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1. Úvod 

 
Podniková norma MGS-S-REF-E Technické špecifikácie - Elektrické inštalácie, pozostáva 
z častí a kapitol, ktoré majú svoj názov a označenie. 
 
Niektoré časti normy MGS-S-REF-E spolu úzko súvisia, preto je nevyhnutné použiť ich 
spolu. 
 
Predmetom tejto kapitoly MGS-S-REF-E-13.3 je návrh a zhotovenie požiarnych zariadení 
a káblových rozvodov, ktoré zabezpečujú trvalú dodávku elektrickej energie pre zariadenia 
v prevádzke počas požiaru na potreby evakuácie osôb a zdolávania požiaru. 
Táto kapitola rieši tiež napájacie zdroje a elektrické rozvádzače na trvalú dodávku 
elektrickej, vypínanie elektrickej energie do 1 kV počas požiaru a priestory káblových 
rozvodov.  
 
Súvisiace časti a kapitoly:  

 MGS-S-REF-E-4.5, 

 MGS-S-REF-E-4.4, 

 MGS-S-REF-E-3.6, 

 MGS-S-REF-E-2.2, 

 MGS-S-REF-E-2.1, 

 MGS-S-REF-E-1, najmä kapitola MGS-S-REF-E-1.4. 
 
Kapitola MGS-S-REF-E-13.3 nahrádza: 
kapitola MGS-S-REF-E-13.3 je novou normou v systéme podnikových noriem MGS-S-
REF-E. 
 
Vypracovanie normy: 
kapitola MGS-S-REF-E-13.3 bola vypracovaná útvarom Rozvoj DS - Skupina technických 
inžinierov. 

2. Definície a pojmy 

Pre účely tejto normy platia nasledujúce definície a pojmy: 
 
Trvalá dodávka elektrickej energie: je proces dodávky energie, ktorý je zabezpečený 
napájacími zdrojmi elektrickej energie, vypínaním elektrickej energie počas požiaru, 
elektrickým napájaním a ovládaním zariadení v prevádzke počas požiaru, trasami káblov a 
umiestnením elektrických rozvádzačov na napájanie a ovládanie elektrických zariadení v 
prevádzke počas požiaru. 
 
Nezávislý zdroj napájania: je zdroj elektrickej energie, ktorého porucha alebo zmena v 
jeho systéme neovplyvní správnu funkciu druhého/iného zdroja. 
 
Hlavný zdroj napájania: je zdroj napájania, ktorý zabezpečuje dodávku elektrickej 
energie v normálnej prevádzke. 
 
Záložný zdroj napájania: je zdroj napájania, ktorý zabezpečuje pri výpadku elektrickej 
energie z hlavného zdroja napájanie zariadení v prevádzke počas požiaru. 
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CENTRAL STOP:  je ovládací prvok na bezpečné vypnutie elektrickej energie z jedného 
miesta pre elektrické zariadenia v stavbe alebo jej časti (zóne), ktoré nie sú elektrickými 
zariadeniami v prevádzke počas požiaru. 
 
TOTAL STOP: je ovládací prvok na bezpečné vypnutie elektrickej energie z jedného 
miesta pre všetky elektrické zariadenia vrátane elektrických zariadení v prevádzke počas 
požiaru v stavbe alebo jej časti (zóne). 
 
Trasa káblov pre elektrické zariadenie v prevádzke počas požiaru: je súhrnný názov 
pre káble uložené na káblovej lávke, káblových príchytkách, v inštalačnom káblovom 
kanáli/šachte alebo v konštrukcii stavby. 
 
Káblová lávka: je celá konštrukcia, ktorá slúži na uloženie a podopretie káblov ako 
systém káblových žľabov alebo systém káblových roštov. Nie je chránená pred účinkom 
požiaru.   
 
Káblová príchytka: je príchytka, ktorá sa upevňuje priamo do stavebnej konštrukcie alebo 
inej konštrukcie pomocou kotvy alebo iným vhodným spôsobom, alebo sa môže upevniť 
na montážnu lištu  alebo na profilovú lištu. 
 
Redundantná trasa káblov: je trasa káblov, ktorá je nezávislá od inej/druhej trasy káblov, 
vedenej pre potreby napájania alebo ovládania toho istého zariadenia. Vedie cez iné 
požiarne úseky ako druhá trasa, alebo vedie v dostatočnej vzdialenosti od druhej trasy. 
 
Priestor káblového rozvodu: je stavebne ohraničený priestor: káblový kanál, káblová 
šachta, káblový priestor, káblový most, inštalačný káblový kanál a inštalačná káblová 
šachta, keď sa v nich nachádzajú káble alebo vodiče, spravidla s funkčnou ( požiarnou ) 
odolnosťou. 
 
Káblová protipožiarna priečka: je požiarna deliaca konštrukcia, zhotovená z 
konštrukčných prvkov druhu D1, alebo stavebný výrobok, vhodný na daný účel. 
 
Konštrukčný prvok druhu D1: je konštrukcia, ktorá v požadovanom čase požiarnej 
odolnosti nezvyšuje intenzitu požiaru a obsahuje len nehorľavé materiály, alebo aj horľavé 
materiály, od ktorých však nie je závislá stabilita a únosnosť stavebnej konštrukcie (STN 
92 0201-2). Horľavé materiály sú úplne uzavreté vo vnútri konštrukcie nehorľavými 
materiálmi tak, že v požadovanom čase požiarnej odolnosti nenastane ich zapálenie a 
neuvoľňuje sa z nich teplo. 
Ostatné konštrukčné prvky sú druhu D2 a D3. 
 
Káblový systém: zahŕňa káblové výrobky, nosné a upevňovacie konštrukcie káblov, 
inštalačné káblové kanály, šachty a stavebné konštrukcie. 
 
Napájací kábel alebo vodič (silnoprúdový): zariadenie, ktorým sa zabezpečuje proces 
dodávky elektrickej energie. 
 
Signalizačný, ovládací a dátový kábel (pre proces riadenia a komunikácie): 
zariadenie, ktorým sa zabezpečuje proces signalizácie, ovládania a prenosu dát. 
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Funkčná odolnosť trasy káblov pri požiari ďalej len funkčná odolnosť: schopnosť 
trasy káblov, odolávať podmienkam požiaru v stanovenom čase bez straty jej funkcie pri 
rôznych spôsoboch zabudovania do stavby. 
 
Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií (min): je schopnosť stavebných konštrukcií 
odolávať účinkom požiaru určitý čas (v minútach) tak, aby nenastalo porušenie ich funkcie. 

3. Trvalá dodávka elektrickej energie 

V tomto dieli sú riešené požiadavky na trvalú dodávku elektrickej energie, jej vypínanie, 
trasy káblov a umiestnenie elektrických rozvádzačov pre elektrické zariadenia v prevádzke 
počas požiaru. 
 
Príklady inštalácií: núdzové únikové osvetlenie, požiarne poplachové systémy, inštalácie 
pre požiarne čerpadlá, požiarne výťahy a zariadenia na odvod plynu a tepla. 

3.1 Požiadavky na trvalú dodávku elektrickej energie 

3.1.1 Elektrické zariadenia v prevádzke počas požiaru musia mať zabezpečenú trvalú 
dodávku elektrickej energie najmenej z dvoch od seba nezávislých zdrojov. 

3.1.2 Ak nie je možné zabezpečiť druhé, prípadne ďalšie napájanie z distribučnej siete, 
použije sa ako druhý nezávislý zdroj striedavý zdrojový agregát na výrobu elektrickej 
energie alebo centrálny napájací systém z batérií s použitím akumulátorových článkov. 

3.1.3 Striedavý zdrojový agregát na výrobu elektrickej energie musí byť vybavený 
automatickým štartom pri výpadku distribučnej siete. 

3.1.4 Strojovňa s rozvodňou striedavého zdrojového agregátu alebo centrálny napájací 
systém z batérií musia byť umiestnené v samostatných požiarnych úsekoch. 

3.1.5 Priestor, v ktorom je umiestnený záložný  zdroj, sa musí zabezpečiť proti prieniku 
vody na hasenie. 

3.1.6 Priestor v stavbe, v ktorom je umiestnený hlavný zdroj napájania, musí tvoriť 
samostatný požiarny úsek a musí byť zabezpečený proti prieniku vody na hasenie.   

3.1.7 Zásoba pohonných látok na prevádzku striedavého zdrojového agregátu, resp. 
kapacita centrálneho napájacieho systému z batérií, musia zabezpečiť prevádzku 
zariadenia minimálne na dobu 90 minút. 

3.1.8 Záložný zdroj musí byť v činnosti pri výpadku elektrickej energie, dodávanej z 
hlavného zdroja napájania. 

3.1.9 Záložný zdroj môže byť súčasťou elektrického zariadenia v prevádzke počas 
požiaru (napr. samostatné svietidlo na núdzové osvetlenie s batériou, ústredňa EPS, ...). 
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3.2 Požiadavky na vypínanie elektrickej energie počas požiaru 

3.2.1 Elektrické rozvody sa musia navrhnúť a zhotoviť tak, aby sa zaistilo bezpečné 
vypnutie dodávky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej časti 
(zóne) vrátane elektrických zariadení, ktoré musia zostať v prevádzke počas požiaru. 

3.2.2 Ovládacím prvkom TOTAL STOP sa musí dať vypnúť dodávka elektrickej energie 
pre všetky elektrické zariadenia v stavbe, vrátane zariadení v prevádzke počas požiaru. 

3.2.3 Ovládacím prvkom CENTRAL STOP  sa musí dať vypnúť dodávka elektrickej 
energie pre elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej časti (zóne), ktoré nie sú elektrickými 
zariadeniami v prevádzke počas požiaru. 
Stavba musí byť vybavená ovládacím prvkom CENTRAL STOP. 

3.2.4 Vypínacie prvky TOTAL STOP alebo CENTRAL STOP  musia byť chránené proti 
neoprávnenému či náhodnému použitiu. 

3.2.5 Miesto, z ktorého sa elektrická energia vypne, musí byť v prípade požiaru prístupné 
z vonkajšieho priestoru, priestoru chránených únikových ciest, vnútorných alebo 
vonkajších zásahových ciest, alebo z priestoru trvalej obsluhy. 

3.2.6 Požiadavky na zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie musia byť 
stanovené v projektovej dokumentácii stavby v časti riešenie protipožiarnej bezpečnosti 
stavby. 

3.2.7 Do výkresovej časti projektovej dokumentácie zakresliť značky pre umiestnenie 
ovládacích prvkov na vypínanie elektrickej energie počas požiaru a tiež ohraničenie 
zásahovej zóny, ak je stavba na zóny rozčlenená. 

3.2.8 Pre stavby, kde nie je možné realizovať vypnutie elektrického zariadenia počas 
požiaru v súlade s vyššie stanovenými požiadavkami (napr. technológie, kde by vypnutie 
elektrickej energie spôsobilo iné riziká - požiar, príp. iné) je možné riešiť tak, že dodávateľ 
stavby spracuje pre prevádzkovateľa návrh manipulačného postupu na zabezpečenie 
dodávky elektrickej energie počas požiaru. 

3.2.9 Elektrické zariadenie, ktoré v zmysle požiadaviek STN 33 2000-4-41 nemôže 
spôsobiť úraz elektrickým prúdom, nie je potrebné pri hasení požiaru vypínať. 

3.2.10 Už do výkresovej časti projektovej dokumentácie stavby pre stavebné konanie 
zakresliť umiestnenie všetkých požiarnych zariadení na trvalú dodávku elektrickej energie 
(v zmysle STN 92 0203), t. j. zdrojov napájania, trás káblov a elektrických rozvádzačov. 

3.3 Požiadavky na trasy káblov pre trvalú dodávku elektrickej energie 
V tomto bode sú riešené trasy káblov, ktoré zabezpečujú trvalú dodávku elektrickej 
energie najmä pre nasledovné zariadenia: 

a) núdzové osvetlenie, 

b) systémy hlasovej signalizácie požiaru a vizuálne signalizačné zariadenia, 

c) manuálne ovládanie zariadení v prevádzke počas požiaru. 
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3.3.1 Funkčnú odolnosť trasy káblov, uložených do káblových lávok alebo káblových 
príchytiek, do inštalačného káblového kanála/šachty, prípadne do konštrukcie stavby, 
preukázať protokolom o klasifikácii. 

3.3.2 Elektrické rozvody na trvalú dodávku elektrickej energie navrhnúť a zhotoviť ako 
nezávislé obvody, ktoré zabezpečia bezporuchovú a bezpečnú prevádzku tohto zariadenia 
počas požiaru. 

3.3.3 Trasu káblov navrhnúť a zhotoviť tak, aby zostala funkčná v priebehu celého 
požadovaného času aj po vypnutí elektrických zariadení v stavbe, alebo jej časti (zóne), 
pomocou ovládacieho prvku CENTRAL STOP. 

3.3.4 Trasa káblov, uložená v káblových lávkach, inštalačnom káblovom kanáli, alebo 
pomocou výrobkov na upevnenie káblov, sa môže upevňovať a kotviť len do stavebných 
konštrukcií, ktoré spĺňajú požiadavky na požiarnu odolnosť príslušného požiarneho úseku 
a staticky umožňujú upevnenie káblov pri požiari. 
Ak konštrukcia nemá určenú požiarnu odolnosť a nemusí mať požiarnu odolnosť (napr. nie 
je určená ako požiarne deliaca konštrukcia, obvodová stena, nosná konštrukcia), musí táto 
konštrukcia spĺňať najmenej požiadavku na požiarnu odolnosť ako požiarne deliaca 
konštrukcia v nadzemných podlažiach (požiarna stena a požiarny strop) pre príslušný 
stupeň požiarnej bezpečnosti, najmenej však 30 minút s kritériom RE (nosnosť 
a celistvosť) alebo E (celistvosť).   

3.3.5 Ak trasa káblov vedie pod zdvojenou podlahou alebo v dutinovej podlahe, musí 
podlaha spĺňať požiadavku na požiarnu odolnosť (požiar z vonku), ktorá je najmenej taká, 
ako je požadovaná funkčná odolnosť trasy. 

3.3.6 Trasu káblov v zmysle 3.3.1 navrhnúť a realizovať tak, aby viedla nad úrovňou 
všetkých ostatných elektrických aj neelektrických inštalačných rozvodov v priestore, kde 
trasa prechádza, aby sa tieto iné rozvody zhotovili a upevnili tak, aby počas požiaru 
opadávaním ich častí alebo ich deformáciou nepoškodili trasu káblov v čase minimálne 
takom, ako je požadovaný čas funkčnej odolnosti trasy káblov, preukázanej podľa 3.3.1. 

3.3.7 Na upevňovanie káblov na normové aj nenormové nosné konštrukcie sa môže 
použiť káblová príchytka.  Podmienky, za ktorých sa môžu do káblových príchytiek ukladať 
viaceré káble, určuje projekt.  

3.3.8 Na upevňovanie káblov pre nenormové nosné konštrukcie sa môže použiť 
skupinový káblový držiak.  

3.3.9 Trasa káblov na vypínanie elektrickej energie pomocou vypínacích prvkov 
CENTRAL STOP a TOTAL musí spĺňať požiadavky podľa 3.3.1. 

3.3.10 Množstvo spojov v trase na trvalú dodávku elektrickej energie obmedziť na 
minimum, alebo spoje úplne vylúčiť. 

3.3.11 Výrobok na zabezpečenie spojenia kábla ( škatuľa a úplný kryt ) v trase pre trvalú 
dodávku elektrickej energie pri požiari, musí mať systém na spájanie  vodičov kábla, ktorý 
pri požiari nespôsobí prerušenie alebo skrat v elektrickom obvode. Výrobok aj jeho 
kotviace prvky na stenu musia spĺňať požiadavky na funkčnú odolnosť.   
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3.3.12 Voľne vedené káble uložené na káblových lávkach a káblových príchytkách s 
funkčnou odolnosťou majú mať: 

a) plášť svetlohnedej farby - napájacie káble, 

b) plášť červenej farby - signalizačné, ovládacie a dátové káble. 

3.3.13 Funkčná odolnosť trás káblov na trvalú dodávku elektrickej energie musí byť 
minimálne 90 minút. 

3.3.14 Pri použití redundantnej trasy káblov dodávku elektrickej energie realizovať 
použitím minimálne dvoch nezávislých trás káblov pre to isté zariadenie v prevádzke 
počas požiaru. 

3.3.15 V prípade uloženia káblov do redundantnej trasy káblov nie sú stanovené 
požiadavky na funkčnú odolnosť trasy káblov. 

3.3.16 Zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie uložením káblov do redundantnej 
trasy je vhodným riešením aj pre elektrické zariadenia v prevádzke počas požiaru s 
napájacím napätím vyšším ako 1 kV. 

3.3.17 Oddelenie redundantných trás káblov zabezpečiť umiestnením redundantných trás 
do rozličných požiarnych úsekov alebo realizovaním ich oddelenia v rovnakom požiarnom 
úseku. 
Oddelenie navrhnúť metódami požiarnobezpečnostného inžinierstva v rámci analýzy 
a hodnotenia rizika prevádzkovanej činnosti v posudzovanej stavbe a pre posudzované 
zariadenie. 

3.3.18 Trasa káblov zabezpečujúca trvalú dodávku elektrickej energie sa môže viesť aj 
medzi stavbami.  
Káble uložené do trasy vedenej v káblovej ryhe v zemi, pomocou samonosného kábla, do 
redundantných trás, na konštrukcii potrubného, káblového alebo dopravníkového mostu, 
alebo na vonkajšom líci obvodovej steny stavby, nemusia spĺňať požiadavku na funkčnú 
odolnosť, ak nie sú vedené cez požiarne nebezpečný priestor požiarneho úseku alebo 
stavby, otvoreného technologického zariadenia alebo otvoreného skladu.  
Káble uložené v káblovom kanáli alebo v kolektore musia spĺňať požiadavky na funkčnú 
odolnosť káblov.   

3.4 Požiadavky na umiestnenie elektrických rozvádzačov 

3.4.1 Hlavný elektrický rozvádzač alebo podružný elektrický rozvádzač, zabezpečujúci 
trvalú dodávku elektrickej energie, ktorý spĺňa požiadavky na funkčnú odolnosť v požiari,  
nemusí byť umiestnený v samostatnom požiarnom úseku alebo v požiarnom úseku bez 
požiarneho rizika. 

3.4.2 Hlavný elektrický rozvádzač alebo podružný elektrický rozvádzač zabezpečujúci 
trvalú dodávku elektrickej energie počas požiaru, ktorý nespĺňa požiadavky na funkčnú 
odolnosť v požiari, musí byť umiestnený v priestore, ktorý je samostatným požiarnym 
úsekom alebo požiarnym úsekom bez požiarneho rizika a súčasne musí byť vyhotovený 
v zmysle STN 92 0203. 
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4. Priestory káblového rozvodu 

V tomto dieli sú riešené požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť priestorov káblového 
rozvodu (káblových kanálov, káblových šácht, káblových mostov, káblových priestorov a 
inštalačných kanálov a šácht) a na ich technické vybavenie. 
Upozornenie: pri zmenách stavieb sa, navrhnutou zmenou priestorov káblového rozvodu v 
menených a nových požiarnych úsekoch, nesmie znížiť protipožiarna bezpečnosť a to 
najmä bezpečnosť osôb, alebo sťažiť zásah hasičských jednotiek. 

4.1 Požiadavky na požiarne úseky 

4.1.1 Káblové kanály, káblové šachty, priechodné a prielezné káblové priestory musia 
tvoriť samostatný požiarny úsek. 

4.1.2 Káblové mosty nachádzajúce sa vo vnútri stavby musia tvoriť samostatný požiarny 
úsek okrem káblových mostov, priradených k príslušnému požiarnemu úseku, v ktorom sa 
nachádzajú, ako náhodné požiarne zaťaženie. 

4.1.3 Inštalačné kanály a inštalačné šachty, ktoré prechádzajú viac ako jedným požiarnym 
úsekom, musia tvoriť samostatný požiarny úsek. 
Veľkosti požiarnych úsekov a stupne protipožiarnej bezpečnosti určuje STN 92 0204. 

4.2 Požiadavky na stavebné konštrukcie 

4.2.1 Káblové kanály, káblové šachty, mosty a priestory musia byť zhotovené z 
konštrukčných prvkov druhu D1. 

4.2.2 Káblovú protipožiarnu priečku, zhotovenú z konštrukčných prvkov druhu D1 a s 
požiarnou odolnosťou konštrukcie najmenej El 60 umiestiť: 

a) pri zaústení do všetkých druhov káblových priestorov podľa 3.3.1 do všetkých 
ostatných priestorov stavby, 

b) v káblových kanáloch a mostoch na každých 100 m ich dĺžky s výnimkou 
káblových kanálov a mostov vybavených stabilným hasiacim zariadením, 

c) v káblových šachtách na každých 15 m výšky. 

4.2.3 Komunikačný otvor v káblovej protipožiarnej priečke musí byť uzatvorený požiarnym 
uzáverom s požiarnou odolnosťou EI 30. 

4.2.4 Rozmer komunikačného otvoru v káblovej protipožiarnej priečke musí mať 
najmenšiu šírku 600 mm a najmenšiu výšku 1 800 mm pri inštalovaní požiarnych dverí. 

4.2.5 Ak sú v káblovej protipožiarnej priečke inštalované požiarne dvere, musia byť 
vybavené samozatváracím zariadením. 

4.2.6 Požiarny uzáver osadený v káblovej protipožiarnej priečke nesmie byť 
uzamykateľný. 
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4.3 Požiadavky na technické vybavenie priestorov káblového rozvodu 

4.3.1 Káblové trasy musia byť v nehorľavom vyhotovení. 

4.3.2 Priestory káblového rozvodu vo vnútri stavby, ktoré sú priechodné a prielezné, 
musia byť vybavené okrem prevádzkového osvetlenia aj núdzovým osvetlením. 

4.3.3 Núdzové osvetlenie musí byť umiestnené aj v nadväzujúcich únikových 
komunikáciách z priestoru káblového rozvodu. 

4.3.4 Priechodné káblové kanály, ktoré nie sú súčasťou stavby, musia byť vybavené 
prevádzkovým osvetlením. 

4.3.5 Tlačidlové hlásiče EPS sa musia umiestňovať pri východoch do týchto priestorov na 
obidvoch stranách káblových protipožiarnych priečok, v ktorých sú komunikačné otvory. 

4.3.6 Pre každý priestor káblového rozvodu sa musí vypracovať postup na vypnutie 
elektrickej energie. 

4.4 Požiadavky na káblové systémy 

4.4.1 Pre zariadenia, ktoré vyžadujú trvalú dodávku elektrickej energie, riešiť káblové 
systémy ako chránené pred priamym účinkom požiaru. 

4.4.2 Káble ukladať do inštalačných káblových kanálov (nie do káblových žľabov a na 
káblové rošty), vrátane spájacích a odbočovacích komponentov, príp. do stavebnej 
konštrukcie za podmienok, uvedených v bode 3.3.4.   


