je možné 

interným predpisom a umiestnením dopravnej značky pred vchod garáže zakázať vjazd 

elektrických vozidiel do podzemných garáží. Ak však samospráva rozhodne povoliť 

vjazd elektrickým vozidlám do podzemných podlaží garáži, je nutné nadimenzovať 

požiadavky na stavebné konštrukcie.  

Návrhy opatrení je možné určiť na základe vyššie spomenutých analýz. V súčasnej dobe 

veľkosť parkovacích miest určuje STN 73 6058 z roku 1987 na 2,25 metra pri kolmom 

parkovaní [17]. V tej dobe boli autá užšie a kratšie. Pri dnešnom trende vývoja 

automobilov, kedy idú do popredia širšie automobily a SUV, ktoré majú šírku viac ako 2 

metre, je vyššie spomenutá šírka nedostatočná. Aby bolo možné znížiť riziko prenosu 

požiaru na vedľa stojace vozidlo prúdením a radiáciou, navrhujem zapracovať do 

právnych predpisov pojem „bezpečná vzdialenosť medzi parkovacími miestami“. Je to 

priestor medzi stojiskami, na ktorom sa nesmie parkovať a slúži ako odstupová 

vzdialenosť. Ako odporúčanú šírku stojiska pre všetky vozidlá by som navrhol až 2,5 

metra. Elektromobily by mali svoje parkovacie miesta vyznačené vodorovnými 

dopravnými značkami. Medzi parkovacími miestami elektrických vozidiel by bola 

bezpečná vzdialenosť o šírke minimálne 1,2 metra. Ak nie je možné vybudovať bezpečnú 
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vzdialenosť medzi parkovacími miestami, stojiská elektromobilov musia byť oddelené 

od seba resp. od stojísk konvenčných vozidiel požiarne deliacou konštrukciou s kritériami 

odolnosti EI – 30. Táto konštrukcia musí byť vybudovaná minimálne z dvoch resp. troch 

strán, viď Obr. 11. Pre lepšiu názornosť pozri Prílohu C. Stojisko elektrického vozidla, 

ktoré je súčasne vybavené aj nabíjacou stanicou musí byť vždy ohraničené požiarne 

deliacou konštrukciou s minimálnymi kritériami požiarnej odolnosti EI – 30. 

 

Obr. 11 Návrh parkovacích miest pre konvenčné a elektrické vozidlá 

V rodinných domoch, ktoré sú konštrukčne spojené s garážami, sú často skladované 

tlakové fľaše alebo pohonné hmoty v rôznych nádobách . V prípade požiaru konvenčného 

alebo elektrického vozidla môžu tieto nebezpečné látky zvyšovať intenzitu požiaru, 

v špecifických prípadoch môžu spôsobiť výbuch. Preto navrhujem zakázať skladovanie 

takýchto kvapalín a plynov v priestoroch garáží a dôsledne takéto nedostatky preverovať 

pri vykonávaní protipožiarnych kontrol. V prípade, ak v garáži parkuje elektrické 

vozidlo, takáto garáž a rodinný dom musia tvoriť samostatné požiarne úseky. Ak sú tieto 

konštrukčne spojené, požiarny uzáver musí byť samozatvárateľný. Minimálne kritéria 

odolnosti sa stanovia na základe stupňa protipožiarnej bezpečnosti rodinného domu, 

odporúčal by som však minimálnu požiarnu odolnosť REI–30 v prípade požiarnych alebo 

obvodových stien a stropov, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby, minimálnu požiarnu 

odolnosť EI–30 v prípade stien, ktoré nezabezpečujú stabilitu stavby. Požiarny uzáver 

odporúčam s minimálnou požiarnou odolnosťou EW – C 30. Aj keď rodinné domy 
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a jednopodlažné garáže väčšinou patria do I. stupňa protipožiarnej bezpečnosti, navrhol 

by som minimálny čas odolávaniu požiaru 30 minút z dôvodu intenzity požiaru 

akumulátora elektrického vozidla, vyšších teplôt a riziku znovurozhorenia. Návrh 

rozdelenia požiarnych úsekov jednopodlažného rodinného domu s garážou a požiadavky 

na požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií je možné vidieť v Prílohe D.  

Podľa platnej Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. musí byť hromadná garáž vybavená 

stabilných hasiacim zariadením, ak má 3 a viac podzemných podlaží [10]. Keďže sú 

požiare elektrických vozidiel intenzívnejšie a vyžaduje sa pri nich vyššia spotreba vody, 

navrhujem, aby boli stabilným hasiacim zariadením vybavené: 

• podzemné podlažia garáží, ak má garáž dve a viac podzemných podlaží a zároveň 

je do týchto garáží povolený vjazd elektrickým vozidlám, 

• nadzemné podlažia garáží, ak má garáž dve12 a viac nadzemných podlaží 

a zároveň je do týchto garáží povolený vjazd elektrickým vozidlám. 

Podľa platnej Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. musí byť elektrickou požiarnou 

signalizáciu vybavený požiarny úsek, ak je v ňom hromadná garáž pre viac ako 50 

motorových vozidiel [10]. Navrhujem, aby bol požiarny úsek vybavený elektrickou 

požiarnou signalizáciou, ak v ňom parkuje viac ako 10 elektrických vozidiel. Obzvlášť 

pri požiaroch elektromobilov je nutný rýchly zásah, čo EPS dokáže zabezpečiť. Zároveň, 

ak sa použije aj hlasová požiarna signalizácia, je možné predpokladať bezpečnejšiu 

a rýchlejšiu evakuáciu osôb, ktoré sa v stavbe nachádzajú. 

Podľa platnej Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. musí byť zariadením na odvod tepla 

a splodín horenia nainštalované v podzemných podlažiach hromadných garáží, ktoré 

majú dva a viac podzemných podlaží [10].  Li-Ion akumulátor sa potrebuje zahriať 

približne na 150°C, aby došlo k tepelnému úniku, približne na 200°C, aby sa vznietil [93, 

94]. Preto navrhujem, aby boli ZOTSH inštalované aj v nadzemných parkovacích 

domoch ktoré majú dve a viac nadzemných podlaží, pokiaľ sú obvodové steny bez 

otvorov13 a je do týchto priestorov povolený vjazd elektrickým vozidlám.   

 
12 Pri nadzemných podlažiach garáží, ktoré majú nehorľavý konštrukčný celok  sa vyžaduje stabilné hasiace 

zariadenie len ak majú 3 a viac nadzemných garáží. 

13 Za obvodové steny s otvormi možno považovať steny, v ktorých otvory tvoria minimálne 30% z plochy 

steny, s výplňou, ktorá sa v prípade požiaru poruší do 15 minút alebo sa otvorí. 
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ZÁVER 

Hlavným cieľom diplomovej práce bolo vytvorenie návrhu požiadaviek pri projektovaní 

protipožiarnej bezpečnosti stavieb s parkovacími miestami a nabíjacími stanicami pre 

elektromobily. V súčasnej dobe sa elektrické vozidlá vyskytujú v stavbách bez 

adekvátneho posúdenia ich vplyvu na protipožiarnu bezpečnosť stavieb. 

Požiare elektromobilov vzbudzujú negatívny pohľad na elektrické vozidlá. Predkladaná 

práca preukázala, že nebezpečenstvo vzniku požiaru elektrického vozidla nie je väčšie 

ako pri bežnom vozidle so spaľovacím motorom. Problémom často krát býva nesprávne 

zaobchádzanie alebo extrémne prevádzkové podmienky. To, v čom sa zásadne líšia 

požiare bežných a elektrických vozidiel je intenzita požiaru a spôsob horenia. 

Elektromobily horia intenzívnejšie, pri tepelnom úniku sa dokáže akumulátor aj po 

uhasení ďalej zohrievať a spôsobiť znovurozhorenie. 

Práve pre vyššie uvedené špecifiká je nutné prispôsobiť platné právne predpisy 

a technické normy  elektromobilite. Predkladaná práca navrhuje zvýšiť požiadavky na 

stavebné konštrukcie, ak sa v nich vyskytujú elektrické vozidlá, zaviesť pojem „bezpečná 

vzdialenosť medzi parkovacími miestami“, do radových a hromadných garáží inštalovať 

požiarnotechnické zariadenia, ktoré môžu zabezpečiť rýchlu detekciu požiaru a znížiť 

jeho intenzitu a rýchlosť rozvoja. Hlavným prínosom diplomovej práce je návrh 

konkrétnych opatrení, ktoré by po ďalšej odbornej diskusii bolo možné zapracovať do 

platných právnych predpisov. 

V súčasnej dobe na Slovensku prebieha budovanie infraštruktúry na ultra rýchle nabíjanie 

elektrických vozidiel (konektormi CCS a CHAdeMO). V podzemných garážach 

nákupného centra Aupark v Bratislave a na čerpacej stanici Slovnaft na diaľnici R1 pri 

Budči boli vybudované stojiská s nabíjacími stanicami až do 350 kW [91, 92]. Z toho 

dôvodu je nutné zaoberať sa protipožiarnou bezpečnosťou stavieb v súvislosti 

s elektromobilitou aj na Slovensku. 

 Mnoho popredných špecialistov na automobilový priemysel elektrickým vozidlám 

nedáva vysokú šanca na úspech a tvrdia, že je to krok späť vo vývoji. Tvrdia, že náklady 

spojené s budovaním infraštruktúry, vývojom, recykláciou akumulátorov mnoho krát 

prevýšia získané benefity a bolo by lepšie tieto peniaze investovať do iných druhov 

alternatívnych palív, ako je napríklad vodík. 
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Je preto na národnej, nadnárodnej politike a odborníkoch v odbore ochrany pred 

požiarmi, aby sa k týmto alternatívnym palivám pristupovalo zodpovedne a aby boli 

právne predpisy pripravované s dostatočným predstihom.   
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Príloha A: E-mail zaslaný do rôznych krajín sveta v anglickom jazyku 

 

Hello,  

my name is Patrik Matúš, I’m student of 5. grade at University of Žilina, Faculty of 

Security Engineering, Field of Study: Rescue services; Žilina, Slovakia.  

The topic of my diploma thesis is “Fire safety of constructions – electric cars”. The main 

aim of the thesis is to design a document, which would be significant for the solution of 

fire safety of electric cars. In the theoretical part of the thesis, we should be acquainted 

with basics of electric cars, batteries, charging stations and  fire safety of constructions. 

In the practical part of the thesis, the results will be analyzed and I am going to design 

separation distances and requirements of constructions e.g. in houses, multiple garages 

etc. 

I would like to compare legislation and the perspective of different countries to the safety 

of electric cars, because in my humble opinion, this topic is not solved sufficiently in 

Slovakia.  

If you would be so kind and send me documents about electromobility e.g. technical 

standards, statistics of electric cars fires, legislation or share some experience with fire 

safety of electric cars. 

 

Sincerely 
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Príloha B: E-mail zaslaný do rôznych krajín sveta v portugalskom jazyku 

 

Bom dia, 

O meu nome é Patrik Matúš e sou estudante do último ano de Engenharia de segurança 

na Universidade de Žilina, área de estudo: serviços de resgate. 

O tópico da minha tese é "segurança contra incêndios de veículos elétricos.” O objetivo 

principal da tese é a proposta de documento, que possa ser obrigatório para solução dos 

casos de incêndios de veículos elétricos. Na parte teórica da tese, conhecemos os 

princípios básicos de segurança contra incêndio dos edifícios e conhecimentos básicos de 

veículos elétricos, baterias e estações de carregamento para veículos elétricos. Baseado 

em resultados, serão determinadas distâncias de espaçamento e requisitos para estruturas 

de construção, por exemplo em garagens coletivas etc. 

Dentro das recomendações queria comparar a legislação e visão dos vários estados de 

segurança contra incêndios de veículos elétricos, porque eu penso que este tópico não é 

suficientemente resolvido na Eslováquia. 

Queria perguntar, se o Vosso país têm em uso documentos, que tratam de veículos 

elétricos. O senhor/senhora, poderia por favor fornecer-me estes documentos, por 

exemplo padrões técnicos, estatísticas de incêndios de veículos elétricos, regulamentos 

legais ou suas experiências com incêndios de veículos elétricos. 

 

Atenciosamente 


